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Vem har skrivit Nimrods Skäckta, Til Göthe-
borgs Beröm?

Av Fredrik Sandwall.

Johan Eunius’ skrifter samlades och utgåvos först av skaldens vän 
kommissarien Peter Frisch (Frisk) nnder titeln Johannis Bunii Dudaim, 
del 1 (Andelige Blommor) 1714, året närmast efter poetens död, och del 2 
(Werldzlige Lillior) 1715.1 På underdånig ansökning hade Frisch den 4 
februari 1714 erhållit för sig och sina arvingar ett tioårigt privilegium på 
utgivandet av E u n ii»Poetiske Wärck». I en ny ansökning den 7 februari 
1724 anhåller Frisch om 10 års prolongation på sagda privilegium, för
mälande, att uppl. av 1714-1715 vore slutsåld, och därjämte utbedjande 
sig, att i privilegiet måtte innefattas även en tredje del, som »aldrig warit 
upplagd». Ansökningen bifölls den 3 mars 1724.

Frisch avled emellertid den 9 december 1726. Först 1733, således blott 
ett år innan privilegiet utlöpte, kom den nya upplagan, till vilken slöt 
sig den bebådade tredje delen: Johannis Bunii Dudaim, Tredje Dehl, 
Biler Sinne-Krydder, Bestående af hwarjehanda så Andelige, som werlds- 
lige Dickter, Efter Auetorens i lifstiden författade och kringströdde egne 
Concepter, Med flit Poesiens Älskare til nöije på Wederbörandes anmodan 
Af O. L . Bammanletade1 2 Under signaturen O. L. gömmer sig utan varje 
tvivel Frischs och Eunii trogne vän Olof (Olaus) Lindsteen. Ordalydelsen 
ger också vid handen, att sammanletandet och redaktionen åvilat Lind
steen, naturligt nog, då vi veta, att Frisch vid sin död var utfattig och 
under sina sista år hade svåra ekonomiska bekymmer1 och sålunda annat 
att tänka på än att leta samman Eunii »kringströdde Concepter».

Det är i denna Dudaims tredje del som Nimrods Skäckta, Til Götheborgs 
Beröm beretts plats. Dikten är den största och anspråksfullaste i Dudaim. 
Den är upplagd i stort, försedd med marginalrubriker, bl. a. facktermer 
(ofta i sammanhanget meningslösa) från tidens läroböcker i retorik och 
logik, och avfattad på det stora »heroiska» versmåttet, hexametern, i den 
första avdelningen eller rättare inledningen (»Exordium», v. 1-34) med 
parvis ordnade slutrim, medan den andra avdelningen (v. 35-342) inledes 
med ett slags egen rubrik: »Följande Verser utan rijmslutning effter den 
Latinske Prosodien.»3

1 Om Frisch och Runius se Magnus von Plåtens innehållsrika Petter Frisch, Runius 
vän, Personhist. tidskr. 41 s. 73 ff.

2 Andra uppl. av Dudaims del 1 och 2 har tryckåret 1733, medan del 3, märkligt nog, 
saknar sådant å titelsidan. Varje del har egen paginering.

3 Anmärkas bör, att även Inledningen strängt följer de latinska positionsreglerna.
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18 Fredrik Sandwall

Dikten ger anledning till många funderingar och inrymmer många 
problem: tidpunkten för dess tillkomst, avsikten med densamma, andra 
avdelningens ofta virriga och oriktiga sakuppgifter och olikheter med 
den första i stil, språk, metrisk uppfattning och poetisk halt. Detta 
lovkväde till Göteborg har också blivit åtskilligt omdiskuterat. Man har 
t. o. m. frånkänt Runius författarskapet till den andra avdelningen, huvud
avdelningen.1 Ett närmare studium av dikten i samband med mitt arbete 
på fullbordandet av Erik Noreens Runiusupplaga har fört även mig till 
samma uppfattning. Jag har emellertid ansett det nödvändigt att insätta 
frågan i ett större sammanhang och ge en så radikal uppfattning en mera 
ingående motivering, helst som en framstående Runius-kännare för mig 
anmält sin övertygelse om oriktigheten av min åsikt. För övrigt är dik
ten ur metrisk synpunkt av så stort intresse, att enbart detta kan giva 
grundad anledning till ett närmare studium.

Det torde för sammanhangets skull och som underlag för den följande 
framställningen vara nödvändigt att först ge en resumé av innehållet i 
dikten.

Inledningen (Exordium), tydligen direkt inspirerad av Spegels ståtliga 
hexametrar i Företaal til Herran Gud Then Alzmächtige Skaparen (Gudz 
Werk och Hwila, 1685), ger uttryck åt häpenheten inför Guds makt och 
visdom, visande sig ej blott i själva skapandet utan kanske än mera i 
styrandet och omvårdnaden av det skapade:

Sex tusend åhr, at styra är mer än skapa på sex da’r.

Särskilt stor är Guds vårdnad om människorna, »det ädlare kön», som 
han räddat undan »vildiure-lefnad» och skänkt »först Paradijs, sen tiäll, 
byar, och sidst härliga städer». Inledningen slutar med följande i sam
manhanget något oväntade hexametrar (v. 33—34):

Dock när han alt förströdt1 2, såg folck uti marcker och hytta,
Drifwer han ut på Jagt Nimrod sin wäldiga S k y  11 a.

Yi få i andra avdelningen på intet sätt veta, hur det gick för Nimrod 
på jakten, och om hans »skäckta» nämnes sedermera icke ett ord i hela 
dikten. I stället kastar sig förf. omedelbart in på »at omröra de diur 
Danieli syntes i drömmen», vilka fyra djur enligt profetian själv symboli
sera »fyra rike / som på jordena komma skola» (Dan. kap. 7 och 8) och som 
i dikten, på då vanligt sätt, få beteckna de fyra stora »monarchierna», 
det assyrisk-babyloniska, det persiska, det macedonisk-grekiska och det 
romerska världsriket, vilket senare enligt dåtida uppfattning ännu ägde 
bestånd i det tysk-romerska kejsardömet. I skildringen av dessa monar
kier får verkligen Nimrod en enda gång ett omnämnande (v. 66-68): 

Först en Gyllene tijd, Nimrod då regerade werlden,
Jagade alt til lydna å lag, som jordene trampat,
Han var första Monarch, besåg både Näste å Fäste.

Mitt i denna skildring inskjutes ett parti (v. 45-60)3 om huru Skaparen
1 Åke Andersson i två tidningsartiklar, Omtvistad lovsånq till Göteborq, Göteborqsvosten 

9 och 11 juli 1945.
2 D. v. s. efter babyloniska förbistringen; jfr 1 Mos. 11: 9: Therföre kallades hans 

namn Babel / ty at HERren ther förbistrade all landz tungomål; och HERren spridde 
them tädan vth i all land.

3 Med den meningslösa marginalrubriken: Tractatio.
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vill ha ordning i allt och »grader» av högre och lägre i samhällsordningen, 
såväl i himlen bland änglarna, som på jorden i och genom skilda samhälls- 
stånd, vilka förf. presenterar som Äran, Zäran och S lu k et (v. 46)1, 
en för förf. betecknande krystad omskrivning för: de styrande (d. v. s. 
överheten), läroståndet och det närande ståndet (borgare och bönder)1 2.

Äntligen lämnar emellertid förf. dessa historiska ntflykter »åt en an, 
som kan, och vittrare finnes» och kommer till ämnet. Efter sin fader 
Magog, Noaks sonson, blir Göthar år 1787 efter världens skapelse knng 
i »Göthana-Rijke»3:

Han gaf Rijkena namn och Hamnen B ur g i dy samma.

Därefter skildras, i ofta helt förvirrat sammanhang, hur göterna under olika 
namn (Göthar, Göthare, Gethae, Massageter, Gothi etc.) förde sina vapen 
vida omkring i världen och t. o. m. intogo det stolta och högmodiga Rom. 
Då nu »wästgöthar» (»Massagetera») till slut lade beslag på »stora Hispa- 
nien», så bli ju spanjorerna ättlingar till dem:

Bli dina då, G ö th a b u rg , Spaniorer Söner å Döttrar (149).

Detta förhållande ger författaren anledning till ett stort kapitel om 
Spaniens världsvälde och rikedomar. Efter denna utvikning säger sig 
förf. vilja »segla hemåt igen till B urgena komma», men omedelbart få vi 
åter lämna Göteborg för att se, hur de har det i kolonien Nya Sverige, 
där ju under dess svenska tid (1638-55) ett »nytt Götheborg» anlagts. 
Det blir en ganska lång skildring. Äntligen i och med v. 224 »så segla 
wij hem» för att se, »hwa G ötha beställer», och få nu en framställning av 
västgötarnas affärssinne, Göteborgs historia från grundläggningen t. o. m. 
Karl XII, dess utmärkta hamn och försvarsmedel, dess stapelrätt, som 
medger handel kring all världen, dess andliga prydnader: gymnasiet och 
biskopsdömet. Dikten slutar med en direkt hyllning till staden såsom 
»Wästhafwa Nyckel».

Vid en första mera flyktig läsning av detta epos »til Götheborgs Beröm» 
får man det intrycket, att det utgör en hyllning, ett vale till den stad och 
den läroanstalt, vid vilka Runius under många år varit fästad. Dikter 
och orationer av sådan art och med sådan syftning hörde till tidens sed 
vid gymnasierna. Jag anför ett exempel just från Göteborg. Gymnasisten 
Petter Andersson Prytz, son till superintendenten Anders Prytz, »hölt 
här på Götheborgs Gymnasium den 4 Martii 1648 wid sitt afskiedstagande» 
en »Oration til detta nu warande Götheborgs beröm».4 Då vi nu genom 
H. Fröding veta, att Runius verkligen studerat vid Göteborgs gymna
sium, vid vilket han år 1694 inskrevs, och att han ännu vårterminen 1699 
var en dess lärjunge5, och då han redan i februari 1700 inskrevs som

1 Jfr v. 190 om hur inbyggarna i Nya Sverige »Föra god Orden i alt: Uti Ära, i Lära 
å Nära.»

2 Jfr Noreens Komm. s. 255.
3 Man bör observera de till detta parti (v. 101 ff., resp. 106 ff.) hörande, tokiga, till 

synes lärda marginalrubrikerna: Definitio Nominal(is), resp. Definitio Realis.
4 Eric Cederbourg, En kort Beskrifning Öfwer Den wid Wästra Hafwet belägna . . . Siö- 

Handel- och Stapul-Staden Götheborg, 1739, s. 18, noten.
5 H. F., Göteborg spoeterna, Göteborgs handels- och sjöjartstidn. (G.H.T.) 1901, nr 302 B; 

H. Fröding, Berättelser ur Göteborgs hist. under envåldstiden, 1915, s. 166 ff.
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student vid universitetet i Uppsala1, så blir, om man nu i Nimrods Skäckta 
ser ett den avskedstagande gymnasistens tacksamma vale till sin stad och 
sitt gymnasium, året 1699 den naturligaste tiden för ärediktens tillkomst, 
och då närmast vårterminen detta år.

Visserligen möter oss här en svårighet. Mot slutet av vårterminen 
1699 kom nämligen för Eunius den stora skrällen, för nutiden först bekant
gjord genom H. Fröding. Den fattige och faderlöse gymnasisten hade 
länge, ja ända sedan sin ankomst till läroverket (1694) gått och hoppats 
på att få något med av den till hans gymnasium knutna Hvitfeldtska 
stipendiefondens medel:

Thet är ett gunstigt JBref daterat nijtij’ fyra,
Som lofwar Hielp och Råd innom ett Års förlopp.
Och sij, jag hyser nu ett fem Års gammalt Hopp,

Som lofwat wäl en stor, men gett alCingen Hyra.1 2

Hetlevrad och sviken i sina förhoppningar, tog sig Eunius det orådet 
före att i en (ännu ej funnen) skrivelse till Kungl. Maj:t anföra klagomål 
och därtill göra kritiska »observationer» över stipendiekuratorernas sätt 
att fördela fondens medel, vilket allt framgår av en underdånig ämbets
skrivelse av den 21 april 1699 från en av kuratorerna, landshövdingen i 
länet, generalen J. B. von Schönleben.3 Slutet blev, att Kungl. Maj:t 
ålade landshövdingen att giva denne gymnasist, som mäkta obefogat 
hade klagat, »en hård reprimande». Emellertid kunde ju kvädet till 
Göteborgs beröm ha skrivits före detta svåra slag, således medan Eunius 
ännu kunde hoppas få se sina stipendiedrömmar bli förverkligade.

I sitt stora verk om svensk vers uppger Sylwan, utan motivering, att 
Eunius skrev Mmrods Skäckta »vid tjugo år», således 1699 (och väl då 
närmast på våren d. å.). Sylwan finner också av diktens hexametrar, 
att Eunius »var noggrann med sin vers».4

Till denna tidiga datering ansluter sig Koreen och anför vissa grunder 
för sin åskådning.5 Den vittnar nämligen enligt honom om »ungdomligt 
abstrus lärdom». Omdömet är riktigt, om man bortser från epitetet 
»ungdomligt» och desslikes tillägger, att omdömet kan gälla endast diktens 
andra avdelning, som verkligen utmärker sig för pseudovetenskaplig 
vidlyftighet och skenbart lärd apparat och som ur saklig synpunkt lämnar 
mycket övrigt att önska.

Noreens ord vidare om »omoget osjälvständig underkastelse under 
antika metriska regler» kunna också de hänföras, såsom vi sett, blott 
till denna andra avdelning, som själv annonserar sig, i motsats till den 
första, som verser »efter den latinska prosodien». Och denna under

1 Upps. univ:ts matrikel: 1700 die 28 febr. Johannes Runius Gothob. Habuit Testim. 
Rectoris in Gymnasio Gothoburgensi. Juramento quoque se obstrinxit.

2 Strof 4 i Runii dikt Petitorium till Herrar Stipendii Curatorerne i Götheburg, Noreens 
uppl., bok 3, s. 21. Dikten stammar säkerligen från vårt. 1699.

3 Fröding daterar i Berättelser ur Göteborgs hist. Schönlebens skrivelse till den 2 april 
1699. Tryckfel. Jfr G.H.T. a. st. -  Det kan vara upplysande att i detta sammanhang 
citera Frödings karakteristik av landshövdingen (a. a. s. 172): »den gamle hederlige lands- 
höfdingen, alltid ordnande och jämkande, förande rättens och billighetens talan».

4 Otto Sylwan, Den svenska versen från 1600-talets början 1, s. 190.
5 Erik Noreen, Till den sv. hexameterns hist., Nysvenska studier, 1936, s. 78 f.; Noreens 

Runiusuppl., Komm. s. 249 f., 265.



kastelse är f. ö. varken omogen eller osjälvständig och lämnar intet bevis 
för en datering av dikten till 1699, d. v. s. till skaldens okritiska ungdomsår. 
Den är tvärtom uttryck för en klart och medvetet fattad och i egna ord 
angiven metrisk princip: en h ex a m eterd ik t t i l l  a lla  delar b yggd  
e n lig t  k la ss isk t  recept, så led es u tan  slu tr im  och m ed strä n g t  
ia k tta g a n d e  av de an tik a  p o s itio n sla g a rn a , v a r t i l l  kom m er  
som  p r in c ip ie ll och g iven  u tg å n g sp u n k t också ia k tta g a n d e  
av sven sk  ordaccent. Det gamla problemet om förhållandet mellan 
accentens primat i de nyare språken och kvantitetens i de klassiska har 
i dikten blivit löst så, att båda fått göra sig gällande som huvudlagar 
genom gående. Detta formellt oerhört påfrestande program har ge
nomförts med sådan envis hårdnackenhet i den långa, 342 hexametrar om
fattande dikten, att densamma i detta avseende saknar varje motsvarig
het i föregående tids antikiserande vers, så vitt jag kunnat finna.1 Visst 
ha vi från 1600-talet prov på kvantiterande hexametrar, men deras för
fattare begå ofta och utan betänkande de våldsammaste brott mot svensk 
accent, liksom vi å andra sidan ha skalder, som mer eller mindre klart 
tillägnat sig den moderna insikten om accentens primat i all svensk (ger
mansk) vers och därefter byggt sina hexametrar, vilka då nödvändigt 
måste få blott det yttre schemat gemensamt med antikens positions- 
byggda verser. De säkerligen med stor möda hopknåpade hexametrarna 
i Nimrods Skäckta förete en envis, medveten strävan att förena svensk 
accent och latinsk position.1 2 H äri ligger  det nya i d ik ten .

Försök att skriva svensk hexameter gjordes visserligen redan före 
Stiernhielm.3 Det var dock denne, som genom sin Hercules verkligen 
införde hexametern i svensk dikt. Han blev härmed emellertid icke blott 
den store börjaren utan ock stormästaren och mönstergivaren i denna 
versart allt intill våra dagar, även för Bunius ännu 1713 i Rimdantz i 
Fastlagen, där han låter folket om sig säga:

Si /Rimen hans gå på dantz/ se nu svärmar och härmar han Stiernhielm.

Hexametern var ju direkt överförd i svensk dikt från antiken, och 
Hercules (liksom de allra flesta av Stiernhielms alster på detta versmått) 
har fått antik stämpel därigenom, att hexametern, i motsats till all an
nan dåtida svensk dikt, saknar slutrim.4 Stiernhielm kan också, och för 
visso med glädje, här visa upp ett ganska stort antal verser, som även 
tillfredsställa den latinska hexameterns positionskrav och därjäm te hans 
öras fordringar på säker rytm. Men å andra sidan går det icke att bort

1 Härvid har jag naturligtvis icke velat säga något om diktens poetiska värde, som i dess 
senare del väl både genom det metriska programmets olidliga tvång och genom bristande 
förmåga hos författaren blivit mycket ringa.

2 Det är väl denna omständighet, som givit Sylwan, a. a., s. 190, anledning till om
dömet, att hexametern i Nimrods Skäckta ådagalägger, att »Runius var noggrann med 
sin vers».

3 Johan Nordström, Vår äldsta sv. hexameter dikt, Samlaren 1914 s. 230; Till den sv. 
hexameterns hist., Samlaren 1918 s. 133; Sylwan, a. a., s. 68 f.; Erik Noreen, Till den sv. 
hexameterns hist., Ny sv. stud., 1936, s. 67 ff.

4 Hercules i äldsta versionen 1648. Först 1651, i Parnassus triumphans, förser Stiern
hielm i ett litet parti på sex verser, hexametern med slutrim. Hos skaldens efterföljare 
uppträder hexametern emellertid mestadels rimmad: man hade ju sedan gammalt vant 
sig att sätta likhetstecken mellan vers och rim: ’rijmandet’ blev termen för versificatio- 
nen, den bundna formen.

Vem har skrivit Nimrods Skäckta, Til Götheborgs Beröm? 21
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förklara det faktum, att det stora flertalet av hans verser uppvisar ett 
eller flera brott mot de klassiska positionslagarna.

Den lärde och mångskrivande Stiernhielm aktade sig också för att 
meddela den metriska och prosodiska teorien för sin hexameter och 
sålunda ange de regler, som han följt och som skulle motivera de många 
positionsbrott, han tillåtit sig. Otänkbart är ju, att dessa skulle ha kunnat 
undgå den store latinaren. Han kunde emellertid säkerligen ej uppsätta 
några sådana regler för sin vers. Att han sökte i görlig mån uppfylla posi- 
tionskraven, synes framgå av hans versification, men han tvekade ej att 
kasta dem överbord, då dessa i full tillämpning gjorde våld mot ordens 
accent i svenskan och sålunda stred mot språkets väsen och omöjliggjorde 
den rytm, som gjorde versen till vers och som i svenskan huvudsakligen 
vilade på accenten. Han följde svenska språkets betoning och litade på 
sitt öra, därvid säkerligen häpen över att svenskan ej kunde förmås att 
rätta sig efter de vördade antika mönstren, alldeles som hans vän och 
lärjunge Samuel Columbus: »Underli hur Greekerne ok Latinerne ha läst 
sine werser, om de ha fölgdt versens Accent eller oohlens, ty de gå från 
huar ann.»1 Inflytelserika smakdomare såsom Lagerlööf häpnade inför 
dessa barbariska skuggbilder av hexameter: ett antikt metrum utan antik 
metrisk uppbyggnad.1 2 3

Lindroth, som dock mycket starkt urgerar Stiernhielms medvetna 
strävan efter att fylla antikens kvantitetsregler, påvisar, att denne icke 
blott använt sig av antikens alla lättnader i positionsbanden, såsom att 
muta+liquida ej behöver skänka positionslängd, att h ej medräknas, att, 
då positionen helt faller inom följande ord, man kan (åtminstone i latinet) 
bortse från vissa tvåkonsonantiska förbindelser, utan att han också 
»utvidgat» denna senare lättnad till att omfatta alla konsonantförbindelser, 
även de trekonsonantiska, i absolut anljud (t. ex. daktylen Stormar och 
Strijd: och läses här ä). Lindroth anför andra fall, som möjligen skulle 
kunna representera »ytterligare utvidgningar» av antikens regler (sålunda 
gällande för icke blott anljud): dubbelkonsonant (lång kons.) negligeras 
ofta, likaså -ng samt -nå- (ex. glimmande) och -rn- (ex. Tärnorna)? Att 
emellertid bland de talrika fallen av uraktlåten position sådana framför 
-ng och ändelserna -me (-ma) samt -nde blivit en stor grupp, beror givet
vis icke på något slags medveten »utvidgning» av antikens positionsregler. 
Stiernhielm behövde helt enkelt och hans öra stöttes icke heller av dak-

1 Samuel Columbus, Swenslc Ordeskötsel, Hesselmans uppl. 1908, s. 78. Därsamma- 
städes: »Wille nu någon wara så acurat ok så grannräknad, at han wille fly concursum 
vocalium [d. v. s. hiatus], så ok consonantium [d. v. s. positionen] i Swenskan, så at i Hexa- 
metriske Verser aldrig huarken twå lydingar råkades utan ut-lyckning, ey heller twå 
consonanter utan position eller stafwelsens lång-görande, blefwe wärket så myckit full
komligare. Men täd synes för-stoort arbete, däs fägring inte swara moot swårheten, så 
acktas icke heller sådant så noga i Stiernhielms Hercule: Där af han prijs 'kunde winna 
mäd tijden ok ära. Lättlöpandet bör wara Regien i Swenske werser, så ok Accenten.» Det 
var ett sådant »för-stoort arbete», som förf. till Nimrods Skäckta tog sig före.

2 »Clarissimus Stiernhielmius» visar upp många skönheter i sin Hercules, men de bero 
på ämnet och diktionens elegans m. m., men ej på hans metrum, som »mera är en skugga 
av metern än metern i sin fulländning». »Adlaborabunt quidem multi, ut Hexametra 
Suecana responderent Latinis; sed opus eorum umbram potius, quam exactam imita- 
tionem Hexametri reprsesentat» (omkr. 1690). Se Fredrik Sandwall, Accentuering av kom- 
posita i 1600-talets sv., Språk och Stil, 1913, s. 38. Jfr not 1 ovan.

3 Hj. Lindroth, Stiernhielms Hercules, 1913, s. 275 ff.
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tyler sådana som Getinga, Dagarna, glimmande, Tärnorna (ehuru de enligt
klassiska positionsregler skulle ha värdet-------icke —  ̂ ^), varjämte,
såsom Lindroth ock anmärker1, typen glimmande hade högt stilistiskt 
värde, och typen Dagarna utan tvivel hade stöd i uppsv. uttal (Dagana). 
Så långt Lindroth. Noreen går emellertid vidare på positionsvägarna. 
Han finner det vara »klart», att nu nämnda konsonantkombinationer hos 
Stiernhielm icke räknas som positionsbildande och konstruerar fram »åt
minstone följande tilläggsregler till de antika»: »Position bildas ej av 
dubbelkonsonant, nd, ng, rn, slc, st (ev. incl. rst), Is.» Med tillämpande av 
dessa »tilläggsregler» finner Noreen, att »positionsbrotten» äro mycket 
fåtaliga i de delar av Hercules, som antagligen äro äldre, och skjuter över 
till senare avfattade partier sådana »svårare» positionsbrott som dessa 
tvenne i hexametern1 2:

Läm honom wingarne; bräck hans boga; giör pijlarne stumpa.

Jag erkänner, att jag står alldeles oförstående inför denna jakt efter 
icke positionsbildande svenska konsonantförbindelser hos Stiernhielm och 
än mera inför talet om »positionsbrott» mot självgjorda »tilläggsregler» till 
de antika, om vilka Stiernhielm själv för övrigt icke sagt ett enda ord. 
Hexametern är ju hämtad direkt ur antiken och genom Stiernhielm införd 
i svensk dikt, och härifrån härrörde hans ansatser att fylla positions- 
reglerna, men naturligtvis de antika och icke några svensk-stiernhielmska, 
vilka för mig äro rena mystiken. Hå det icke gick, atb i ett accentuerande 
språk som svenskan, med så många konsonantanhopningar även i obe
tonade stavelser, helt genomföra den antika positionen, följde Stiernhielm 
sitt öra och byggde i huvudsak på accenten, som han uteslutande tog 
hänsyn till i icke antika versmått, såsom alexandrinen3, varför ock hans 
hexameter blev blott en »skugga» av den antika4.

Denna kanske något för långa metriska utflykt har nödvändiggjorts 
för att ställa Nimrods Skäckta, särskilt andra avdelningen, i sin rätta 
belysning såsom ett, vad jag vet, dittills nytt och enastående försök att i 
en stor dikt genomföra den »latinske prosodien», men med bibehållen re
spekt för svensk accent enligt Lagerlööfs metriska lagstiftning från år 
1685 ff. Betecknande är, att författaren alls icke talar om accenten, ty 
den ingick ju icke direkt i de antika versbyggnadslagarna, som utgingo 
från kvantiteten. Men han iakttar dock i tysthet och strängt den svenska 
ordaccenten såsom given förutsättning, medan han högt anmäler sin åt- 
lydnad av den latinska prosodien, d. v. s. främst positionsreglerna.

Yad nu först den svenska ordaccenten angår, har förf., trots positionens 
överväldigande krav, förbrutit sig vad jag kunnat finna blott i följande 
hexametrar:

Starcker å wig Getebock glimår med Koppar i hornen (76);
Allrikes afwoge folck modi'gt på flycktene föste (128);
Hwem honom stod emot strax han til marckena lade (131);
Segren glada behölt Flyglén bå höger å wänster (134);
Wijses Språket och än Götskån från Göthare männer (106);

1 a. a. s. 276 not 1.
2 Erik Noreen, Till den sv. hexam:s hist., Nysv. stud., 1936, s. 70 ff.
3 Lindroth, a. a., s. 278.
4 Se Sandwall från Lagerlööf ovan s. 22 med not 2.
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I allt sitt språkligt-metriska trångmål synes han sålunda ha väl vårdat 
accenten. Daktyler med halvstark penultima såsom allwijsa, löfrika, utföra 
ha ju både senare och tidigare godkänts i hexametern. Dessa daktyler av 
accenttypen 320 ha för förf. säkerligen ej varit något problem alls. Han 
har för visso ej ens tänkt på första sänkningens starka biton men väl på 
dess frihet från position.

Beträffande positionens genomförande enligt klassiskt recept är han, 
för abt nu tala med Columbus (ovan s. 22 not 1), till den grad »acurat ok 
grannräknad», att man har skäl att taga av sig hatten i vördnad för trägen
heten i detta Sisyf osarbete. Naturligtvis tar han i anspråk antikens alla lätt
nader.1 Sålunda lättar det betydligt att icke behöva räkna med position 
genom konsonantförbindelser helt i anljud, t. ex. de här kursiverade dak- 
tylerna: Där på sidona twå, äro twå wälfästade Skantzar (246). Han till
låter sig t. o. m. liksom Stiernhielm, väl en oklassisk licentia, att negligera 
en trekonsonantisk grupp i sådan ställning: Ty predika de wäl, ja de 
siunga, läsa å skrifwa (208). Till anljud räknar han tydligen också början 
av andra kompositionsleden i partikelsammansatta ord, t. ex. Hwem kan 
hinna be skrifwa det alt, som Götha beställer (280). På klassiskt maner 
räknas h icke som konsonant och är sålunda ej med i positionsbildningen, 
t. ex. Sitter och än sen alt är skapt i oskapader Himmel (50). Det före
faller, som om han kunde betrakta j som vokal, alldenstund ju latinet 
i sitt alfabet ej skilde på i såsom tecken för vokalen och konsonanten, 
t. ex. Bygde mig hyddan af jord, samt lijf uti hyddona gafstu (41), Hwar 
dag löste från jord, dijt flyga å längtande siälar (53), varigenom hyddan 
af, löste från bliva goda daktyler. Hexametrar med enligt klassiska regler 
vanställande hiatus och positionslängd i ’daktylers’ sänkningsstavelser 
bli ju regelrätta ’spondeer’ genom behörig, säkerligen också avsedd elision:

Längre än widare långt; mer bred än yttrare bredden (48);
Känna at hwar en igen, som i frijd här å jordene warit (54);

I v. 186: Lära de stummare folck högstråduga Skaparen dyrka blir 
ju den kursiverade daktylen metriskt felaktig genom positionslängd i 
andra sänkningen, men formen är hämtad från den av Noreen använda 
handskr. »N», under det att Dudaim har den språkligt sämre men metriskt 
oklanderliga läsarten Skapare. Likaså blir andra sänkningen positions- 
lång i v. 250: Farliga munnar, ett har af dem det I kallade Bytöåhs, men 
allt blir i sin ordning, om man upptager N:s även språkligt naturligare 
läsart: Farliga munnar har ett af dem etc. Noreen anför, att i Nimrods 
Skäckta ng icke är positionsbildande2, men denna uppgift stöder sig på 
blott ett enda fall: Hedninga stå dem i tienst, hwad alt de beställa, befalles 
(222). Ytterligare positionsbrott har Noreen (a. st.) funnit blott i Attiska 
(9) (alltså i Exordium) och längtande (53), där ju daktylens första sänk
ning är lång genom position. Dock bör härvid anmärkas, att handskr. 
N. har lengtade, liksom att både Dudaim och N ha skrämmade (72) och 
sky pekade (N skypeckade) (245), säkerligen hemmagjorda former i st. f. 
-ande, visande författarens fanatiska ävlan att hålla positionen i helgd. 
Man bör härmed jämföra Nicanders och Palmfelts sätt att kunna få 
behålla dessa vanliga och nästan oundgängliga daktyliska ord på -nde

1 Jfr ovan s. 22. Nysv. stud., 1936, s. 80.
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genom att »betiena sig af the Prosodiska Figurer uti Latinam», bär syn- 
kopen, och sålunda skriva t. ex. »BundraJne pro dundrande».1

Det är lätt att förstå, vilken möda, eller rättare vedermöda, det innebar 
att trots svenskans konsonantanhopningar även i svagtoniga stavelser 
genomföra de antika positionslagarna och därjäm te söka bibehålla 
svenskans accent i orden. Banden måste bli i det närmaste olidliga. 
Stiernhielm bröt mot dem, som väl var.

Vissa lättnader måste även den poetiskt och språkligt föga granntyckte 
förf. till andra avdelningen av Mmrods Skäckta tillåta sig, men de äro 
icke många, och de stödja sig oftast på vad språket kan medge redan i 
talet och sålunda vid versens upp läsn ing . Oek, och växla (även i hans 
skrift) med å, är med ä eller ä’; ifrån, från och frå liksom till, til och te, 
på och å användas växelvis alltefter meterns krav; vid behov apokoperas 
hwad till hwa, hwa1, med till mä, det till de eller dä, annat till anna (även i 
hans skrift). Hit för jag ordformer, som Noreen (Nysv. stud., 1936, s. 80) 
anser som »diverse språkliga underligheter» men som ju ingalunda sakna 
stöd i talet, t. ex. tanckana (2) Strålana (160), Gåfiana (228) etc.1 2, Järn- 
kuhlona (84), Anona (125), sidona (244) etc.2 Ibland går synkopen ut över 
icke r utan n, såsom Slächtera (114), Massagetera (117), Longobardera (119), 
qivistara (286) etc., vilka former ha götisk dialektprägel.2 I denna jakt ef
ter positionsriktiga daktyler uppvisar han t. ex. Gullsohla (167) (i st. f. 
-en)3, Hedninga (222) (nom. plur.)4, Boctare- Hatten (264) (Doctor 265), ja, 
det annars icke belagda Brottare (140) (väl betydande ’härskare’, till vb. 
Drotta, 281), Göthare (110) (för götar), Göthare Hähr (143). Såsom gen. 
plur. best. form måste man väl betrakta Göthana-Bijke (104).5

1 Anders Nicander, Oförgripelige Anmerckningar Öfwer Swenska Skalde-Konsten, Jämte 
Förslag och Bewis, At den samma kan äfwen bindas til de Reglor, Som den Latinska har til 
Rätte-snöre; Til deras öfwertygande, som härtils påstått wederspelet, I  synnerhet Uti de Hero- 
iske Verser, 1737, s. 4 ff. Gustaf Palmfelt, Någre Ojörgriplige Reglor, Som til then Swenska 
Skalde-Konsten, I  synnerhet uti the Heroiska Verser, synes mäst wara Nödige; Hwilka ock 
wid thenna Öfwer-Sättningen af Virgilii Herde-Qwäden, I  anledning af then Latinska Pro- 
sodien, warit efterfölgde, 1740, s. 50 f.

2 Om -rn- i böjningsändelse i daktylens sänkning i Stiernhielms Hercules se Lindroth, 
Stiernhielms Hercules, 1913, s. 276. Enl. Hesselman, Uppland, 2, s. 526, blir i uppsvenskt 
talspråk -arne, -orne till -ane, -one, t. ex. fiskane, flickone. Uppsvensken Samuel Columbus 
skriver i sin Swensk Orde-skötsel (Hesselmans uppl. s. 84): »skrijf hästarne, drängiarne, 
säg drängiane, Hästane.» Även i sörmländskt tal -ana för -arna, t. ex. tanckana, oxana, 
troppane (se Johan Nordström, Samlaren 1914 s. 124). I Dialectus Vestrogothica (1772, 
s. 50 ff.) uppger Sven Hof som former för best. plur.: uppländska Kronona, Drängana, 
Prästärna, Kånsterna gent emot västgötska Kronera, Dränga, Prästera, Kånstera. For
merna äro sålunda inga »språkliga underligheter» och ingalunda över lag typiskt västgöt
ska. Uppsvenskt kynne har apokopen av typen: Skeppe (8), Lifwe (42), swalle (242), sköte 
(298), det sista i versslut och sålunda oberoende av hänsyn till positionen.

3 Sådan best. form sing. fem. av typen sola (= solen) är ju vanlig i götiska dialekter. 
Men den anföres som karakteristikum även för bl. a. närkingskan (Holmkvist i Sv. Upp
slagsbok. Sahlgren i Nordisk Familjebok).

4 Jfr Stiernhielms Hercules 256: Getinga snorra sig vt; och slippa de brummande bröms- 
sar; Lindroth, a. a., s. 191; jfr ock Nicander, a. a., s. 16, att latinarnas många »figurer», 
såsom apocope etc., »äro ock i Swenskan tillåtelige, såsom: Daga pro dagar.)> Jag är dock 
närmast böjd för att anta, att här föreligger best. form av nom. plur. av typen hästa för 
hästarna, götiska men även närkingska former (se litt. not 2 ovan). Versen i Nimrods 
Skäckta: »Hedninga stå dem i tienst, hwad alt de beställa befalles» blir ändå oriktig: förf. 
undgick position i daktylens andra sänkning men förbisåg, att den kvarstod i den första, 
ty det är väl orimligt att med Noreen, stödd på detta enda belägg i den långa dikten, 
påstå, att hos Runius »ng icke räknas som positionsbildande».

5 Jfr Stiernhielms Hercules 46: dänne war Tärnorna lijflige Broder: Lindroth, a. a.y
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Att förf. till Nimrods Skäckta i sin praktik genomfört en fullt medveten 
metrisk teori, det synes mig omotsägligt, och likaså, att han härvid ådaga
lagt »den mest skrupulösa noggrannhet» (Noreen). Och teorien finner man 
i citerade arbeten av Nicander och Palmfelt, av den senare omsatt i prak
tik i översättningen av Yergilii ekloger.1 Härovan nämnda lättnader i po- 
sitionstvånget i Nimrods Skäckta ha så gott som helt sina motsvarigheter 
hos dessa den kvantiterande versens stormästare. Några exempel: Typen 
längtande (53) och typen Strålana (160), Anona (125) behandlas hos både 
Nicander (s. 4 f.) och Palmfelt (s. 50 f.). De framhålla, att ord som t. ex. 
Dundrande, Lefwande, Herdarna, Tärnorna, Blomsterna visserligen i 
prosa hava en kort accent (i penultima), men positionen förbjuder oss att 
följa densamma i vers. I vers kunna de nämligen »ogörligen» brukas 
som daktyler »för thet hårda stötande i öronen, som Positionen förorsakar», 
vilket så mycket mer bör iakttagas, »som nästan alle wåre Poeter tilförne, 
ja ock the ypperste ibland them (adress: Stiernhielm), häremot margfal- 
deligen felat». Genom en, för dem givetvis tillåten, latinsk prosodisk 
figur kan man ju lätteligen av dem »göra en behagelig Dactylus», t. ex. 
genom syncope och således skriva Dundrande, Lefwande, herdarna, Tär
norna* 1 2, eller genom metathesis blomstrena för blomsterna etc., vilket sista 
förklarar flera former i Nimrods Skäckta. Nicander (s. 16) finner, att 
latinarnas många andra prosodiska figurer äro tillåtlige även i svenskan, 
såsom Daga pro dagar (jfr hedninga 222, se ovan), te pro till, tar pro tager, 
men han är tveksam rörande ska’ (för skall) och hiva’ (för hwad), dä (för 
det), vilka kunna göra versen illa stötande, varvid han citerar »Runius i 
sin så kallade Nimrods Skäckta: Skägge dä långa» (v. 119). Palmfelt (s. 52) 
medger ä’ för är i sing. och i plur. är’, ä’ för äro o. s. v.

Gemensamt för Nimrods Skäckta och Nicander och Palmfelt är sålunda 
programmet för särskilt den »heroiska» (hexametriska) versen: noggrant 
iakttagande av den »latinska prosodien» (positionen) och den svenska 
ordaccenten. I de dikter, som inleda Palmfelts översättning av Vergilii 
ekloger, har han angivit programmet för hexametervers (»hieltvers»):

Månge berömlige Män hawa fullit å sådana tankar,
At man näppliga kan til Swensk wers passa the Reglor,
Som the Latiner brukt, och m åttet af ordena wisa.
Jag har lika så ment med them, skyllt språke för of att,
Och thes mera så trodt, som Hielt-wers månge på Swenskan 
H a’ med en o-jämn tact fått ros upå ros obeskriftligt:
Men se’n jag, uti prof, nu rönt thes böjliga kynne,
Jäm te thes in’liga dyrd samt rikhet af orden och ämnen,
Har jag frestat i Wers at twinga’t i sådana Reglor,
På the Latiners sätt. Nog af, jag wåga’ så wida.

s. 5 not 3, 191, 195, 276. Palmfelt, a. a., s. 63: »Aufert Apocope finem, såsom Tärnona’ 
pro Tärnonas» och s. 62: »S finale, när en Consonans påföljer, synes efter the äldsta La
tinska Poeters sätt (hwilka ock härutinnan Herr Stiernhielm oftast imiterar) kunna genom 
Apocope uteslutas. Såsom: Thera’ pro theras. Tärnorna* pro Tärnornas (sic) etc.»

1 Palmfelts cit. arb. utkom först 1740 och Nicanders redan 1737, men Palmfelts kvan
titerande hexametrar citeras på många ställen hos Nicander, och han åberopas även på 
annat sätt som den tidigast drivande kraften i denna metriska reform av hexameter dikt
ningen, vilken tydligen länge omdiskuterats i (Uppsala och) Stockholm.

2 Både Nicander och Palmfelt citera som belägg för en sådan »behagelig Dactylus» Her
cules 46 (se ovan s. 25 not 5), vilken vers i Musae suethizantes 1668 verkligen, i olikhet 
med andra tryck och handskr., har formen Tärnona, efter Hesselman, Språk och Stil 10, 
s. 283, allmänt uppfattad som tryckfel för Tärnorna.



Och även den svenska accenten, enligt Petter Lagerlööf och Fabian Törner 
den oryggliga grundvalen för svensk vers, har nämnts i förbigående: 

Samt ej låtit u ’r ackt then wanliga wickten af ordom.

Han framhåller, att hans arbete varit svårt, »ett oträdt fält at uppodla», 
och att poeterna hittills tagit sig före att i sin heroiska vers »skämma 
then artiga Konsten»

Och, wårt Språk til en hån, så wanskött werser at yrka,
Som med en ostämd tact blott prydnan i rimmena settia;
Ther dock Wickten i hwart och et ord bör acktas i werser.

Och därmed äro vi inne på rimmen. Andra avdelningen av Nimrods 
Skäckta säger sig vara verser »utan rijmslutning», d. v. s. slutrim, ity att 
inrim förekomma talrikt i dikten, ofta i grupper om två eller flera verser. 
Inrimmet strider inte mot programmet, även om det i dikten fått måhända 
väl stor omfattning: Wille nu jag å i dag te behag alt föra te pricka (87). 
Inrimmet har i viss mån antika anor i hexametern, och det odlades ivrigt, 
särskilt i daktyler, i renässansdiktningen.1 Man ville väl också genom det 
inre rimmet ge läsaren, som var van vid att höra versraderna samman
bundna med slutrim, ett slags surrogat. Mcander, som dock påminner 
om att de heroiska verserna, liksom i latinet, »böra wara utan Eim i 
ändan, så framt de skola wara otwungne», erkänner sig tycka följande rim 
vara »nog behagelige» (s. 19):

Herlige, Kärlige Drott, rättrådige, nådige Fader.
Hwem har i bruk wara siuk och i wers dock fälas och älas.

Palmfelt synes ha ställt sig mera avvisande till det inre rimmet.
Jag tror mig ha visat, att Noreens ord »om omoget osjälvständig under

kastelse under antika metriska regler» icke kunna tillämpas på andra 
avdelningen av Nimrods Skäckta och att den metriska teori, som ligger 
bakom versificationen i dikten, är helb densamma, som först ett gott stycke 
in på 1700-talet under stort buller och icke utan häpen beundran fram
fördes och i dikt omsattes av Palmfelt och Nicander. Det synes mig knap
past vara rimligt att antaga, att den 19-årige gymnasisten nere i Göteborg 
redan 1699 haft förutsättningar och möjlighet att själv sätta upp detta 
metriska program i teorien och därefter med sådan benhård konsekvens 
genomföra det i praktiken. Redan det sagda bör tvinga oss att skjuta 
fram tiden för diktens avfattande ett stycke in på 1700-talet.

Redan år 1700 är ju dessutom Runius färdig med ’En Lyck-Önskan På 
Andreae Dag’ (alltså den 30 nov.), skriven på distika. Här dansa rimmen 
på hos Runius vanligt sätt. Pentametrarna ha kvinnligt ekorim, och 
hexametrarna bindas med parvis ordnade slutrim. Här är det inte fråga 
om att strängt följa »den latinska prosodien». I de 18 verserna har han 
hunnit få med följande daktyler, vilka enligt Palmfelts och Nicanders 
(och Nimrods Skäcktas) teori »ogörligen kunna anses såsom dactyli» 
i heroisk vers, på grund av positionslång första sänkning: härmande (1), 
stötande (11), Gotiska (15), wil inte (5), långt ifrå (14), aldrig bli (16). Samma 
karaktär med avseende på positionen ha de två återstående korta hexa
meterdikterna i Runii Dudaim.
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1 Se Lindroth, a. a., s. 267 samt där cit. litt.
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Ännu ett argument för diktens datering till 1699 anför Noreen i kom
mentaren, men även detta måste vara grundat på lovsångens andra av
delning. Han säger (och med rätta), att många ställen i dikten äro »full
ständigt obegripliga», och vill söka förklaringen härtill i »rubbad själslig 
jämvikt», begriplig genom den kris, som Runius genomlidit i samband med 
den ovan (s. 20) relaterade för honom nesliga stipendieaffären. Nu måste 
det väl emellertid vara klart, att denna lovsång till Göteborg måste vara 
skriven före historien kring stipendiet. Över Nimrods Skäckta vilar 
nämligen idel solsken och förnöjelse över Göteborgs härligheter, bland 
dem ock ett gymnasium, som drottning Christina givit staden för att den 
skulle »de£ mera beprydas». Hur den verkl ige  Runius däremot kände 
det efter  stipendiefejden, kan man se i den av våldsam vrede och hat 
fyllda ’En Wijsa ubi stor förtret, Skrifwen i Götheborg’, säkerligen år 
1699. Det synes mig ock svårförklarligt, att den i samband med striden 
om stipendiet genomlevda krisen skulle kunna å ena sidan, i Nimrods 
Skäckta, vara förklaringen till fullständigt obegripliga partier men å 
andra sidan, i En Wijsa uti stor förtret, till visserligen »de våldsammaste 
och mest obalanserade ord», dock av sådan kvalitet, att Noreen betecknar 
visan som »Runii poetiska genombrott».1 Man kan ock här tillägga, att 
hopknåpandet av en så lång dikt under trycket av så många »oförgripe- 
lige» regler förvisso fordrar ro och full själslig jämvikt!1 2

H. Fröding har satt avfattandet av Nimrods Skäckta till år 17103 och 
anför som bevis för sin datering v. 268 f.:

Nu felar ett uti sextijo år sen Biskopa-Sätet 
Där stadfästes i lag . . .

hvilket, säger Fröding, skedde 1651 (således 1651 + 59 =  1710). Jag 
känner icke, varifrån Fröding hämtat årtalet 1651. Det är emellertid 
felaktigt. Alla källor, som jag anlitat, uppge, att Göteborg blev super
intendentur 1620 och att superintendenten först 1665 fick titeln biskop. 
Dikten omnämner själv, hur i och med Klingius, »från Nercket en Herre 
å Doctor», Göteborg »blef tils nu mera giordt ett Biskopadöme». Klingius 
utnämndes till superintendent därstädes 1665, men mottog befattningen 
endast mot villkor, att superintendentian förvandlades till biskopsstift.4

Följa vi nu diktens egen uppgift, nödgas vi alltså flytta fram dess slut
giltiga avfattning för tryck till år 1724 (1665 + 59 =1724), d. v. s. 11 år 
efter Runii död.5 Det är ’en händelse, som ser ut som en tanke’, att det 
var just år 1724, som Peter Frisch sökte och fick privilegium på en tredje 
del av Dudaim, »hwilken aldrig warit upplagd» och i vilken Nimrods 
Skäckta också erhöll plats. Noreen anmärker i sin kommentar, att det 
är »dunkelt», huru Runii ord ovan om biskopssätets ålder och därmed 
diktens tillkomsttid skola bringas i överensstämmelse med »realiteterna»r 
och det är också dunkelt, om man nödvändigt fattar dateringen till 1699

1 Nysv. stud., 1936, s. 79.
2 Jfr Magnus von Plåten i brev till Noreen, se dennes Komm. s. 250.
3 Se ock Noreens Komm. s. 250. I not 1 uppger Noreen, att Fröding i Berättelser ur 

Göteborgs hist. utan motivering daterat dikten till 1712. Tryckfel å s. 169. Se följ. sida 
(och i G.H.T.) i avgörande sammanhang: 1710.

4 Se Rhyzelii Episcoposcopia, 2, 1752, s. 65; Elgenstierna, Sv. adelns ättartavlor 4, sp. 
254 b (Klingenstierna) etc.

5 Förhållandet redan påpekat av Åke Andersson, a. st.



såsom en ’realitet’. Men de realiteter, som verkligen föreligga, måste ju 
i första hand sökas i dikten själv, sådan den är traderad.

Jag har redan omnämnt väsensskillnaden mellan diktens första avdelning 
och dess senare, mera omfattande del, i metrik, i språk och stil och i, ej 
minst, poetiskt värde. Av Peter Frisch’s dedikation till Ulrica Eleonora 
i Dudaim 1, 1714, veta vi, att den sjuke skalden in i det sista varit syssel
satt med att samla, ytterligare överse, själv renskriva eller låta andra ren- 
skriva sina skrifter i och för en samlad upplaga.1 »Seendes sin bortgång 
wara förhanden», uppdrog han emellertid åt vännen Frisch att ombesörja 
slutförandet. Hur långt Eunius kommit i sina redaktionella omsorger, 
kan ej avgöras, men klart är ju, att han med Frisch måste ha omdiskuterat 
den blivande upplagan och vad som var färdigt och lämpligt att taga 
med i densamma.1 2 Del 1 innehåller ju endast ’Andelige Blommor’. Del 2 
däremot omfattar ’Werdslige Lillior’, bröllops- och gravskrifter samt 
lyckönskningar och gratulationer, bland vilka man möter ytterst svaga 
dikter från hans tidigaste skaldeår före och strax efter 1700 och många 
rena bagateller, som tydligen aldrig varit under tryck. Det är då påfal
lande, att icke rum bereddes för Dudaims största och anspråksfullaste 
dikt, Nimrods Skäckta, skriven på det vördade »heroiska» versmåttet, 
hexametern, som därtill fått en medvetet ny och verkligt klassisk upp
byggnad. Först i Dudaims tredje del fick den plats bland de »kringströdde 
Concepter», vilka sammanletats av Lindsteen. Eedan detta förhållande 
tyder på att hyllningsdikten till Göteborg icke förelåg i fullbordat skick 
vid poetens död 1713.

Och vidare. Var och en som läser Mmrods Skäckta måste frapperas 
av skarven, som skall knyta samman de båda avdelningarna: först 34 
rimmade hexametrar, av allt att döma åtminstone huvudsakligen för
fattade av Eunius, f . ö. rätt omotiverat försedda med margnoten »Exor- 
dium», sedan 308 orimmade hexametrar, inledda med en meningslös 
kantrubrik »Propositio», och skarven mellan de båda avdelningarna ifylles 
med några ord på prosa: »Följande Verser utan rijmslutning effter den 
lö m sk e  Prosodien.» Det skulle mycket förvåna, om verkligen Johan Eu
nius kunnat ge en sammanhållen äredikt en sådan tafatt yttre gestaltning. 
Jag tror också, att hela den pseudolärda apparaten med liksom indelande 
retoriska och logiska margrubriker är avsedd till att söka binda samman 
och göra till ett helt det, som i själva verket aldrig hört ihop.

Detta framgår, synes det mig, med ganska stor tydlighet av den hand
skrift, som Noreen funnit och i sin kommentar meddelat och betecknat 
med 1ST (U. U. B. Nordin 104). N meddelar hela dikten, och skarven har 
här denna upplysande lydelse:

Till Subsistimus: scripsit beate defunctus 
Nu Philadelphe begyn,

DALBEKE EEPade mod, att runnona3 rista till ända,
Men att rimma i slut, tåhls ey slijckt Skaldeqwas ämne:

1 Se von Plåten, a. a., s. 80; Ada literaria et scientiarum Sveciae, 1734, s. 66.
2 Noreen påvisar fall, där Runius måste anses ha medverkat vid textens ändring i 

och för publiceringen i Dudaim, se Komm. t. ex. s. 202, 217.
3 Runnona: om ändelserna -ona och -ana för -orna och -arna i Nimrods Skäckta och 

annorstädes se ovan s. 25 f. med noter. Att observera är också här det stränga iakttagan
det av positionsreglerna även i övrigt, liksom i Nimrods Skäckta.

Vem har skrivit Nimrods Skäckta, Til Götheborgs Beröm? 29



30 Fredrik Sandwall

Silius , Italicus, ja Persius, och Juvenalis,
M artialis, Cato, samt Echo, Mutuus, ock Didikindus.
Inte. Meursius höres, Virgilius elr Owenus;
Intet Ovidius, ey Lucanus biuda te rimma 
Ey Taubmanus, och ey Propertius älskade Rytmos:
Oss ett mönster å ger wår lärda (i Hercule) Stiernhielm.
Men Runius, hwad här ä giordt, är under i werlden 
Ty de C ipressers blad på nytt wisa blommor i tjden 
Hwars mer än älskade ben nu molmas i mullen och aska,
Siählen i Himmelens högd, och Namnet^ i Marmoe skrifwes.
Men till att ärna igän den skarwen koma te rätta,
Darrade Pennan i hand, wil skammas okunoga fiäder,
Mig är skrifwa befalt, stupar alt med klenföre pensel,
Fuhlt är pårita gull, med mull, och damboge färgor,

Dessa få hexametrar äro ett koncentrat av alla de egenskaper, som utmärka 
det sista partiet av Nimrods Skäckta: utan slutrim, slavisk positions- 
lydnad, osmält och oredig men gärna framförd lärdom, förvirrad ordställ
ning och innehållet dunkelt ända till obegriplighet. Men de visa också, 
hur skarven ursprungligen såg ut, innan den, väl under samarbete mellan 
versernas förf. och Lindsteen, fick den prosaiska formuleringen i Dudaim 3.

Med utgångspunkt från rad 3 i N:s inskott finner Noreen, att radernas 
förf. hetat Per Elceblad. Och naturligtvis måste det förhålla sig så. Noreen 
tager emellertid ej alls upp frågan om denne Per Ekeblad, liksom om denne 
blott för eget nöjes skull skrivit raderna. Det är ju inte fallet. Han har 
blivit anmodad »att runnona rista till ända», d. v. s. fullborda äredikten 
till Göteborg. Han är osäker om sin förmåga, men en sak är han säker 
på, näml. att ett »slikt Skaldeqwad», ett hexametriskt epos, icke får ha slut
rim, varvid jag hänvisar till mina föregående metriska erinringar (s. 27).

Det sålunda framräckta problemet Per Ekeblad bar Åke Andersson 
upptagit i tvenne ovan cit. tidningsartiklar1 och trott sig bakom ana
grammets D a l b e k e  R e p 1 2 i rad 3 finna Petrus (Per) Ekeblad, komminister 
eller, som han själv tecknar sig, »Sochne Präst i Bränkyrckia». Jag tror, 
att Andersson funnit rätte mannen.

Komminister Petrus Ekeblad föddes 1677 i Ekers socken i Närke, gick 
i Örebro skola och Strängnäs gymnasium, student i Uppsala i mars 1702, 
alltså två år efter Runius, informator i flera ansedda hus i Stockholm, 
prästvigd 1707, pastorsadjunkt 1707-1708 i Stockholm, där han »predikade 
för alla församlingarna, dock mäst i St. Catharina», komminister i Hud
dinge och Brännkyrka 1712 till sin död 1735; begr. 1736.3 Ekeblad utgav 
av trycket, utom en hel del tillfällighetsdikter, tvenne större arbeten 
»uthi then Helga Trefaldighetz Namn», nämligen Horologium Biblieum, 
Eller ett Bibliskt Yhrwärk / På Swensk Vers Efter Bibel-Numrerne, Neml. 
ifrån 1 och til 12, Med Lyck-Önskan För Höga Öfwerheten På hwar 
Timas slut ......... , Stockh. 1720, samt Testamentum Ghristianum, Eller

1 Göteborg sposten, d. 9 och 11 juli 1945.
2 Anagrampseudonymen i N har sirade bokstäver, vilket synes hänvisa på att Eke

blad själv skrivit den. Jag har jämfört handskr. med hos Strängnäs domkapitel förvarade 
handlingar av Ekeblads hand men tror mig ej kunna säga mera, än att de senare ej tala 
mot ett sådant antagande. Sådan tvekan uppstår ofta rörande så pass gammal hand
skrift.

3 Ekeblads curriculum vitae i handskr. U.U.B. X 240; K. A. Hagström, Strängnäs 
stifts herdaminne 3, 1899, s. 175.
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ett Christeligit Testamente På Swänsk vers Til Höga Öfwerheten Samt 
Alle Stånd......... , Stockh. 1721. Båda äro avfattade på alexandriner.1

I den följande utredningen med syftet att befria Bunius från författar
skapet till andra avdelningen av Nimrods Skäckta sätter jag redan från 
början likhetstecken mellan denne Petrus Ekeblad och Nordinska hand
skriftens anagrampseudonym D a l b e k e  B e p , d. v. s. Per Ekeblad. Detta 
medger ett förkortat uttryckssätt i bevisningen. Enligt ovanstående var 
Petrus Ekeblad närking och räknade sig således till svearna, »Sweriget», 
vilket för honom visserligen var mera närliggande objekt för ett lovkväde, 
men ett sådant lämnar han åt framtiden och griper sig nu an med en dikt 
till Göteborgs beröm, götarnas huvudort (v. 98-100 i N):

Fast mig Sweriget är ung (d. v. s. ugn), och wagga å födzel åg alster,
Detta iag i sitt wärda beröm, te den öfriga tijden 
Lembnar, å will tig nu Giöthaborg, till ända berömma1 2:

d. v. s. detsamma som »runnona rista till ända» i rad 3 av Per Ekeblads 
ovan anförda inledningsverser till andra avdelningen, alltså fullborda 
äredikten till Göteborg. Den gode mannen hade emellertid tydligen miss
förstått sitt uppdrag eller glömt, att det ju var göten Bunius och inte han 
själv, uppsvensken, som skulle ha ordet, varför raderna måste ändras i och 
för publiceringen i Dudaim (v. 98-100):

Göthland mig är en ugn, å wagga, å födsel, å alster,
Upkomst, drifft uti alt; mig lärt uti seder och idrott:
Ty bör mig G ö th e b o r g  ditt Lof med wärde berömma.

Än en gång trampade Ekeblad i klaveret på liknande sätt, näml. i 
diktens sista rader (337-342), vilka i Dudaim, med kantrubriken Gon- 
elusio, ha följande lydelse:

Skönt du mätas ey kan Stockholm blij lijka i widden,
Må lijka wäl med skäl din deylighet äras af allom;
Ty din Glantz, som Brud uti dantz i Swerige lyser,
Namnet å gagnet i Hamnena din wet Fama berömma:
Jag menar än, Fru Wän dig tiente K ro n a  å Scepter,
Ä p p le  å S w ärd  ä du wärd, som förr äst Wästhafwa N y c k e l.

I N är motsvarande parti inskränkt till tre rader, men i sin kärlek till 
lärda termer har Ekeblad där en något bredare rubrik:

Summa & Condusio.
Fast ey på t in prackt, här fått mit ögnepar undra,
Jag menar än fru wän, tig borde ju C rona å Septer,
Ä p le  å Sw ärd, tu ä wärd, som äst tilforena N y c k e l.3

1 I sådan modern rimmad vers tages givetvis ingen hänsyn till positionsreglerna.
2 Versen tyder på att Runius ursprungligen gett dikten den enkla och passande titeln 

Til Götheborgs Beröm men att man sedermera efter Ekeblads långa världshistoriska ut
flykter om de fyra världsmonarkierna och om Nimrod såsom »förste Monarch» (v. 66 ff.) 
måst foga till det lika meningslösa som omotiverade Nimrods Skäckta; jfr nedan s. 38 f.

3 N (Ekeblad) slutar dikten med: Tantum Dixi: Soli Deo Gloria!!! Orden ha icke 
medtagits i Dudaim, såsom ju varande ett bevis för Ekeblads författarskap. De tre ut
ropstecknen böra icke heller negligeras. I sina ovan cit. böcker använder Petrus Ekeblad 
regelbu nd et tre utropstecken i önskningar och tillönskningar i samband med nämnan
det av Guds namn. T. o. m. i en ämbetsskrivelse den 28 jan. 1730 till Strängnäs dom
kapitel: »Reverendo in Christo Patri Doctori et Episcopo; et Pl: Venerando Consistorio
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Allt tyder på, att Ekeblad biträtt vid ändringarna i ocb för publiceringen 
i Dudaim 3, ordval, den förvirrade ordställningen, versificationen med 
inrim och efterföljden av latinska positionsregler. Såsom vi skola få se, 
voro han och Lindsteen (liksom även säkerligen Frisch) mycket nära 
vänner. De voro också nitiska för Runii ära och berömmelse1, givetvis 
icke anande, att hans pris intet kunde vinna på all deras möda. Summa 
& Conclusio blir emellertid, att Ekeblads »ögnepar» aldrig fått skåda 
Göteborgs »prackt». Han hade aldrig varit där enligt hans rader ovan, 
varför det icke må förundra, att han har ganska orediga föreställningar 
om vissa lokala förhållanden.

Sålunda påpekar Åke Andersson, att i skildringen av hamnen och dess 
naturförhållanden och befästningar icke finnes en enda riktig uppgift. 
Göteborgs båda kända skansar, Göta Lejon (Västgöta Lejon) och Kronan, 
förväxlar han med avseende på förläggningen, ger fästet Kronan namnet 
»Tre Kronona», som det aldrig hetat, och har den föreställningen om 
skansarnas bestämmelse, att de äro till skydd mot anfall från sjösidan 
(v. 248 f.):

Wältar en Oxe frå siö, som ey wet wänligen hälBa,
Elden å Krut, så spotta de ut, så läppana smälla.

Det är svårt att tro, att Runius, som under fem års tid vandrat i staden, 
kunnat vara upphovsman till sådana misstag. Han var ingen enstöring. 
Hans många gymnasieår torde behöva få sin förklaring i av ekonomiska 
skäl framtvingade uppdrag som informator. Han träffade sålunda folk. 
Hans ganska talrika tillfällighetsdikter till göteborgska familjer tyda 
också på hemmastaddhet i staden. Och båda skansarna blevo just under 
hans gymnasietid enligt ritningar av Dahlberg fullt färdiga och be
styckade, något som för visso måste intresserat såväl Runius som de 
andra stadsborna.

Diktens skildring av de kyrkliga förhållandena i Göteborg tala bestämt 
emot Runius’ författarskap. Indirekt visar den däremot hän på Petrus 
Ekeblad som upphovsman (v. 259-267)* 1 2:

För den lägliga ort Drottning Christina befalte,
Til en prydna för alt, G ö th e b o r g  lätt Stapula kallas:
Gymnasium för ordnade den, deB mera beprydas,
Lät den Traden  i kring Superintendentia nämnas,
War Sylvester en Ö stg ö th a  Man Jan Phrygius opsatt 
Til Superintendent at wara med Dödare-Hatten;
Klingius andra å war från Nercket en Herre å Doctor 
(Han med Dödare-Namn och Adelig ära benådad)
Blef det sen tils nu mera giordt ett Biskopa-döme.

Man frapperas av den olika behandling, som i dikten ägnas Phrygius 
och Klingius. Den senare är tydligen för förf. väl känd. Men så var han 
ju också landsman till Ekeblad, båda från Närke, Klingius född i Kräk- 
linge, Ekeblad i Eker, närliggande socknar strax utanför Örebro. Man
Salutem & Pacem!!!.» Jag förmodar, att de för den fromme mannen symbolisera Den 
Heliga Treenigheten: jfr hans boktitlar, vilka båda inledas med »Uthi then Helga Tre
faldighet z Namn».

1 Denna goda avsikt fick överskyla det lilla bedrägeriet, om det nu av dem uppfatta
des såsom ett sådant.

2 Se även redan Åke Andersson, a. st.



talade nog allmänt i Klingius’ hembygd om hans lysande karriär men 
också om hans högmod och hans renlärighet snit, som förskaffade honom 
vedernamnet »kättarefrätaren».1 Om Sylvester Johannis Phrygins, Göte
borgs förste superintendent, är förf. desto okunnigare. Han låter, som 
vi se, drottning Christina inrätta superintendentian i Göteborg och utse 
Phrygius till dess förste chef. Detta skedde dock redan 1620, alltså under 
Gustav Adolf. Han gör Phrygius till »Ö stgötha Man», ehuru han var 
smålänning, Calmariensis. Han kallar honom Doctare, fast han var Fil. 
Magister, och han nämner Klingius såsom »andra» (265), ehuru det fanns 
två superintendenter mellan de båda, näml. Anders Prytz och Eric Brun- 
nius. Ett stänk av sanning kan anses ligga däri, att Phrygius var ’Öst- 
götaman’ under några år efter 1603, då han blev rector scholae cathedra- 
lis i Linköping.

Sådana misstag kan knappast Eunius ha begått i en lovsång till Göte
borg, inför eller riktad till den bildade Göteborgspubliken. En sådan tanke 
är desto orimligare, som ju Eunius var dotterdotterdotterson till den 
lärde och .ryktbare prelaten, det största namnet i poetens släkt, varom 
denne icke kan antagas ha varit okunnig. Sylvester Phrygius hade 1602 
blivit magister i Wittenberg och därvid erhållit den högt skattade titeln 
kejserlig Poeta Laureatus (Poeta Caesareolaureatus), en äretitel, som 
han icke glömde att bifoga sitt namn, även sedan han blivit superinten
dent. Han var landets måhända störste vältalare och i varje fall dess 
förnämste latinpoet. Eedan på Eunius’ tid var säkerligen Phrygius’ 
namn omspunnet av anekdoter (se källförteckn. not 1 nedan).

Såsom av innehållsreferatet (ovan s. 18) framgår, få vi i dikten en 
skildring av Spaniens världsvälde och rikedomar. Men spanjorerna äro 
ju blott »Söner å Döttrar» till »Göthaburg», såsom varande »Metropol 
och Hufwud» för västgötarna eller »massagetera», vilka en gång lade 
beslag på »stora Hispanien». Ifrån Spanien seglar förf. emellertid hem 
till »Burgena» igen för att se efter, huruvida inte flera märkliga män där 
haft sin vagga öller på förf:s halvt obegripliga men positionstrogna språk, 
fritt från alla ordföljdsregler:

Widare skåda til at, mera hwem där waggona äger.

Jo, vi ha ett »Nytt Götheborg» västerut i »Colonien», Nya Sverige. Så 
följer en fantastisk skildring av livet i denna koloni (v. 181-223). Astraea, 
rättvisans gudinna, har lämnat andra korrumperade länder och »flugit 
i wästrare land där Sol bak om hafwena bärgas». Jag vill citera blott 
några rader (207-211), rörande koloniens kyrkliga förhållanden och 
skolor, vilka säkerligen skulle förefallit göteborgarna bra verklighets
främmande, om de i början av år 1699 fått höra eller läsa dem:

L ä r lig a  lefwa de där, som byggia de Kyrckor å Lärhus:
Ty predika de wäl, ja de siunga, läsa å skrifwa;
Och taga HErrans willia til ackt, sig wäl weta skicka;
Skickade dem G ö th e b o r g  tilförene böcker i handen,
Sij nu äga de sielf både Tryck och anna där hemma. 1 * 3
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1 Se Skarstedt, Göteborgs stifts herdaminne; dito över Skara Stift Warholm; Linköpings 
stift Westerlund-Setterdahl; Strängnäs stift Hagström; Rhyzelius, a. a. 2; Cederbourg,
a. a., s. 48 f.; Biogr. lex. B. 11, 1845.

3 — 6273 Samlaren 1949
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En helt annan bild av det andliga livet därnte ge oss Thomas Campanins 
Holm1, vilkens farfar 1643-1648 tjänstgjort som präst i kolonien, och den 
vederhäftige Israel Acrelius1, själv i sjn års tid (1749-1756) prost över 
församlingarna i den gamla svenska kolonien. Amandus Johnson, Axel 
Fredenholm, A. J. Uppvall ha i berört avseende föga att tillägga.1 2 Acrelius 
skildrar (s. 198 ff.), hur församlingarna, sedan Sverige förlorat kolonien 
1655, mer och mer »råka i Ödesmål», särskilt just under slutet av 1600- 
talet. Pastor Lars Lock, som kommit till Nya Sverige redan 1648, var 
mot slutet av sitt liv »wanför at sköta sig sjelf» och dog 1688. Nu kvarstod 
som präst för det mycket vidsträckta området endast en tysk, Jacob 
Fabritius, vilken dog 1693, efter att hava varit i nio år blind. »När han 
gick wardt han ledsagad med en käpp af någon, som gick förut.» »Predi
kade mest på holländska, men derjemte så mägtig Swenska språket, at 
han derpå tydeligen Gudstjänsten förrättade.» »All den Kyrkogång, de 
nu hade, war, at en gammal Gubbe Anders Bengtsson satt och läste ur 
Mölleri Postilla i Tenakångs Kyrka, men i Tranhuken war Carl Springer 
en Swensk Man Föreläsare. Folket aktade ej stort at höra därefter. 
Ungdomen, som kom, hade mer lust at rida kapp, än at hålla Gudstjenst. 
Ingen ordning, ingen fruktan war ibland folket» (Acrelius).

»De rättsinnige längtade hjertligen efter hjelp.» Man sände två brev 
hem till Sverige. Intet svar. Man sökte förmedling med Sverige genom 
»Lutherska Consistorium» i Amsterdam. Utan resultat. Då kommer 
Göteborg, som redan under koloniens svenska tider varit en huvudsta
tion för dess förbindelser med moderlandet, med i händelserna i form av 
postmästaren där Johan Thelin, som genom en farande sven, Andreas 
Printz, vilken avlagt ett besök hos landsmännen i Amerika, fick veta 
»deras tilstånd, lefnadssätt samt stora brist på Själawård». Thelin 
överlämnar till Karl XI en berättelse i saken. Konungen, själv djupt 
religiös, blir rörd och intresserad och lovar att sända ej blott präster utan 
ock allehanda slags andeliga böcker men beordrar Thelin att först hos 
kolonisterna anhålla om närmare upplysningar rörande alla deras för
hållanden och särskilt om deras önskemål i fråga om böcker. Thelin skrev 
den 16 nov. 1692 och fick ett den 31 maj 1693 daterat och av 30 män under
tecknat svar, med en bred skildring om livet och förhållandena i deras 
land, en rulla »utaf alla Män, Qwinnor och Barn, som ännu uti lifwet äro 
uti Nya Swerige eller nu Pensylvania i De la Ware Biver», begäran om 
»2:ne Swenske Präster, som äro wäl lärde och wäl öfwade uti den Heliga 
Skrift» samt ödmjuk anhållan om 12 Biblar, 3 Postillor, 42 Manualer, 100 
Handböcker och andeliga betraktelser, 200 Catecheser, 200 Abc böcker. 
Böckerna skulle de redeligen igen betala och contentera. Prästerna för
pliktade de sig att årligen underhålla efter sin förmåga. De lovade att 
för dem »laga» kyrkor och ett stycke land att bo uppå.

Thelin överlämnade omedelbart redogörelsen till kanslikollegiet. Åt
skilliga omständigheter gjorde, att ärendet fördröjdes. Först den 4 aug.

1 Thomas Campanius Holm, Kort Beslcrifning Om Provincien Nya Swerige uti America, 
Som nu förtijden af the Engelske kallas Pensylvania etc., Sthlm 1702; Israel Acrelius, Be- 
skrifning Om de Swenska Församlingars Forna och Närwarande Tilstånd, Uti Det så kallade 
Nya Swerige, Sedan Nya Nederland, Men nu för tiden Pensylvanien etc., Sthlm 1759.

2 Amandus Johnson, Den första sv. kol. i Amerika, 1923: Axel Fredenholm, Kolonien 
Nya Sverige, 1924; A. J. Uppvall, Den sv. kulturen i Amerika till mitten av 1800-talet, 1924.
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1696 kunde prästerna — deras antal hade konungen ökat till tre — gå 
till sjöss, tagande med sig de önskade, av konungen till antalet betydligt 
utökade böckerna, vilka konungen skänkte som »en nådig förärning» till 
församlingarna. I England blevo de oväntat uppehållna och anlände till 
bestämmelseorten först midsommardagen 1697. Nu blev det nytt liv vid 
Delaware. En ny kyrka kunde invigas i Christina trefaldighetssöndagen 
1699 och en andra i Yicaco den 2 juli 1700. Yisserligen hade vid Christina 
år 1667 uppförts en liten träkyrka, som nu var förfallen, och vid Yicaco 
hade några år därefter ett blockhus omändrats till kyrka.

Diktens skönmålning av det andliga livet vid Delaware stämmer icke 
alls med de här relaterade verkliga förhållandena, vilka icke kunna ha 
varit okända i de bildade kretsarna i Göteborg, såsom vi sett ovan. Det 
är svårt att tro, att Eunius år 1699 kunnat ge en så skev bild av kolonien 
i ett hyllningskväde till just Göteborg. Det hela verkar en frihandsteck- 
ning. Diktens »Lärhus» måste väl i sammanhanget betyda skolhus. Yis
serligen höll man svensk skola någon gång här och var i de trångbodda 
hemmen. Acrelius namnger (s. 405) »någre unge Swenskar», som tid efter 
annan anlänt och i förstone tagit sig före »att hålla Swensk Schola, men 
antingen at födan derwid warit knapp eller sinnet ostadigt, är fögo ting 
uträttadt». Församlingarna saknade »riktig Schol-hållning». Och be
träffande »Lärhus» säger Uppvall (a. a. s. 160): »Att sven sk arn a  någonsin 
uppförde skolhus framgår icke av mina källor.» Sant är, att efter Wil
liam Penns ankomst 1682 skolhus började byggas därute, så att det på 
Acrelii tid fanns »et Schol-hus nästan i hwar skogsbacke», men det var 
ju engelska kväkarskolor och enligt Acrelius mycket dåliga skolor, och 
dessa kan ju dikten enligt sammanhanget inte avse. Kent befängd är 
uppgiften i sist cit. versen, att kolonisterna »tilförene» fingo böcker från 
Göteborg, men att de nu klara sig själva, emedan de ha eget tryck.1 
Eunius kan inte år 1699 ha kommit med denna uppgift, vilken, med hän
syn till den ovan skildrade andliga hjälplösheten hos svenskarna därute, 
måste betecknas som otrolig. S ven sk arn a  därute hade säkerligen icke 
eget boktryck. Det hela är fria fantasier. I kommentaren till diktens parti 
om Nya Sverige anmärker Noreen, att den f. d. svenska kolonien var på 
1690-talet av religiösa skäl särskilt aktuell, och hänvisar härvid till »ett 
annat samtida vittne härom», näml. Gunno Dahlstierna (i Kunga Skald, 
strof 187-188). Nu är det ju dock så, att i Nimrods Skäckta de religiösa 
förhållandena där ute, liksom för övrigt allt annat, tecknas i de ljusaste 
färger, medan Dahlstiernas skildring troget avspeglar det andliga verkliga 
nödläget i Nya Sverige vid tiden för Karl XI:s död.1 2 De båda bilderna, 
Dahlstiernas från 1698 och Eunii från, som det antages, 1699, kunna icke  
på en gång ha sanningsvärde.

Jag befarar, att förf. till denna del av Nimrods Skäckta på rak arm 
tillskapat innehållet för att få en bild av ett samhälle, ordnat så som Gud 
från begynnelsen velat rörande människornas sammanlevnad och livsfor

1 Antalet svensktalande vid sekelskiftet 1700 utgjorde omkr. ett tusen, på stark marsch 
mot sammansmältning med den övriga befolkningen (Axel Fredenholm, a. a., s. 113). 
Acrelius uppger (s. 422 ff.) en rad boksändningar från Sverige »på Kongl. omkostnad» 
« f t e r  denna ovan nämnda av år 1696-1697.

2 Närmare utredning härom H. Elovson, Köpmannens tal i Kunga Skald, Samlaren 
1927, s. 71 ff.
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mer. Kolonisterna »Föra god orden i alt: Uti Ära, i Lära å Kära» (v. 190), 
vilket närmare förklaras genom de framställningen indelande kantrubri
kerna (i K överskrifterna): In Statu Pölitico seu foro: Äran; In Statu Eccle- 
siastico seu Choro: Läran (d. v. s. vårt bär behandlade parti); In Statu 
Oeconomico seu Thor o: K äran. Kolonisterna leva nu i enlighet med 
denna Guds »Orden»: »Derföre och både ute och inne de signade finnas» 
och ha blivit »ett Folck, som Gud med lycka begåfwat». Att denna ord
ning fastställts av Gud i världens begynnelse, framgår av ett tidigare ställe 
i dikten, i samband med skildringen av skapelsen (v. 45 f.):

Ordning wil den af alt, som alt hade skapat af Intet,
Sielf förordnar i högd uti Ä ran , i L äran , i S lu k e t ,

vilket sista ord givetvis är en hemmagjord synonym till Käran.
Denna treenighet har vållat Koreen undran. Folkets delning i tre 

stånd är ju grundtanken i tredje boken i Platons lära om Staten, och 
därifrån utgick väl Luther vid sitt tal om Wehr-, Lehr- und Kähr-amt.1 
Formuleringen Lehr-, Wehr- und Kehrstand präglades 1571 av Luthers 
vän och lärjunge Johannes Mathesius i hans ’Berg-Postilla oder Zarepta’.1 2 
Här få vi veta, att »Unser Gott hat drey heilige stände auff erden / den 
lehr / wehr / und nehrstand». L ehrstand  omfattar ordets förkunnare, 
prästerna. »Keben diesem rechten geistlichen stande hat nun GOtt den 
lieben O b rigk eitstan d  / nach der siindfluth / gestiftet und verordnet 
und denselben mit seinem wort auch gezieret und gesckmiicket / daB er 
die liebe Obrigkeit / die fried und schutz erhalten / dem Evangelio thiir 
und thor auffthun / Götter und kinder des aller höchsten heisset / und 
läst sie in der Schrift Engel Gottes / und Heyland der welt / und landes- 
väter / und Hirten der völcker nennen.» K eh rstand  är givetvis det 
närande ståndet, borgare och bönder, vår dikts »Käran». Laurentius 
Paulinus Gothus följer helt Mathesius i ett cirkulär ’0m  studiosorum 
befordring’ av den 30 jah. 1611: »Och låthom här medh kärligen förnimma, 
att såsom Gudh alzmechtigh i werldennes första begynnelse haffr in- 
stichtat thesse tree hufuudstandh, som ähr läroståndhet eller predico- 
embetet, wärioståndhet (jfr Mathesius’ wehrstand) eller thet werdzliga 
regementet och näreståndhet eller hushåldhet. . . .  så ähr ock hans Gudo- 
melige willie, att samma standher och embeter motte vthi alla werlden
nes tidher förfrämiadhe och widh macht håldhne warda; thy them för- 
vthan kan huarken Gudz ähra och menniskiones ewiga salighett, eller 
rett och rettfärdhigheet, ia och enigheett, eller hwadh som helst men- 
niskiona ländher till nytto och wälfärdh, anthen i andeliga eller lekamliga 
måtto, bliff[u]a styrkt och befodrat.»3

Här föreligger uppenbarligen samma gamla teologiska åskådning om de 
tre av Gud i begynnelsen stiftade s. k. huvudstånden. Författaren har 
utbytt Wehrstand mot Äreståndet, Äran, men han finner, som vi sett, 
hos Mathesius full täckning för detta utbyte. Huruvida Runius 1699 kan 
tänkas ha funderat ut detta, lämnar jag osagt, men hos Petrus Ekeblad 
finner man på flera ställen uttryck för denna åskådning i hans ovan 
citerade Testamentum Christianum, där han lämnar sitt testamente till

1 Kluge-Götze, Etymolog. Wörterbuch, Berlin 1934.
2 Mathesius av mig citerad efter en sen uppl., Freyberg 1679, s. 184 ff.
3 Herman Lundström, Laurentius Paulinus Gothus 1-2, Bil. 4 s. 18, Upps. 1893.
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skilda stånd och klasser, bl. a. jnst »Testamente till Ähreståndet» (s. 25), 
d. v. s. Mathesius’ Obrigkeit och Paulinus’ Thet werldzliga regementet:

Gud är en ordnings Gud / och wil god ordning gilla 
Som bor uti sitt lius och heligheten främst /

Den ordning står emot för Gud han luchtar illa 
Iträder Satans fiät / som wille bli förnämst.1

T. o. m. djuren »weta ordning sin / och träda i sitt skick»
Samt oförnuftige oB sina Reglor bära /

Hur’ wi anrätta må en tienlig Republique

Så låtom hwar och en af oB sin plicht ey glömma /
Så skeer då alle stånd uti sin gierning wähl.

De tre stånden åsyftas även t. ex. i Testamente til Borgerskapet (s. 59):
Då en regera skal / then andra måste lära (d. v. s. här: predika);

Een drifwa Köpmanskap på Haf och uppå strand;
Med Arbete en an och Handtwärk må sig nära;

Så hielpas alla fram uti ett fredligt land.

Innehållet stämmer helt med skildringen av kolonisternas liv i Nimrods 
Skäckta utom däri, att dess författare, då ju kolonisterna levde »under 
främmat herskap» (Karl XI), måste ersätta det världsliga regementet med 
Lagen (v. 192-194):

Där man hörer ey stämma te tings; planterade lagen 
Hålles i nijt och i flijt; Ena ty  den andra befordrar,
Lefwa de wackert, wäl uti ro, uti kärlek å sämja.

Vi böra erinra oss, att dikten själv daterar sig till 1724 (s. 28) och att 
Ekeblads Horologium Biblicum utkom 1720, Testamentum Christianum 
1721. Med detta för ögonen har man svårt att förneka, att samma för
fattare fört pennan i t. ex. följande fa,ll1 2: I Horologium, tetrastik 240, om 
»Gudz Tre-Enighet», skriver Ekeblad:

Om wore tusendfalt mig snälla Tungor gifne /
Om Sky och Himlar all til Papper woro blifne /

Om Hafwet wore Bleck / och Skogar wore Fiär /
E y kunde teknas rent hur’ Gud T r e  E n ig  är.

I Nimrods Skäckta möta vi samma uttryckssätt vid skildringen av de fyra 
monarkierna (v. 87-90):

Wille nu jag å i dag te behag alt föra te pricka,
Bleckfate wille blij haf, til pennor grofware biälkar,
Papperet alla de Skyr jag si jr, och Himmelen hela,
Ser jag fiedrena kort och fingren dåfwa wid handen etc.

De fyra monarkierna, världsväldena, är f. ö. ett hos Ekeblad övermåttan 
älskat ämne, svarande emot hans lust till stora överblickar och pseudo- 
lärda attityder. I »Testamente til Åhörare» (s. 113 f.), i ganska .oväntat 
sammanhang, tager han en överblick över de fyra väldena, utgående 
från Nebukadnessars dröm hos Daniel (kap. 2) om det stora belätet, vars 
huvud var av klart guld, bröst och armar av silver, buk och länder av

1 Jfr Nimrods Skäckta v. 61 ff., där Satan också reser sig mot Guds »ordning».
2 Redan anmärkt av Åke Andersson, a. st.
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koppar, ben av järn och fötter »somt af jern och somt af leer», betecknande 
de fyra monarkierna, guld-, silver-, koppar- och järnåldern. Som repre
sentant för den första monarkien, »en Gyllene tijd» (Mmrods Skäckta 
v. 66), insätter profeten Daniel Kebukadnessar: »tu äst thet gyldene 
hufwudet». På anfört ställe i Testamentum heter det nu:

Dett war ju lyckans deel / för dem som warit höga /
Då trappat högre förr Monarchen än som nu:

Ty i guldhufwud satt Nebucadnezars öga /
Rundt om att alla land hans wälde wyrda sku.

Det måste vara mera än en tillfällighet, att den ovan (av mig) kursiverade 
raden återkommer i Mmrods Skäckta i samma formulering och i samma 
sammanhang, d. v. s. om »prima monarchia»:

Då ock Guldhufwet hafft Nebuchadnezaris öga (v. 71).

I Testamentum (s. 114) skildrar Ekeblad, huru dessa stora monarker 
blevo till intet:

För deBas våld och macht wij nu eij fruchta illa 
Tre alnars graf fick hwar / de äro in te t  meer.

I Mmrods Skäckta tillämpas dessa ord på tredje monarkiens grundare 
Alexander, »koppar-Greken», som »intog alla land på jordens runda ring» 
(Testamentum), »starcker å wig Getebock med Koppar i hornen», som 
»hela jordene twingar å winner» (Mmrods Skäckta v. 76 f.)1:

Tre wore alnar i mull på sidstone deB hela Rijke,
Bräde-Palatz, bara fyra i kras af ödene tärdes.

I Horologium har Ekeblad icke mindre än å tta  gånger gripit till detta 
sitt stora paradnummer om de fyra monarkierna. Jag citerar som exempel 
tetrastik 303 om »Fyra Monarchier, Dan. II: 37 Seqq.»:

Först war E n  G y lle n d ’ T id  i Babels Monarchia;
Seen Per sens S i l f w e r - S t a t /e n  tid de sutte fria;
Så K o p p a r s  Graeken kom med swår Regerings Form.
Från Rom tils nu blef J ä rn  / Jordskantz Swärd Krut / Lod Storm.

Allt är i överensstämmelse med Mmrods Skäckta (66 ff.), men jag fäster 
uppmärksamheten särskilt vid sist citerade raden om oron under järn
åldern, »quarta monarchia», vilken ju icke direkt i detaljer hämtats från 
profeten Daniel och jämför den med Mmrods Skäckta (v. 84-86):

Buller å brak uti alt, sen ä’ lärt Järnkuhlona dantza,
Kuhlor å krut, stora stycke dras ut, här darra må jorden,
Tumlas om alt över alt och marga med hornena stöta.

Likheterna synas mig ofrånkomliga och hänvisa till Ekeblad som gemen
sam författare. Även i lovkvädet Til Götheborgs Beröm stoppade han in 
detta sitt stora glansnummer, som annars måste synas bra långsökt i så
dant sammanhang; jfr s. 31 not 2.

Det torde vara lämpligt att här taga upp frågan om den vidunderliga 
dikttiteln »Mmrods Skäckta, Til Götheborgs Beröm». Jag är övertygad

1 Jfr Daniel kap. 7 och 8 och v. 36 i dikten där förf. går »at omröra de diur Danieli 
syntes i drömmen».



om, att den icke stammar från Runius. Noreen finner, att den krystade 
titeln får en viss motivering i versen 34: »Drifwer han nt på Jagt Nimrod 
sin wäldiga Skytta.» Det är jn dock ingen motivering. Frågan är, hur 
överhuvud Nimrod och, än märkligare, hans skäkta kunnat komma 
med i eposet över Göteborg. Inledningen är otvivelaktigt åtminstone i 
huvuddrag författad av Runius ända till vers 33, skildrande skapelsen och 
Guds vårdnad om allt och särskilt människorna, vilka han efter deras 
förlust av paradiset räddade undan »wildiure-lefnad» och gav dem »tiäll, 
byar och sidst härliga städer». Här tänkte nog Runius övergå till städer 
i allmänhet och Göteborg i synnerhet. Men så fick Per Ekeblad, som vi 
ovan sett, uppdraget »att runnona rista till ända» och skaffade sig sväng
rum genom att tillägga v. 33-34, vilka ur sammanhangets synpunkt äro 
rätt ologiskt tillklistrade, i det de ju föra oss tillbaka till nomadtillståndet 
från de »härliga städer», dit vi ju dock redan (i v. 30-31) nått:

Dock när han alt förströdt, såg folck uti marcker och hytta,
Drifwer han ut på Jagt Nimrod sin väldiga S k y  11 a.

Nu var fältet öppet för de stora historiska perspektiven i och med Nim
rod, som inledde »en Gyllene tijd» såsom »första Monarch» här i världen 
(v. 66 ff.). Och det hela täcktes över med den av Ekeblad (väl i samarbete 
med Lindsteen) skapade tilläggstiteln »Nimrods Skäckta», som trots sin 
meningslöshet säkerligen tilltalade icke blott de båda nämnda utan också 
den tidens publik över huvud.

Man kunde fortsätta med att draga paralleller av detta slag, tills det 
icke bleve mycket kvar av nytt i Nimrods Skäckta. Jag måste emellertid 
nöja mig med att peka på blott ännu ett ämne, som är Ekeblad kärt och 
som möter oss både i vår dikt och i hans två andra nämnda skrifter. I 
vår dikt lyda v. 286-290:

Lätt Swea Stohl, höga Pol med OZwe-qwistara krönas,
N y c k e l & S w ärd  giör wärd at länge få täppa å släppa,
Stridige dämpa med hast och dem Sachtmodige skona!
K ro n a n  blomme för alt i Cypresser och härliga Palmer!
S p ijra n  och Ä p le  betäckte må stå uti sköna Cypresser! !

I sluthyllningen till Göteborg heter det vidare (v. 343 f.):
Jag menar än, Fru Wän dig tiente K ro n a  å Scepter.
Ä p p le  å S w ärd  ä du wärd, som förr äst Wästhafwa N y c k e l.

Här är det uppenbarligen fråga om de fem riksregalierna: kronan, svärdet, 
spiran, äpplet och nyckeln. De ha högeligen talat till Ekeblads fantasi. 
I ^Testamente til Kongl. Majestät’ (s. 27) behandlar han »De 5 Kongl. 
Regalierne» i var sin tetrastik med synnerligen långsökta utgångspunkter 
från citerade bibelställen. I Horologium är han inne på ämnet minst 
trenne gånger. Jag citerar blott ett ställe (s. 112) och ber läsaren observera 
regaliernas omgivning av palmer och — något helt ovanligt — cypresser, 
vilka ju annars vanligen ställas i samband med döden och graven, alldeles 
som ovan i första citatet från vår dikt:

O JEsu Ähre-Printz! uti tin Himbla wånung /
Giör med tin Smorda ett / gif Frid wårt Land och Konung /

I K r o n a n  / Lagrens Krantz / wid S p ira n  Palmer bo.
På Ä p le t  / N y c k e l / S w ärd  Cypresser gröna gro.
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Det är tydligen samma person, som fört pennan. Eegalierna ha för Eke
blad till synes gudomlig helgd.1

Enskilda fall och ordval visa likaledes på samma upphovsman. Blott 
ett par exempel. I Testamentum (s. 143) heter det, att 

Isac hölt Esau til wedewärk och jagt,

med noten »Wedewärk är jagande (wede) wildbråd». Om kolonisterna i 
Nya Sverige berättar Nimrods Skäckta (v. 216) med utbyte av »wede
wärk» mot synonymen »Skytteri»:

Skytten’ äga de där öfwer alt Jagt: Imer ha W ede,

med kantnoten (till JWede’) »wilbråd».1 2
I ?Förtahl? till Testamentum talar Ekeblad om sin ungdoms drömmar:

Min lust en Calcedon, Smaragd och Jaspis äga 
Sardonix, Saphir och en Sardis hitta på;
Berill och Chrysolit; at komma ock til wäga /
Rubin och Diamant, Turkosen kunna få.
Om en Topazier mig lyckan welat gifwit 
En Crysoprass der til / och så en Amethist.
Jämväl en Hyacinth, hur’ lycklig jag då blifwit?

I Nimrods Skäckta kunna Göteborgs skeppare till stadens »lägliga» hamn 
föra (v. 325 ff.):

Onyx och Sardis, Crysolit, Crysoprass, Hyacinther;
Saphir å Jaspis, Rubin, Topazier, Amethister;
Chalcedon och Diamant, Smaragd och sköna Beriller:

Att hela detta hopandet av dyrbara stenar är hämtat från Uppenbarelse
boken 21:19 f., talar ingalunda mot prästen Ekeblad som författaren till 
båda partierna.

Det nu anförda torde kunna i sin helhet anses bevisa, att Bunius icke 
författat Nimrods Skäckta i traderad gestalt, fastän den 1733 utan alla 
reservationer intogs i hans Dudaim och sedan alltjämt fått gälla såsom 
en, visserligen något förvånande, dikt av hans hand. Det verkar alltså 
icke på något sätt överraskande, då Åke Andersson i Göteborgsposten 
förmäler om en handskrift i Uppsala universitetsbibliotek, vilken bland 
Petrus Ekeblads skrifter också upptager: »Nimrods Skäckta til Göteborgs 
beröm, på Svensk vers efter tomska prosodien: är en fortsättning af 
Runii, och finnes i de3 werk.»3 Det är just precis detta, som utredningen 
ovan velat bevisa.

Gamla handskrifter innehålla ju ej sällan dubiösa uppgifter, rykten 
och gissningar. Denna verkar i alla avseenden vederhäftig. Den måste 
vara skriven av någon som stod Petrus Ekeblad nära, troligen av hans 
son Carl, den vid handskriftens tillkomst ende kvarlevande av de fem

1 Man bör även här jämföra Johannes Mathesius (ovan a. a., s. 187), som talar om 
överhetens rätt att bära majestätlig dräkt, krona och scepter etc., för att folket må inse, 
att de personer, som Gud satt på tronen, skola hållas i högre ära än vanliga människor.

2 Noreen finner versen »dunkel», men dunklet skingras, om man sätter till ett komma: 
»Skytteri’ äga de där, öfwer alt Jagt», alltså två synonymer liksom i versen från Testa
mentum ovan: »wedewärk och jagt».

3 Göteborgsposten, d. 11 juli 1945. Uppsalahandskriften har signum X 240.



barnen, medan »alla de övriga i deras ungdom dödt». Vi finna här detaljer 
ur hans liv och verksamhet av sådan art, att de måste stamma från någon 
anhörig.1 Ekeblads »arbeten och skrifter» upptaga i handskr. 34 (egentli
gen 35) nummer, utom de ovan anförda tvenne böckerna så gott som ute
slutande tillfällighetsdikter1 2, somliga betecknade med ett »M. S.» (Manu
skript), och alla ordnade i tidsföljd. »Mmrods Skäckta» står såsom nr 31 
mellan en tillfällighetsdikt av år 1723 och en annan av år 1728, vilket 
stämmer bra med diktens egen uppgift om 1724 såsom året för dess till
komst. Handskr. måste tydligen ha avfattats av en person, som haft nära 
kännedom om och tillgång till hans bibliotek och gömmor.

Så vitt jag kan förstå, måste alltså Petrus Ekeblad sättas som författare 
till senare delen av Mmrods Skäckta. Det är likaledes påtagligt, att han 
varit med om att söka kitta samman de båda avdelningarna genom ett 
par raders tillägg till »Exordium» och genom den förkonstlade och helt 
omotiverade rubriken, varpå det hela till yttermera visso givits ett sken 
av sammanhållen enhet genom de långsökta marginalrubrikerna, som äro 
avsedda att ge intryck av en för hela dikten genomförd disposition. Som 
jag ovan anfört, tyder allt på, att Ekeblad varit verksam också vid den 
omdiktning som måste ske rörande vissa partier, vilka i deras ursprung
liga avfattning icke kunde ingå i en dikt av västgöten Runius, som ville 
hylla »Wästhafwa Nyckel» (jfr s. 31 f.).

Härmed är emellertid dunklet kring dikten ingalunda helt skingrat. 
Man frågar sig när och på vad sätt den fattige, tydligen högst originelle 
»Sochne-Prästen» i Brännkyrka kommit att hjälpa Runius med fullbor
dandet av lovsången till Göteborg. Gåtans lösning måste väl ligga i Per 
Ekeblads ovan (s. 29 f.) återgivna hexametrar, vilka inleda diktens andra 
parti i handskr. N . Där står, att »Da l b e k e  REPade mod» på grund av 
de föregående verkligen dunkla och mångtydiga två raderna:

Till Subsistimus: scripsit beate defunctus 
Nu Philadelphe begyn

Min följande tolkning kan ej bli mer än en sannolik förmodan. Jag antar, 
att den sjuke Runius under sin sista tid3 av någon (mig okänd) anledning 
varit sysselsatt med ett kväde »till Göteborgs beröm». Av hans skrifter 
framgår ju, att han hade många personliga förbindelser i den staden. Han 
orkade icke med mera än 32 hexametrar, skrev vid slutet Subsistimus 
(’Här har jag stannat, gjort halt*) och överlämnade så sitt manuskript4 
till vännen Ekeblad med ett: »Nu Philadelphe begyn» (?Nu, kära Bror,

1 Handskr. X 240 upplyser på dag och timme om Petrus Ekeblads födelse och död, 
hans anställningar som informator i en rad ansedda stockholmsfamiljer, hans besvikelser 
i befordringsväg; den meddelar, att han första gången år 1723 »predikade för högstsal. 
deras Kongl. Majrstäter», varför handskr. måste ha tillkommit efter 1751, då konung 
Fredrik avled; sonen Carl (under senare år tydligen kallande sig Ekblad), stud. i Upps. 
1736, fil. mag. i Greifswald, privatlärare i Stockh., bokhåll. hos boktr. L. Salvius i Stockh., 
lycklig latinsk poet, utg. av åtskilliga arb. i latinsk filologi, död 1775.

2 K. B. har ej mindre än 6 av dessa i sina samlingar.
3 Runius höll tydligen sin sista lektion i det Strombergska huset d. 1/10 1712 (Noreens 

Komm. s. 304) och omhändertogs av den trogne vännen Peter Frisch, »i vilkens armar 
han avsomnade» (se Dudaim 2, 1715, i Tillägnan till sedermera konung Fredrik).

4 Man får förutsätta, att Runius också lämnade Ekeblad några upplysningar om 
Göteborg, dess historia och betydelse, vilka dock, som vi sett, visade sig otillräckliga 
eller snarare för den vittsvävande Ekeblad mindre användbara.
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tag itu med verket’): det var detta, som beate defunctus scripsit. Då nu 
dikten, som vi ovan (s. 28) sett, själv daterar sig till 1724 och Runius dog 
1713, skulle alltså tiden för diktens måhända successiva avfattning i före
liggande form ligga mellan nämnda år.

Det var icke av en slump, som Runius lämnade åt just Ekeblad att 
»Giötaborg till ända berömma». De voro gamla vänner. Ekeblad tillhörde 
nämligen kretsen av poeter kring Peter Frisch och Olof Lindsteen, för 
vilka Runius var den ojämförlige mästaren. Ekeblads Horologium Biblicum 
av år 1720 inledes med hyllningsverser av O. J. Lohman och Lindsteen, 
vilkas namn möta oss också i hyllningskören vid Runii död och kring 
upplagorna av hans Dudaim. Det var ju ock Lindsteen, som samman- 
letade Runii kringströdde concepter i och för en tredje del av Dudaim, 
där Mmrods Skäckta bereddes rum. Då Lindsteens »kiära och såta 
Maka» Agneta Ulrica Wiger år 1723 avled vid 35 års ålder, framräckte 
»Pet. Ekeblad, Nericius, V. D. C. in Bränkyrka» ett tröste- och sorgekväde, 
benämnt »Lijkhet i Grafwen», till »Maritus superstes». Härvid hade han 
sällskap med så pass socialt högtstående skaldebröder som Carl Eldh och 
D. G. (Didrik Granatenflycht). Ekeblad avled d. 16/11 1735 och begrovs 
i Brännkyrka d. 4/1 följande år. Hur nära Lindsteen kände sig stå till 
den avlidne och hans familj, visar den gravskrift i vackert patentfolio 
han då framlämnade: ’En Ewärdelig Minnes-Wård / Öfwer . . .  Ärewyrdige 
och Högwällärde . . . Herr Petrus Ekeblad. . . . Thes Sorgbundne An
hörige Til Tröst på Grafwen Ristad Af Thes i Lifstiden förtrogna Wän 
Olao Lindsteen.’ I tio sexradiga alexandrinstrofer skildrar Lindsteen 
den dödes nit i ämbetet liksom hans vittra lärdomsprov, som han strött 
omkring sig ända från sina ungdomsdagar. Dock hade han aldrig nått 
till »önskligt mål» utan måst i all sin tid »med nakot hopp» sig spisa. 
Särskilt nämnas hans »Bibel-Urwärck» och hans »wackra Testamentum»: 
»Thet är twå lärda Wärck / så at man wäl må undra / Om slikt wid nedrigt 
kall tör ges / bland många hundra.» Till Lindsteens verser ha fogats 20 
latinska hexametrar, undertecknade »Filius msestissimus Carolus Petri 
Ekeblad», d. v. s. Petrus Ekeblads son Carl.1 Bland Ekeblads skrifter i 
uppsalahandskr. X 240 upptages som nr 26 en dikt »Qvint i Song-Choret, 
öfwer Jungfr. Lindsten», Stockh. 1720, men jag har icke kunnat få klar

1 Lindsteens insatser med avseende på Runii diktning fordra måhända några ord till 
presentation av mannen. Då han i litteraturhistoriska arbeten någon gång namnes, sker 
det gärna med ett litet skimmer av löje, och man glömmer härvid icke att ange den titel, 
som han tydligen med en viss stolthet plägade foga till sitt namn: Studiosus Musices och 
Hautboist under det Konglige Guardet. Han var dock ingen vanlig speleman. Hanselli 
(Vitt.-arb. 14) säger sig ej hava funnit flera än fyra av hans poetiska alster men citerar 
Lidéns ord: »Dess många utkomna skrifter är o ej hopsamlade.» Wrangel har antecknat 
»omkring 60» (Frihetstidens odlingshist., s. 262). Blott i K.B. har jag funnit omkring 140 
tillfällighetsdikter, nästan alltid vederbörligen undertecknade med namn och titel. I ovan 
nämnda gravskrift kallar Ekeblad honom »den wäl-studerade och konstwällärde Herren», 
vilket ej här behöver vara blott ett vanligt attribut. Olaus Hamarin har skrivit ett 
lyckönskningskväde på latin och svenska (K.B.; 1710?), då Olaus Lindsteen och Johan 
Georg Gottenberg »valedicerande det Akademiske Elements Gebietet / Begåfwo sig un
der Stormäcktige Konung Carl den XII:s Monarckiske Defensions Fahna; Och blefwo 
behedrade med ansenlig Charachter af Hautboister / Under Högstbemälte Hans Kongl. 
Maj:ts Lijf-Guardie». Hamarin beklagar, att Uppsala nu åter mist »en deel af Prydnan». 
År 1724 uppvaktas Lindsteen på sin födelsedag med ett latinskt »Oda» av den kände 
och högt ansedde Gustaf Lithou, som kallar honom vir humanissimus, musicus & poeta 
doctissimus cultissimusque.



het i, huruvida diktens föremål är någon anhörig, kanske en dotter, till 
Ekeblads vän. I varje fall räcker det sagda till förklaring av det samar
bete, som mellan de båda måste ha ägt rum rörande gestaltningen av Mm- 
rods Skäckta, innan den publicerades i Dudaim 3.

Knappast någon annan svensk skald har i så hög grad som Runius. 
fått erfara lyckans vrånghet och ostadighet. Samtid och närmaste efter
värld höjde honom till skyarna. Han var poeta incomparabilis. Han 
var folkkär som Bellman. Men även storheter på Parnassen, t. ex. Frese 
och fru Nordenflycht, deltogo i hyllningskör en. Så kom vid 1700-talets 
mitt bakslaget. I Abraham Sahlstedts 4 band starka antologi över svensk 
lyrik var Runius icke värdig att få ett rum.1 I över hundra år blev Runius 
nu strykpojken. Akademikerna och nyromantikerna drogo endräktigt 
i härnad mot den fridsälle poeten. Det är lärorikt att studera, hur de 
härvid skrevo av varandras slagord, blott om möjligt ökande kraften i 
slaget, tills väl kulmen nåddes av Lorentz Dietrichson, som förmälde, 
att Runius’ dikter visade »total Mangel paa selv det minste Spor af Poesi», 
och att hans Dudaim är »den störste Samling af Nonsens i poetisk Form, 
som formodentlig findes i Verden». Runius har ju emellertid fått sin 
äreräddning in amplissima forma, och jag skulle icke omnämnt hans 
lidandes historia, om icke just Nimrods Skäckta varit det kraftigaste till
bygget, då det gällde att ta död på den oskyldige mannens skalderykte.1 2

Om denna dikt yttrar Hammarsköld, att »man skulle kunna taga den 
för en uppsåtlig parodi på Stiernhielms manér, om icke den allvarliga 
tonen och det till och med genom randglossor framställda lärdomsskrytet 
motsade denna förmodan». Dietrichson ironiserar: »Engang skulde dog 
Runius löfte sig til Stiernhielms Regioner, og skrev da Nimrods Skäkta 
till Götheborgs Beröm, en i den mest knusende törre Prosa, men dog i 
Hexametre affattet Beskrivelse af Göteborg», och så lämnar han från 
diktens andra avdelning några rader »til Pröve paa, hvilken Poesi dengang 
gjorde sin Digter udödelig». Atterbom är, som vanligt, mildare i domen, 
och kunnigare, i det han observerat det säregna i diktens metriska gestalt
ning: »Den hexametriska lofsången Nimrods Skäkta, till Göteborgs Beröm, 
ett misslyckadt försök att lyfta sig till jemnhöjd med Stiernhielm, är blott 
derföre märkvärdig, att han der bemödade sig strängare, än Stiernhielm 
och Spegel, om en på latinska prosodien grundad versbyggnad; samt dermed 
gaf första föredömet till de vid slika rön oundvikliga språkvrängningar, som 
sedan möta hos Nieander och Palmfelt.» Dessa Atterboms sista (av mig 
kursiverade) ord stämma helt överens med vad jag ovan (s. 23, 26 ) yttrat 
rörande versbyggnaden i Nimrods Skäckta, utom däri, att jag anser det 
uteslutet, att den unge gymnasisten i Göteborg år 1699 hade möjlighet 
och förutsättningar att utan auktoritativa mönster bygga upp en med
vetet ny teori för den antikiserande hexameterversen, varvid både  
positionen och accenten bleve versens grundvalar.

Det skulle dessutom vara ett fast obegripligt företag av den unge gym
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1 Abraham Sahlstedt, Sami. af verser på sw., 1751-53; Hammarsköld-Sondén, Sv. Vit- 
terh.j 2 uppl., 1833, s. 163; Atterbom, Sv. siare och skalder, 2, s. 187, 1862; Lorentz Diet
richson, Laeredigtet i Nordens poetiske litteratur, 1860, s. 112 f.

2 Nyare litteraturhistoriker förbigå gärna Nimrods Skäckta med tystnad, liksom om 
de hade på känn, att det måste vara något på tok med den dikten.
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nasisten att för sin stora lovdikt taga upp ett versmått, som på 1690- 
talet nästan var kommet nr bruk, i varje fall för de stora poetiska upp
gifterna av de mera kända skalderna. Både Castrén och Sylwan1 ha riktigt 
observerat, att 1660-talet var hexameterns glansperiod men att den redan 
i och med följande årtionde blev ganska sällsynt, ehuru den hade styrt 
ut sig med rim, ofta inte bara i slutet utan litet varstans för att bli mera 
smaklig för både poeter och publik. Den hade härigenom fått något vul
gärt över sig, och denna karaktär hade den i de tre små hexameterdikter, 
vilka, bortsett från Mmrods Skäckta, ingå i Dudaim. Stiernhielms vän 
och lärjunge Samuel Columbus, vilken Petter Lagerlööf i sina metriska 
föreläsningar på 1680- och 1690-talet gärna uppställer som mönster, 
övergår efter 1679 från hexametern till alexandrinen, och hans exempel 
följa även de andra mera erkända skalderna. Alexandrinen är ju också 
Runii versmått, om man nu bortser från den rena visdiktningen. Man 
kan hävda, att 1600-talets hexameterdiktning hade sin sista mera fram
stående företrädare i Spegel, som inledde Guds Werk och Hwila (1685) 
med sina ståtliga parrimmade hexametrar, härvid dock med direkt före
bild i Arrebo, som skrev sin första sång över samma ämne (Hexaémeron) 
på samma versmått. Det kan icke gärna antagas, att den unge Runius 
under sådana omständigheter år 1699 kom med en stor hexameterdikt i 
ny, förut osedd gestaltning, klumpig och ovig, orimmad och till det y t
tersta klavbunden i ett otal av regler. Då trots Stiernhielms tillbaka- 
hållande föredöme lusten att bestå hexametern med rimmets prydnad 
är oförtydbar, vore det synnerligen märkligt, att rimmets mästare och 
älskare Runius i Mmrods Skäckta efter ett trettiotal rimmade hexametrar 
så att säga fått samvetskval och övergått till hexameter »utan rijmslut- 
ning efter den Latinske Prosodien». Ty det lider intet tvivel, att Tiällmann 
företrädde den allmänna meningen, då han i sin Grammatica latina (1679) 
skrev: »Swenska hexametri flyta wäl wackert utan rim, såsom uti wälborne 
Stiernhielms Hercule: Men dock ljufligare med ett eller dubbelt rim.»1 2 
Och den meningen har ock Runius företrätt i Dudaims övriga hexameter
dikter, som ovan anmärkts.

Då sålunda hexametern under 1600-talets tre sista decennier blivit jäm
förelsevis sällsynt och, då den förekommer, »bär en något vulgär och 
icke-fashionabel prägel» (Castrén), slår det en med förvåning, att den 
ett stycke in på 1700-talet upplever en renässans och ofta möter en ej 
blott i tillfällighetsdikterna utan också hos de nya stora och tongivande 
författarna, oftast rimmad men ibland även utan denna »prydnad». 
Castrén omnämner — utom Runius — såsom exempel från storhetstidens 
hexameter med slutrim Geisler i inledningen till »Fägnetankar» på Karl 
XII:s födelsedag 1709, Frese i företalet och epilogen till talet på Karl XII:s 
namnsdag 1715, i bröllopsdikten till Roselius 1719, i »Betraktande af 
Guds allmakt och godhet», och i några smådikter.3 Orimmad möter 
hexametern i Olof Gyllenborgs »Xyårsfägnad» 1715, H. Oxes »Grafskrift» 
1710 etc. Den har kraft till att vandra över även i frihetstidens litteratur

1 Gunnar Castrén, Stormaktstidens diktn., 1907, s. 189 ff.; Sylwan, Den sv. versen 1, 
s. 76, 83 etc.

2 Sylwan, a. a., s. 77.
3 Se Jacob Frese, Andelige och Werldslige Dikter, 1726; Någre Poetiske Samblingar, 

1728.



och få sådana representanter som Dalin och fru Nordenflycht. Den förre 
skrev icke mindre än sex parrimmade hexameterdikter, varav ett par 
npptogos i Argus. Han lärde sig dock snart, att den nya tiden och nya 
smaken krävde alexandrin. Fru Nordenflycht uppvisar fem dikter på 
hexameter, rimmad och orimmad, och den längsta dikten, »Swenska 
hjertans frögd» vid kröningen 1751, visar t. o. m. uppenbar strävan att 
följa vissa positionsregler.1 Yid denna tid kommo också Palmfelt och 
Mcander med sina »Förslag och Bewis, att den Swenska Skalde-Konsten 
kan äfwen bindas til de Reglor, som den Latinska har til Rätte-snöre, i 
synnerhet uti de Heroiske Verser; Til deras öfwertygande, som härtils 
påstått wederspelet» (Mcander, se ovans. 25). Palmfelt anmäler särskilt, 
att hans översättning av Virgilii Herde-Qwäden tillämpat dessa regler 
»i anledning af then Latinska Prosodien». Endast i sådant sammanhang 
och omkring denna tid kan man förstå Mmrods Skäckta, såväl i dess 
första del med rimmad men positionsbunden hexameter (Runius) som i 
huvudavdelningen »utan rijmslutning efter den Latinske Prosodien» (Eke
blad).

År 1734 utgav Eric Er. Tunelius (sedermera Tuneld) ett litet metriskt 
intressant dikthäfte: »Then bootferdige Konung Davids Bättrings Psal- 
tare, Eller Siu Boot-Psalmer, Uti Swenska, Heroiska Verser och Rim», 
i parrimmade men klart antikt positionsreglerade hexametrar. I företalet 
ger han en honnör åt »then wittre och namnkunnige» Georg Stiernhielm 
och »then vidtberömlige Erckie-Biskopen Spegel» såsom representanter 
för »Swensk Heroisk vers» men tillägger: »Hwad annars thefia ringa verser 
anbelanger, så har jag här sökt i akt taga the allmänna hufwudreglor, som 
i Swensk Heroisk Poesi i akt tagas böra; som äro Accentus och Positio;
hwarifrån dock här undantages och, (fe, hwilket ja g ......... oaktat en med-
liudande bokstaf påföljer, för en twåfaldig stafwelse ansett. Således har 
ock then bekante Runius, tå en consonans efter och kommit, och stafwelsen 
bort wara kort, å i stället för och, i Heroiska verser skrifwit; efter man 
thet sålunda i dagligit tal utnämner.» Här ha vi sålunda klart utsagt, att 
huvudregeln i svensk heroisk vers (hexametern) bör vara »accent och 
position», just vad som iakttagits i Mmrods Skäckta. Liksom Runius i 
Exordium har han dock, utan tvivel av hänsyn till publikens fordran på 
rim i vers, bibehållit denna »prydnad» i versslutet. Men Ekeblad tog 
steget fullt ut, och i de hexametrar, som inleda andra avdelningen, känner 
han sig väl ovärdig »den skarwen komma te rätta» samt drager sig för 
att »pårita Gull med mull och damboge färgor» men reser sig bestämt 
emot »att rimma i slut», ty sådant tål ej slikt skaldekvad, härvid åbero
pande ej blott klassiska skalder utan ock senrenässansens latinpoeter, 
såsom Taubmann, vilka alla ej älskade Rytmos, d. v. s. rim (slutrim). 
Det vill synas, som om Runius och Ekeblad diskuterat dessa ting. Ru
nius gick ej med på att släppa rimmet, vilket kunde väntas, men kvan
titeten, de antika positionslagarna, genomförde han både noga och t. o. m. 
lyckligt i Exordium, och det torde vara detta, som Ekeblad syftar på i 
sina annars något kritiska rader (ovan s. 30).

Men Runius, hwad här ä giordt, är under i werlden
Ty de Cipressers blad på n ytt wisa blommor i tjden.
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Detta, rakt mot den allmänna utvecklingen i övrigt inom poesien 
gående, pånyttfödda intresset för hexametern under 1700-talets första 
decennier liksom ock den nu klart fattade och klart formulerade teorien 
för antikiserande vers såsom börande byggas på kvantitet och accent 
eller, för att tala med den ovannämnde Tunelius, på »accentus och positio» 
fordrar sin förklaring. Det synes mig vara ganska visst, att detta nya 
intresse för hexametern och dess byggnad har sitt upphov i den livaktige 
och inflytelserike uppsalaprofessorn Fabian Törner och hans föreläsnings
serie ’Observationes in Poesin Svecanam’, enligt anteckning å ett par 
handskrifter påbörjad den 10 jan. 1703.1 Ganska betydande olikheter 
mellan de bevarade handskrifterna synas ge vid handen, att föreläs
ningarna upprepats senare år. Törners ’ observationer’ utkommo icke i 
tryck. Men man må därför icke betvivla deras vidsträckta verkan. Hans 
lärare och företrädare Petter Lagerlööf utgav heller aldrig i tryck sina 
föreläsningar i samma ämne, men han vann dock sådant inflytande, att 
han dirigerade svensk versbyggnadskonst ända fram till den gustavianska 
tiden1 2, ja i viss mån dirigerar den ännu. Törners inflytande blev dock 
mera inskränkt och momentant, därför att han i nu berörda del av sin 
metriska gärning kämpade för en sak, som från början var dödsdömd, 
nämligen en svensk vers, som iakttar som grundval ej blott accenten 
utan ock positionen, om möjligt i antik utsträckning. Törner ville innerst 
inne ej acceptera Lagerlööfs sats om de moderna språkens artskillnad som 
rent accentuerande från de klassiska såsom kvantiterande. Även svenskan 
måste ha en stavelsekvantitet, vilken vi dock ej ännu lyckats finna och 
därför ej heller tillämpa i vår moderna vers, till skada ej minst för sången 
och musiken.

Törner har ett kapitel om poesis hodierna (versus tonicus seu accen- 
tualis), accentversen, för vilken Lagerlööf skrivit lagarna. Han kan icke 
avvisa eller helt förbigå den, quia unus ille receptus usuque comprobatus 
est. Och hans verslära ansluter sig här helt till Lagerlööfs. Skicklig 
prosodiker som han är, gör han åtskilliga egna tillägg av stort värde. 
Men hans hjärta är långt ifrån denna moderna vers. Den erbjuder oss 
blott trenne ting: certus syllabarum numerus, syllabarum elevatio et 
alternis depressio samt slutligen consonantia, rimmet, såsom ett slags 
sovel till denna råkost (crudus cibus), men vi få nöja oss med detta sur
rogat av poesi, tills vänliga nornor låtit oss finna en ny och sann sådan 
(donec filii nostri propitiantibus fatis aliam et veram adinventuri sunt 
Poesin). Han vänder sig mot den moderna accentversens krav på sträng 
alternering av betonade och obetonade stavelser (den tvåstavelsetaktiga 
versen, alexandrinen), vilket går emot alla språks natur och som har till 
följd, att svensk vers består endast av sådana ord, som ha den första 
stavelsen betonad och den andra obetonad eller tvärtom, medan alla 
andra ord uteslutas, emedan de icke kunna infogas i versen accentenligt. 
Våra moderna dikter kunna ej heller sjungas »nisi summa cum difficultate» 
(varom se Sylwan, Den sv. versen, 1, s. 145). Viktigaste anmärkningen är 
synbarligen den, att den moderna accentversen saknar »qvantitas sylla-

1 Jag har använt handskr. U.U.B. R 615, med ändringar och tillägg, troligen av Tör
ners hand. Om Törner se i övrigt Sandwall, Accentueringen etc., SpråJc o. Stil 1913, passim 
(om de olika handskr. s. 35 f.); Sylwan, a. a., s. 143 ff.

2 Se Sandwall, a. a., s. 108 f.; Sylwan, a. a., s. 119.
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barnm et pes, verum poéseos fundamentum, et, qui inde resultat et anima 
earminis est, rhytmus». I detta sammanhang måste jag citera Törners 
hymn till den klassiska versen och hans vädjan till att söka i svenska 
språket finna åter, vad som måste finnas där, nämligen qvantitas och 
därmed verkliga pedes, versfötter, fundamentet för all sann poesi:

Dudum intelligimus -nullam poesin sine pedibus et ne Svecanam quidem esse 
posse. Sed quos in titubante earminis nostri infantia non potuerunt invenire 
maiores nostri. At quamvis ibi sint, tamen tamquam faseiis adhuc involuti vix  
apparent, ut ab omnibus notari possint. E r it  ita q u e  in  p o s te r u m  is la b o r  
n o ste r , u t q u ea m u s e t  q u a n t ita tu m  in v e n ir e  n o s tr a  in  lin g u a , e t  
in v e n ta m  c e r t is  p ed ib u s , q u o a d  f ie r i p o t e s t ,  a d sig n a re; videre denique, 
an et quae Latinorum carminum genera a nobis exprimi queant.

Jag är viss om att det var denna Törners varma vädjan till framtida 
arbete på en vers enligt klassiska lagar, som gav hexametern dess kortvariga 
pånyttfödelse under 1700-talets första decennier. Mot denna bakgrund 
förstår man också Palmfelts och Nicanders jubel över sina »förslag och 
bevis», att den svenska skaldekonsten kan bindas till de latinska kvan- 
tit et sreglerna, till skam för den som »påstått wederspelet» (bl. a. Lagerlööf). 
Även andra, betydande, författare sökte ju, »quoad fieri potest» (se ovan), 
vid denna tid följa vissa position sregler. Sin trognaste om ock ingalunda 
lyckligaste kämpe fick Törner i Ekeblad, då han ristade Bunii runor till 
ända »efter den Latinske Prosodien». Enligt Ekeblads personalia i handskr. 
U. U. B. X 240 vistades denne i Uppsala år 1703 (då Törner första gången 
höll sina nämnda föreläsningar), och efter någon tids vistelse i Stockholm 
under 1704 erhöll han hos handelsmannen Peter Fehman en »academisk 
condition, och fick tilfälle at med hans son resa til Upsala, hwarest han 
war i 2x/2 år till patronens död». Bunius synes icke ha varit i Uppsala 
under dessa år. Enligt Xoreen (Komm. s. 269) måste han omkring nyåret 
1703 ha kommit som informator i överste Lilliehööks hus på Gälared och 
stannat där åtminstone till 1706, varför uppgiften i Göteborgs nations 
album, att han 1705 blivit nationens kurator, är »helt otrolig». Bedan 
1707 kom han som informator och »sekreterare» i det grevliga Strom- 
bergska huset, först i Östersjöprovinserna och sedan i Stockholm (a. st. 
s. 278), vadan han tydligen aldrig varit i tillfälle att själv lyssna till 
Törners förkunnelse och maningar att söka odla antikt kvantiterande 
vers. I Stockholm måste han däremot ha mött representanter för den 
nya metriken i Törners anda. De voro ju vid denna tid oväntat många, 
och ämnet måste ha varit i hög grad aktuellt. Det var därför icke under
ligt, att även Bunius en gång i »Exordium» till Mmrods Skäckta fann 
sig böra göra ett försök med helt positionsbunden hexameter, dock med 
bibehållande av slutrimmet.

I sitt sista kapitel kommer Törner till behandlingen av de latinska 
dikter, som kunna försökas av oss svenskar, och då givetvis först till carmen 
hexametrum seu heroieum. Det är mig veterligen första gången, som vi 
i Sverige möta en mera detaljerad teori för svensk hexameter, och den 
ger upplysningar av värde både rörande de poeter, vilka, så gott sig göra 
lät, togo hänsyn till positionen, och dem, vilka likt Palmfelt, Mcander 
och Ekeblad sökte i praktiken helt omsätta de antika positionslagarna. 
Törner anser, att hexametern verkligen kan skrivas på svenska, emedan 
i vårt språk verkligen finnas de »pedes», som skapa densamma, nämligen
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»spondens et dactylus». Han exemplifierar detta med en hexameter av 
Lindskiöld:

Ynklige mesar i fält, och i gästboden ifrige hjeltar,

varom han yttrar: »Yidetnr tam perfectum hoc esse carmen, ut latinis 
etiam regulis parere posse». Svensk accent är jn ock, som nödvändigt är, 
tillgodosedd. Han finner intet anstötligt i daktylen gästboden (accenttyp 
320), varom se ovan (s. 24) i Nimrods Skäckta. Däremot har han an
märkning mot de följande verserna av samma författare:

Nej, det går aldrig ehr an i morsgrisar, edra bedrifter . . .
Wi skola storma med lo och krut både Solen och Månen . . . ,

ej på grund av morsgrisar (se ovan gästboden) utan på grund av de som 
daktyler använda Nej det går och storma med, där det och med ju ge
nom positionen äro långa men likväl av författaren förkortas, vilken frihet 
även Stiernhielm tager sig. Orsaken till sådana fel är, att latinet har en 
viss, bestämd kvantitet hos alla stavelser men däremot icke svenskan, 
»et videtur ea licentia concedi posse in lingua, quae adhuc ignorat leges 
su8B quantitatis». Detta halva medgivande åt de mera obundet diktande 
hexameterskalderna tager Törner tillbaka i ett förmodligen med egen hand 
skrivet tillägg i slutet av handskr. R 615, förklarande, att det i en verklig 
daktyl naturligtvis ej får finnas position i sänkningarna men att skalderna 
ej observerat sådana fel, emedan i vårt språk ej finnes en noga bestämd 
kvantitet hos stavelserna. Han tillägger, att en licentia av detta slag 
dock icke gärna bör medgivas, ej heller imiteras. Hur strikt detta på
frestande program genomföres i Nimrods Skäckta, är ovan visat.

Daktylerna var ju f . ö. den svåra stötestenen för svensk positionsreglerad 
hexameter. (Jfr rörande Nimrods Skäckta ovan s. 24 ff.) Törner tvingar 
sig till åtskilliga medgivanden: Nos de dactylo videmur posse praecipere: 
1. Servandam esse legem Latinorum, quoad fieri potest. 2. Tolerari, si a 
poétis per licentiam corripiatur quandq. longa. 3. Pro dactylo haberi, 
quae syllabae fortius praecipitantur, et accentu breves fiunt, licet sit in 
illis positio. Detta sista gäller tydligen accenttypen 300 (310). Han var för 
god prosodiker och språkman för att vilja ur versen bannlysa de talrika 
och stilistiskt betydelsefulla participia i presens och citerar Stiernhielm: 

Den hiert bindande, twingande, stingande, wäldige kämpen.

Men humanisten Törner fick likväl dåligt samvete och angav genom an
teckning i handskr: s slut en mera klassisk motivering för denna licentia 
med positionslång första sänkning i daktylen: »Quod vero spectat illam 
regulam: Pro dactylo haberi, quae syllabae fortius praecipitantur etc. potius 
statuamus mutam cum liquida syllabam reddere ancipitem. Nam nd in 
stingande est muta cum liquida, sic klingande, bindande etc. Atque ita 
cum latina regula conveniens mehus. Just det! Visserligen gäller det ju 
icke i hans citerade fall muta cum liquida utan liquida cum muta, men 
motiveringen hade ändå en svalkande och skön fläkt av latinsk metrik! 
(Jfr ovan s. 24, 26 om typen längtande.)

Det här senast rörande metriken anförda kan blott ådagalägga, att det 
icke kan ha varit den 19-årige Runius, som redan år 1699 gjorde epok i



svenska hexameterns historia, praktiskt och teoretiskt. Nimrods Skäckta 
måste ha skrivits senare. Men jag tror mig dessförinnan ha visat, att 
Rnnius överhuvud icke kan vara författaren till diktens senare del. Allt 
pekar på Ekeblad som dess upphovsman. Avfattningstiden måste ligga 
mellan 1713 och 1724 (se ovan s. 42). Litet närmare ledning vid tidsbe
stämningen kan man möjligen få i diktens verser 310 f.:

Nyligen hördes dock Kong Carl den Tolffte befalte:
Förmohn skulle du ha til nära å göra, befalla.

Trots ivrigt sökande har jag ej från Runii livstid kunnat finna något 
kungl. brev eller förordning, varpå dessa dunkla rader om Törmåner’ 
för Göteborg kunna hänsyfta. »Under de krigsoroligheter, som uppfyllde 
hela Carl XII:s regering, lärer Göteborg, såsom en handelsstad, icke varit 
i den lyckligaste belägenhet, hvartill kom, att dess dåvarande landshöv
ding eller guvernör, amiralen baron Sjöblad, sökte att tillfoga staden 
och borgerskapet så många olägenheter han kunde.»1 Konungens första 
bevis om särskild nåd mot Göteborg, vederbörligen antecknat hos såväl 
Granberg som Cederbourg1 2 samt anfört av Åke Andersson, måste vara 
hans confirmation och utvidgning av Göteborgs stads privilegier genom 
nådiga brev av år 1716. Kronan skänker här såväl Gamla varvet med 
alla dess åbyggnader som Gamla Elfsborgs slotts ladugård och övriga 
tillhörigheter till Göteborgs stad, »til utwidgande af des wästra del och 
en ny men med Götheborg combinerad stads inrättande» (Cederbourg). 
Staden fick ock rätt att uppsätta eget myntverk. Den sparsamme 
Karl XI hade 1695 med ändring av gamla förhållanden gett staden en ny 
magistrat, mycket mera blygsam till antal tjänster, löner och titlar än 
förut. Nu återinfördes den gamla storslagna ordningen med en Burg- 
Grefwe, tre Praesidenter, en Syndicus, tre Magistratens Äldste, en Praeses 
vid Cämnärsrätten, nio Rådmän, en Secretarius etc. Lönerna blevo genom
gående högre, bestämd hög rang fastställdes för de skilda magistrats- 
personerna, varjämte de under sin tjänstetid skulle »räknas för adel 
och niuta adelige privilegier».3

Det var tydligen allt detta, som »Kong Carl den Tolffte befalte». Vi 
måste alltså flytta fram åtminstone detta parti av dikten till tidigast år 
1716. »Men», för att tala med Cederbourg, »desse härliga förmåner warade 
intet länge». Riksdagen 1719-20 reducerade de områden, som Karl XII 
skänkt för stadens utvidgning, och magistraten förvandlades åter till 
vad den varit genom Karl XI:s dispositioner år 1695, utan burggreve och 
annan stor apparat. Härom nämner Ekeblad givetvis intet i lovsången 
till Göteborg, men att dikten i härvarande del författats efter nämnda 
riksdagsbeslut, därpå tyder måhända följande parti, som förlagts till för
fluten tid (v. 274-276):

Werldsliga Män ju regerade där Burggrefliga Dommar
Lemnades, och tre på rad, nu Praesiderat i Rådet;
Tolf wore (mins jag rätt) ock Senatorer i Rätten;
Syndicus och Secretair, mer än, Postlöpare många.
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1 P. A. Granberg, Staden Göteborgs hist. och beslcrifning, 1814-15, s. 46 ff., 56 f., 157 f.
2 Eric Cederbourg, a. a., s. 100, 156 f., 164.
3 Dessa »härliga» förmåner vore tydligen avsedda att egga stadens krigsansträngningar, 

varom se Granberg, a. a., s. 50.
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Vi komma alltså allt närmare det år, 1724, som dikten själv anger som 
sitt datum och under vilket Peter Frisch fått sitt privilegium på en ny 
upplaga av Dudaim, innefattande även en ny tredje del, med Mmrods 
Skäckta.

Ovanstående bevisföring har huvudsakligen rört sig om diktens sak
innehåll. Den undersökning, som jag gjort beträffande språket i andra 
avdelningen av Mmrods Skäckta och Ekeblads Horologium och Testa- 
mentum, bestyrker, att denne är författare till nämnda del av vår dikt. 
Då man övergår från Eunii Exordium till Ekeblads fortsättning, är det, 
som om man bleve förflyttad till ett annat och ojämförbart lägre plan, 
icke blott rent poetiskt utan även språkligt. Runius klarar i Exordium 
positionsbanden jämte rimmen med en glans, som måste väcka beundran. 
Ekeblad, som dock besparat sig slutrimmens mödor, nödgas, för att få 
versen att gå ihop, våldföra sig på språket ända till obegriplighet. Särskilt 
ordställningen är ofta så förkonstlad, att man vill fråga sig, om han icke 
avser att söka återge den fria ordställningen i latinet. Man må icke tro, 
att sådant helt beror på positionsreglernas tyranni. Också i Horologiums 
tetrastiker på alexandriner möta vi samma förvildning eller, nog rättare, 
samma oförmåga. I det senare arbetet bekänner han också, att »Swenskan 
är så swår til någon lust at bringa. En vers kan synas halt, den andra 
gå på tå.» Vi ha ovan sett, hur Noreen måste tillgripa en teori om att 
Runius måste ha saknat full själslig hälsa, då han skrev denna »på många 
ställen fullständigt obegripliga» dikt. Wrangel yttrar å andra sidan om 
Horologium, att »man sällan träffar på någon dräglig strof; och det hela 
är så tungt och hopkrystadt, att rätt ofta omening uppstår». Redan 
den gamle Lidén stämplar Ekeblad som en »poeta inf ra mediocritatem».1

Jag kan icke här närmare ingå på resultatet av min språkliga jämförelse 
i detalj. Tafattheten i språkligt avseende och framför allt nihilismen 
rörande ordföljden skulle jag kunna belägga med hundratals exempel, 
ofattbara rörande Runius, som ju var en för sin tid stor poet, med gott 
öra för språkets krav. Jag måste nöja mig med några exempel. I Mmrods 
Skäckta skildras, hur spanjorerna spänt ett bälte av öar kring »wattjohla- 
båll» för att kunna sammanhålla sitt världsvälde. Man får emellertid 
själv söka ana sig till meningen (v. 155 ff.):

De Spaniorer, som förr Massagetera kallas,
Så tagit Öijara in wida kring om jorden å Rijken 
At föra Indien  Ost och Wäst må räcka befählet:

Beträffande Mmrods Skäckta kan man i nödfall skylla på positionens 
hämmande band och på att dikten »är dåligt traderad» (Noreen), men 
ej så rörande Horologium, där vi, för att nämna blott ett exempel, en 
god stund måste fundera, innan vi få någon vettig mening i tetrastik 335 
om »Fäm Philisters Herrar/Jos. XIII: 3», där Gud befaller Josua att 
intaga och bland sitt folk fördela de områden, som fem filisteernas höv
dingar besutto. Orden äro liksom handlöst kastade om varann:

Det kan en än Gud wil eij längre Herre wara /
Som bäst den står i lugn / är oro / Nöd och fara /

När Gud vpdrar ett folck / och delar Land til dem;
Då mista wäldet sitt de twungne Förstår Fäm.

Wrangel, Frihetstidens odlingshistoria, 1895, s. 306.
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Detta blott ett exempel bland de hundrade. Särskilt äro att och ty utsatta 
för hans ommöblering. I Nimrods Skäckta (med kursivering här av mig):

Hwar dag löste från jord, dijt flyga å längtade siälar,
Känna at hwar en igen, som i frijd å jordene warit. (53 f)
Jag will nu segla hemåt igen til B u r g e n a  komma,
Widare skåda til at, mera hwem där waggona äger. (181 f)
Hwar från årliga går den silfwer-laddade Flottan,
Hispalis at blef rijk på Guld på wahrer å Silfwer. (171 f)
[Lagen] Hålles i nijt och i flijt; Ena ty  den andra befordrar. (193)

Jag nämner till jämförelse blott ett par exempel från Testamentum, där 
ju ej ens tetrastikens fyrradighet borde ha betungat honom. Han talar 
(s. 39 f.) om, hur lyckligt det är, när kungens män, ridderskapet, hjälper 
till att rätta, vad vidrigt synts:

När Majestätens Män des börda månde lätta /
Civile-Jorden at: Allmogen hålla taam.

Och i Testamente til Presterskapet anger han skillnaden mellan apostlar 
och profeter (s. 48):

Doch med A p o s t l a r  är en skilnad med P r o p h e t e r :  
P r o p h e t e n  ofta ty greep R e g e m e n t e t  an.

Ordskatten är också en annan än i Nimrods Skäckta i övrigt. Liksom 
alla klena poeter använder han sällsynta eller konstlade ord, i tro att 
sådana förmå att höja diktens värde. Svenska akademiens ordbok (SAOB) 
upptager ej alls: Brottare 140, boTcsyna Klerkera 269; såsom enda belägg 
i SAOB, resp. SAOS förekommer: Boksynoge Folcket 107, bakräknoga 
åren 120, wattjohla-bäll 158, högstråduga Skaparen 186, Brotta 281, 
Mångsmaka Wijn 332; Kuhlnad 44 i bet. köld ytterst sällsynt enligt SAOB. 
Ekeblad är förälskad i sammansättningar med -wärtz: upwertz 58, fler- 
wärtz 305 (ej i SAOB); margawärtz Test. s. 34 (t. o. m. tydligen liksom 
flerwärtz ovan i bet. »mångenstädes»), jordzioärtz (Test. s. 39, Horol. s. 3), 
Himel-wärtz (Horol. s. 108), Gudwärtz (Horol. s. 64) etc. Wede 215 har 
redan omnämnts (ovan s. 40). I Nimrods Skäckta ha vi Wäfft 334 Vävnad’ 
eller ’garn’ och slinga 334 väl i betydelsen ’snören’, ’band’, vid vilket 
senare ord Noreen blott satt ett frågetecken.

Ekeblads språk företer ingen mera påtaglig dialektprägel, något som 
f. ö. också gäller om Runius. Vid v. 187 »Och den odödliga Gud där i 
landena bygga e Kyrcka» har Noreen antecknat: »e för en, västgötsk 
dialektform av metriska skäl». Säkerligen är formen beroende av viljan 
att undvika positionslängd i daktylens sista sänkning, men den fem. 
formen e för riksspråkets en är också god närkingska.1 Samma hänsyn 
till positionen har nog föranlett formen Jionig i daktylen »honig å» 214. 
(Jfr däremot Hedninga 222, där förf. för en gång glömt sig och fått en 
daktyl med positionslång första sänkning, se ovan s. 25 och Noreens 
Komm. till detta ställe.) I formen Ten 279 och 324 ser Noreen en säker
ligen västgötsk form, alltså med långt e, i st. f . tenn, men detta helt på 
enkelstavningen av konsonanten vilande omdöme är svagt grundat. I 
båda beläggen är ten positionslång stavelse i en spondé, och intet fordrar

1 Djurklou, Ur NeriJces folkspråk och folklif, Örebro 1860, s. 27.
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ur förf:s metriska synpunkt uttal med långt e.1 Mmrods Skäckta har 
emellertid i just den andra avdelningen enligt Noreen1 2 »det älsta kända 
provet på västgötadialekt (älvsborgs- eller Mark-Kindsmål)», nämligen 
v. 226:

Waistuke hwa, Göthaborg, dia Wästgötha köpslaga heima?

Hexametern bevisar naturligtvis ingalunda, att en västgöte gjort den, 
snarare motsatsen. Gårdfarihandlandena från Västergötland, särskilt 
många just från vissa delar av Älvsborgs län, voro ytterst kända typer i 
vida bygder av riket. Förf. vill nu upplysa läsaren om, att de köpslogo 
ej blott i främmande trakter utan även hemma och ej minst i deras största 
stad, handelsstaden Göteborg, där de fylla gatorna, bärande sin »Wäst- 
götha-Bylta». Man kände litet varstans utanför Västergötland till icke 
blott deras byltor av »band, wäf, lärfft och brokota täcken» samt »nålar 
å wahr til hundrade par» utan också deras underliga dialekt. Man gjorde 
sig lustig över deras mål i särskilt för det ändamålet fabricerade verser, 
vilka tydligen voro mycket spridda. Skaralektorn Sven Hof bestyrker, 
att »Elfsburgenses, praecipue Marchienses, Kindenses et Alani in dioecesi 
Gothoburgensi, ob perversam pronuDciationem et sartagines loquendi 
notabiles sunt». Han citerar såsom bevis härpå »versum hexametrum a 
quodam non male tornatum: Slait möckett ont i Muhld å i fröst pä daj 
lajaste gaterr.»3

De ovan anförda bevisen för Ekeblads författarskap till sista, stora 
avdelningen av Mmrods Skäckta synas mig ofrånkomliga. Härtill kom
mer den av dessa mera yttre bevis ganska oberoende subjektiva över
tygelsen, som ett närmare studium av Runius’ skrifter bibragt mig, näm
ligen att Johan Runius icke kan ha författat denna del av dikten. Runius 
är en originell poet. Den som i hans skrifter söker efter »påverkningar», 
får ett jämförelsevis magert fält. Han är i ovanligt hög grad alltid sig 
själv. Han har förvisso skrivit även svaga dikter, på grund av slarv och 
brådska och väl även av sjukdom, men de ha dock alltid något över sig 
av hans levande inbillningskraft, konkretionen i hans bilder, hans oför
nekliga kvickhet och språkets fart och klang. Men i denna stora dikt 
söker man förgäves ens en fläkt av den verklige Runius. Det skulle 
behövas ett intyg av Runius själv för att kunna övertyga mig om att 
han verkligen fört pennan i denna andligt torftiga och språkligt tafatt 
hopkrystade del av kvädet »Til Götheborgs Beröm».

1 Något annorlunda ligger saken till hos Runius, då han en gång (Bok III s. 208: 19) 
rimmar ten med been. Jfr ock Åkerblom, Runii sv. rim, 1915, s. 201.

2 Komm. s. 261.
3 Dialectus Vestrogothica, 1772, s. 26 f.


