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Allmänna anmärkningar

I fotnoterna tillämpas ett förkortat referenssystem, vanligen med bara författarens
efternamn och bokens eller artikelns tryckår. Nödvändiga bibliografiska uppgifter ges
i käll- och litteraturförteckningen. I både texten och fotnoterna sker hänvisningar till
s.k. tillfällesskrifter med endast datum. I käll- och litteraturförteckningens avdelningar
III.a-c förtecknas dessa skrifter kronologiskt.

Till de författare som givits ut i Vitterhetssamfundets kritiska utgåvor hänvisas
med författarnamn, förkortningarna SD (Samlade dikter) eller SS (Samlade skrifter)
och volymnummer.

Till personhistoriska standardverk som utnyttjats för kontroller av årtal, belägg av
namnformer etc. görs inga särskilda nothänvisningar. De för dessa ändamål utnyttjade
verken förtecknas i början av käll- och litteraturförteckningens avdelning II.

I citaten återges avvikande stilsort (antikva/fraktur) med kursiv. Så långt det varit
teknisk möjligt återges fetstil och skillnader i stilgrad - annars återges större stil med
fetstil. I dikter som citeras i löptexten markeras versbyte med tecknet |. I beskriv¬
ningar av rimscheman (t. ex. AbbA/AbbA/CdE/CdE) görs skillnad mellan manliga
och kvinnliga rim (liten resp. stor bokstav) endast i de fall en bestämd dikt beskrivs,
och snedstrecken (/) syftar bara till att göra beskrivningarna tydligare och markerar
således inte strofgränser. Nasalstreck upplöses.
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SONETTEN I DET

ÄLDRE LITTERATURSYSTEMET

Uppgiften. Tidigare forskning.
Materialets avgränsning och omfång

Sonetten är en diktform. En rad tekniska egenskaper signalerar att en dikt är
en sonett, till exempel fjorton verser och rimmönstret ABBA/ABBA/
CDE/CDE, men det går inte utan vidare att dra en gräns mellan sonetter och
icke-sonetter, eftersom rimordning, versantal och meter aldrig varit strängt
fixerade. Ett genomgående kännetecken är emellertid den yttre, osymmetriska
tudelning mellan en längre och en kortare del, vilken framträder i rimband och
rimordning och påfallande ofta även i typografin.

Alltsedan Georg Stiernhielm år 1644 lät trycka den första sonetten på
svenska har diktarna med större eller mindre framgång prövat formen. Mönster
har hämtats från länder där sonettdiktningen varit rikare än i Sverige, och
under den tid som här är aktuell fanns en omfattande sonettdiktning utomlands.
Man sökte förebilder i Italien och Frankrike men kanske framförallt i ba¬

rockens Tyskland. På kontinenten hade sonetten ännu under 1600-talet en
framträdande ställning men med renässansens avklingande minskade också
formens popularitet.

Den svenska stormaktstiden var inte fattig på poesi, åtminstone inte om
man räknar in de olika slagen av tillfällesdikt, men sonetten kom, som vi skall
se, aldrig att höra till de poetiska huvudformerna. Skogekär Bergbos Wenerid är
ett ensamt och gåtfullt monument över den till hoven knutna renässansrörelse,
som aldrig på djupet präglade den svenska kulturen.

Någon ambitiös svensk diskussion om sonettens plats i det litterära systemet
förekom inte under 1600- och 1700-talet - man var tillfreds med att beskriva

dess yttre. Så småningom kom den hårt reglerade formen att kritiseras, och
Skaralektorn Sven Hof ursäktar sig på 1770-talet inför sina föregångare bland
handboksförfattare när han kallar madrigal, rondeau och sonett för "poetiska
fåfängor":
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Ty utom det bryderi, som de kunna tilföra Skaldekonstens idkare, tjäna de
nästan til intet annat än prål för okunnigt folk med något besynnerligt, som
dock i grunden har intet betydligt at innebära.1

Denna avhandling kommer att handla om de skalder som under 1600-talet och
det tidiga 1700-talet ändå skrev sonetter.

I en uppsats om svensk versifikation beskrev Karl Alfred Melin 1887 den
svenska stormaktstidens sonett. Han såg den som en manifestation av det
traditionsbrott som inträffade vid 1600-talets mitt, då den äldre, folkliga
diktningen gick under som en följd av de kontinentala renässansströmningarna.
Melins uppsats är främst en översikt över stormaktstidens sonettdiktning sådan
den framstår vid en granskning av lättillgängliga tryckta texter. I uppsatsen
undersöktes dikternas versifikatoriska egenheter utförligt, och stort utrymme
ägnades vers- och rimscheman. Melin såg den italienska sonettypen som
normerande ideal, och föga vikt lades vid den litteratursyn som diktarna ger

uttryck för i bruket av form, innehåll och stil. Skalderna som Melin räknade upp
är alla kända i litteraturhistoriska framställningar: Stiernhielm, Skogekär
Bergbo, Eric Lindschöld, Johannes Columbus, Eric Wennaesius, Johan Gabriel
von Beijer, Anders Wolimhaus Leijonstedt, Carl Gripenhielm, Johannes
Paulinus Lillienstedt, Olof Wexionius, Gunno Eurelius Dahlstierna, Sophia
Elisabeth Brenner, Torsten Rudeen, Christoffer Leijoncrona, Michael Renner,
Henrik Georg von Brobergen, Johan Gabriel Werving, Samuel von Triewald,
Carl Eldh och Anders Nicander.2 De flesta av dem har bara skrivit ett fåtal
sonetter.

Det urval som ligger till grund för min undersökning skiljer sig i flera
hänseenden från Melins. Den kronologiska ramen är av nödtvång
oskarp - från tiden före 1644, då Stiernhielm tryckte sin svenska dikt om

silkesmasken, finns några exempel på sonetter på främmande språk, skrivna av
svenskar eller i Sverige verksamma personer. Stiernhielm själv skrev en ita¬
liensk sonett redan år 1627.3 Den yngsta delen av mitt material är Maria

1 Skara Stifts- och Landsbibliotek, F7, del III, s. 16.
2 Melins urval låter förstå att han huvudsakligen byggde på Hansellis antologier av äldre

författares verk (1856-1878).
3 Dikten skrevs när författaren varpolitices lector i Västerås och är en sorgedikt över Johannes

Simonius. Den trycktes i Johannes Loccenius' likpredikan över Simonius, som var Loccenius'
företrädare som skytteansk professor i Uppsala. Stiernhielm, SS I, s. 203. Dikten har översatts
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Gustava GyUenstiernas passionsepos i sonettform, vilket sannolikt tillkom i
böljan av 1730-talet. Gyllenstierna (1672-1737) hör hemma i stormaktstidens
litterära miljö, och därför blir hennes sonetter, trots sin sena tillkomsttid, en

naturlig slutpunkt för avhandlingen. Huvudvikten i avhandlingen läggs dock vid
1600-talets diktning, och undersökningen av tillfällesdiktningen har koncentre¬
rats till tiden före 1700.

lika svår som den kronologiska avgränsningen är den geografiska och
språkliga. Eftersom kulturlivet under den behandlade perioden har en inter¬
nationell och mångspråkig prägel är det inte lämpligt att helt begränsa under¬
sökningen till svenskspråkig dikt. Svenskars tyskspråkiga författarskap och
invandrade tyskars litterära verksamhet i Stockholms kulturmiljö hör till det
svenska litterära livet. I Johannes Schefferus' bibliografiska arbete Svecia Lite-
rata (1680) upptas sålunda bland adoptiva Jacob Huber [Falkenklo], tysk
invandrare som i Stockholm gav ut en fransk sonettsamling i tysk översättning.
Inte heller kan man förbigå de baltiska kulturkretsarnas betydelse som förmed¬
lare av tysk litterär skolning. Diktning och diktläsning på främmande språk
ingick i bildningsgången, och det är därför omöjligt att av "nationallitterära"
skäl helt begränsa undersökningen till svenskspråkigt material. Förutom
Hubers diktsamling kommer alltså även tillfällessonetter på främmande språk
att beröras.4

Från den undersökta perioden finns ett fåtal större sonettsamlingar be¬
varade, av vilka endast två trycktes i samtiden: Jacob Huber Falkenklos Unter¬
schiedene Geistliche Sonnetten (1679) och Skogekär Bergbos Wenerid (1680).
Bevarade i handskrift är Eric Wennaesius' "Etthundrade Klingdichter" (kritisk
utgåva 1934). Därtill kommer det hittills ouppmärksammade eposet om Kristi
lidandes historia av Maria Gustava Gyllenstierna. Med nästan 600 sonetter är
detta en av de största sonettkompositionerna på något språk. Utöver de skalder
som Melin förtecknar, hittar man ett betydande antal sonettdiktare, anonyma

och diskuterats av Kleberg, 1939, s. 4f.
Gabriel Holstenius, Stiernhielms jämnårige kollega i Västerås gymnasium, var troligen den

förste svensk som skrivit och tryckt sonetter i Sverige. År 1626 skall han i Uppsala ha låtit trycka
en hyllning till sin språklärare i Halle, men Kleberg har inte lyckats återfinna trycket, utan
hänvisar till en handskrift som bland annat innehåller en sonett på italienska, "Un Sonnetto
Thoscano". UUB, K. 2a. Kleberg, 1939, s. 7. Holstenius lät också trycka en italiensk sonett vid
Gustaf II Adolfs begravning. Holstenius, 1634. Båda dikterna återges av Kleberg, 1939, s. 7-9.

I de baltiska provinserna förekom åtskillig tyskspråkig tillfällesdiktning. Vid Johannes Ulricus
begravning i Riga framräcktes exempelvis en gravskrift (19.6.1642) som innehåller sju sonetter
av sex författare. Även i Dorpat och Reval trycktes tyska sonetter. Från egentliga Sverige är den
äldsta på UUB bevarade tyska tillfällessonetten från ett bröllop i Uppsala (1.1.1644).

4 Om den tyska barockdiktningens starka inflytande på svensk litteratur se Olsson, 1983. Bernt
Olsson betonar dock att fransk påverkan konkurrerade med den tyska.
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och namngivna, bland tillfällesförfattarna. Efter engenomgång av nästan 10.000
tryck från 1600-talet har drygt tvåhundra tillfällesskrifter med svenskspråkiga
sonetter kunnat förtecknas, vartill kommer ungefär lika många på främmande
språk. Bland produktiva tillfällesdiktare vid 1700-talets början märks särskilt
den av kritiker och litteraturhistoriker illa sedde von Brobergen, vars samling
av personhyllningar, Ledige Stunders Poetiske Tijd-Fördrijf (1708), innehåller
mer än femtio sonetter. Sammanfattningsvis kan emellertid ändå sägas att
sonetter, och ännu mer andra italienska strofformer, är förhållandevis ovanliga
även i tillfällesdiktningens ofantliga textmassa.

Stormaktstidens sonett har givetvis behandlats i vershistoriska översikter.
Medan Castrén (1907) studerade periodens genrer och motiv koncentrerade
Sylwan (1925) sin framställning kring versen. En viktig studie som förmedlar
stilhistoriska insikter är Ståhles Vers och språk i vasatidens och stormaktstidens
svenska diktning (1975). I alla tre verken ägnas utrymme åt sonetten. I en

otryckt påbyggnadsuppsats från 1971 har Lars Hirell gjort samma typ av inven¬
tering av 1600-talets sonetter som Melin år 1887. Även om Hirells uppsats kon-
centras till en systematisk genomgång av främst Hansellis föråldrade samlingar
av äldre vitterhet finns det anledning att återkomma till några av hans detalj¬
iakttagelser.5

Den höga status som diktarna gjort anspråk på för sonettens räkning
speglas i utländsk litteraturhistorisk forskning där formen blivit föremål för
många avhandlingar, uppsatser och essäer. I stor utsträckning vilar denna
litteratur på det arv av beundran för sonettens föregivet svåra byggnad som
romantikens diktare och litteraturteoretiker visade. A. W. Schlegels åsikter om

tudelningens betydelse har förmodligen haft betydelse för intresset för sonett¬
formens strukturförhållanden.6 Den höga estetiska värderingen bygger på
spekulativa föreställningar om ideala proportionella förhållanden, på flitigt
bruk av sonettformen för anspråksfull diktning och på rader av metasonetter.

Det främsta vetenskapliga uttrycket för sonettens särställning är Walter
Mönchs grundliga och mycket användbara studie Das Sonett från 1955, som
behandlar diktformens "gestalt" och historia. Det genomgående estetiserande
draget i både Mönchs och andras studier över sonettens väsen är påfallande.

5 Ytterligare en specialiserad uppsats om svenska sonetter föreligger: Bo Almqvists "Om
rimflätning och rimord i svenska sonetter", som emellertid är ganska snäv i sin uppläggning B.
Almqvist, 1953. Bratt, 1979, har kort och utan vetenskapliga anspråk berört problemen kring en
definition av sonetten. Läsvärd och elegant är Anders R. Öhmans framställning av sonettens
svenska och utländska historia. Öhman, 1975.

6 Schlegel, 1884, s. 207-218. Föreläsningen även tryckt som bilaga i Welti, 1884, s. 241-250. Se
vidare avsnittet nedan om diktkonst och rimkonst samt avhandlingens slutord.
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Sonettens historia är de främsta sonettförfattarnas, och för kritikerna har det
faktum att Petrarcas och Shakespeares dikter inte uppfyller sonettformens
"krav" varit ett problem som endast kunnat lösas med geniestetikens hjälp.

Fixeringen vid sonettens särpräglade form har inte sällan lett till skeva
resultat. Ett belysande exempel är en psykoanalytisk studie från 1931 som vill
visa hur den italienska formens feminina rimflätning gör den till en moders¬
symbol och en favoritform för den oidipale diktaren, medan den engelska
sonettformens falliska slutkuplett ger den maskulin prägel.7 Allmännare äldre
undersökningar av sonettformen är till exempel Weltis och Jasinskis kart¬
läggningar av den tyska respektive franska sonettens historia. Bland nyare

forskningsbidrag märks Joseph Leightons uppsatser om den tyska barock¬
sonetten (1973-87). Breda bakgrundsteckningar finns i Jörg-Ulrich Fechners
kommenterade antologi över den tyska sonetten och dess poetik (1969) och hos
Hans-Jürgen Schlutter (1979).

Målsättning och metodiska riktlinjer

Avhandlingen har flera mål. Ett är att redovisa en bredare inventering av
stormaktstidens sonettdiktning än Melin och Hirell förmådde göra. Mate¬
rialinsamlingen är dock underordnad de två huvudsakliga målen, varav det
första är att beskriva sonettdiktningen utifrån den samtida synen på vitter
verksamhet. Den hållning till språkets funktion som uttrycktes i retorikens
handböcker gällde även för diktkonsten. Diktning är att i bunden form ägna sig
åt konsten att tala väl och ändamålsenligt, ars bene dicendi,8 och denna reto¬
riska hållning stöds av ett regelverk som tillförsäkrar författaren framgång.

Ett syfte med avhandlingens beskrivande delar är således att fastställa hur
sonetten förhåller sig till poetikens normativa syn på diktverkets form, stil och
ornamentering. Däremot strävar jag inte efter att i någon större utsträckning
fastställa genetiska samband. Den undersökta perioden är i så hög utsträckning
betingad av principen om imitatio att även direkta överensstämmelser och
beroenden är av mindre intresse. Väsentligare är att försöka beskriva de

7 Rinaker, 1931.
8 Om konsten att tala väl som utgångspunkt för språklig verksamhet se t. ex. Johannesson,

1968, s. 14.
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traditioner som utvecklades och hur olika diktare skilde sig från likartade upp¬
gifter. På samma gång som den enskilde författaren hade att förhålla sig till
vissa gemensamma grundförutsättningar, förväntades han också ge sitt skalde¬
stycke individualitet. I sin författarroll strävade han efter att gestalta ett idealt
förhållande till sitt ämne, och utformningen av t. ex. en panegyrisk tillfällesdikt
eller en lyckönskningsdikt i en dissertation är sålunda beroende av till exempel
den sociala relationen mellan författare och adressat eller författarens och

adressatens ålder, kön och rang. Detta gäller alla typer av dikt - man skrev
utifrån en författarroll.

Resonemanget ovan leder över till avhandlingens andra huvudmål: att söka
bestämma hur diktformen förhåller sig till det omgivande samhället. De två
huvudlinjerna skär varandra. I den klassiska retoriken betraktas även de mest
konstfulla språkliga uttryck som avhängiga den situation i vilka de är tänkta att
användas. Skillnaden i hur de två linjerna här bearbetas finns främst i valet av
källmaterial. Den samtida synen på sonetten kommer att studeras mot bak¬
grund av retorikens läror om den bundna formen, medan det litteratur¬
sociologiska inslaget inte utgår från teorin, utan istället bygger på den litterära
praktiken. Väsentliga övergripande frågeställningar är inte helt lätta att for¬
mulera, men Lars Gustafsson skisserar en lockande arbetsuppgift, när han
frågar hur 1600-talspoesins formella egenskaper är relaterade till olika sociala
miljöer. Är en viss typ av poetiskt språk, vissa stildrag och versformer särskilt
uppskattade inom vissa grupper?9 När det gäller sonetten tycks så vara fallet.

I den för undersökningen relevanta forskningsbakgrunden finns således å ena
sidan studier över poetisk och retorisk tradition, och å den andra undersök¬
ningar av författarna och deras historiska miljö. Till den första gruppen hör
exempelvis Joachim Dycks Ticht-Kunst. Deutsche Barockpoetik und rhetorische
Tradition (1966) och Ludwig Fischers Gebundene Rede Dichtung und Rhetorik
in der literarischen Theorie des Barock in Deutschland (1968) men även metriskt
inriktade arbeten, eller studier som betonar litterärt experimenterande - ett
exempel är Alfred Liedes Dichtung als Spiel (1963). Den svenska forskningen
kring 1600-talets poetik är däremot ännu ofullständig. Till viktiga studier som
inte i första hand ser dikt mot bakgrund av den samtida teorin utan i stället
betonar dess beroende av samhällsförhållanden hör bland andra Bo Bennich-

Björkmans Författaren i ämbetet (1970), Lars Gustafesons forskningar om den
intellektuella odlingens roll i samhällseliten och Stina Hanssons arbeten om

9 Gustafsson, 1967, s. 123.
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Lucidor som tillfällesdiktare, om översättningslitteraturen och om svenskans
intåg som kulturspråk.

En möjlig förebild för en studie som inriktas på en formkategori skulle ha
kunnatvara Greta Schager-Engdahls avhandling Svenskepigramdiktning. Studier
i en genre (1984). Hon visar hur fem svenska författare från Carl Arosell till
Anna Maria Lenngren skriver i en stabil epigramtradition som svarar mot den
dominerande nylatinske poetikförfattaren Julius Caesar Scaligers föreskrifter,
och hon utför övertygande komparationer som visar varifrån författarna hämtat
sitt material. Men denna metodiska utgångspunkt lämpar sig inte för ett arbete
som det föreliggande. När traditionens styrka har fastställts är de litterära lånen
av begränsat intresse. Imitationsprincipen och tidens väldefinierade litteratur-
syn måste ge denna typ av resultat vid studiet av en genre, och det förefaller
intressantare att försöka beskriva hur det äldre systemets författare, också
andra än de mest välkända, inom systemets ramar ville ge sina diktverk ett så
effektivt konstnärligt utförande som möjligt. En undersökning som ligger
närmare till hands att jämföra med är kanske istället Per S. Ridderstads
Konsten att sätta punkt (1975) som behandlar den till epigramgenren under¬
ordnade kategorin stenstil. Till skillnad från sonetten är dock stenstilen en
förhållandevis lättdefinierad litteraturform. Medan stenstilens formella känne¬

tecken hänför den till inskriftstraditionen, styr sonettens form inte självklart
dess innehåll.

Sonetterna i mitt material har excerperats ur tryckta samlingar av poetiska
skrifter från 1600-talet och det tidiga 1700-talet, ur Hansellis 1800-talsutgåvor
av svensk vitterhet och ur kritiska utgåvor. Vidare har jag gått igenom UUB:s
samling av tillfällestryck från 1600-talet (c. 10.000 skrifter) och gjort nedslag i
handskriftssamlingar. Enstaka sonetter har också excerperats ur likpredik¬
ningar, dissertationer etc., vilka dock inte undersökts systematiskt. De förutsätt¬
ningslöst insamlade dikterna har fått bestämma avhandlingens uppläggning, och
eftersom en hård systematik skulle göra våld på materialet har dikterna fått
styra sättet att behandla dem. Detta förklarar varför dikterna i Wenerid under¬
kastas en helt annan typ av textanalys än tillfällessonetter eller religiösa sonet¬
ter. Tillfällesdikterna måste inte bara beskrivas utan skall dessutom ses i ett

litteratursociologisktsammanhang, och på samma sätt bör extrema experiment-
dikter betraktas mot en stil- och formhistorisk bakgrund. Tillfällesversen är
ännu så okänd att det varit nödvändigt att diskutera sonetterna i anslutning till
de mer allmänna problem som är förenade med denna typ av diktning. En
stringent metodisk hållning skulle kanske ha kunnat fördjupa analysen av en¬
skilda problem, men endast på bekostnad av helheten.
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Avhandlingen syftar till att ge en heltäckande bild av 1600-talets sonett¬

diktning, men gör inte anspåk på att fullständigt redovisa vaije sonett eller varje
författarskap i vilket sonetter ingår. Åtskilliga sonetter återstår förmodligen att

excerpera ur handskrifter och svåråtkomliga tryck, till exempel i form av

lyckönskningsdikter och dedikationer. De deskriptiva genomgångarna kommer
emellertid att kunna visa hur mångskiftande och variationsrikt diktmaterialet
ändå är - trots den mer eller mindre enhetliga sonettformen.

Sonetten i diktkonst och rimkonst

Den gemensamma teoretiska basen för 1600-talets svenska diktare bör sökas
i begreppet eloquentia, vältalighet, vilket Melanchthon uttyder som förmågan
att tala vist/sinnrikt och med prydnad.10 Den klassiska retoriken dominerade
in på 1700-talet all skolad språklig verksamhet. Ciceros och Quintilianus' hand¬
böcker lästes, bearbetades, nyanserades och imiterades genom hela medeltiden
och renässansepoken, och retorikens direkta betydelse för folkspråklig diktning
är i det närmaste lika stor som för den nylatinska litteraturen. Eftersom den
äldre svenska retorikhistorien ännu bara ofullständigt har studerats tecknas
bakgrunden främst utifrån utländsk forskning och med nedslag i 1600-talets
svenska handböcker i retorik och diktkonst, främst vår första svenskspråkiga
poetik, Strängnäslektorn Andreas Arvidis Manuductio ad Poesin Svecanam
(1651). Denna är en koncentrerad handledning i rimkonst, kalkerad främst
efter den tyske metriske reformatorn Martin Opitz' Buch von der deutschen
Poeterey (1624). Målet med framställningen är att antyda sonettformens
ställning inom det poetiska systemet sådant det gestaltar sig ända in på 1700-
talet, men eftersom fältet är stort går förenklingar och generaliseringar inte att
undvika.

Retoriken betraktades som regina artiwn, konsternas drottning, och en av
hennes ministrar är poetiken, en term som här betecknar de föreskrifter som

styr diktningen.11 Poetiken kunde i exempelvis den tyska barocken delas i
Reimkunst och Dichtkunst, där rimkonsten behandlar tekniken att skriva i

10 "Eloquentia facultas est sapienter & ornate dicendi." Melanchthon, 1532, s. Avir.
11 Begreppet "Poetik" står under den tyska barocken för "Dichtungsanweisung". Fischer, 1968,

s. 9.
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bunden form, medan diktkonsten rör innehållet och dess disposition.12 De
regler som styr diktkonsten överensstämmer, enligt poetikförfattarna, i det
närmaste helt med dem som styr talekonsten.13 För många tyska poetikför-
fattare är retoriken läran om hur man formar ett obundet tal, medan poetiken
(som är en del av retoriken) föreskriver utformningen av bundet tal.14 Be¬
greppen obundet och bundet tal är översättningar av oratio soluta och oratio
ligata, en distinktion som för övrigt återfinns i Skogekär Bergbos företal till
Wertend: "antingen medh löst heller medh bundit sätt blifwer alt skrifwit {soluta
aut ligata Oratione) thet förra brukas almänt thet senare skalderna {Poeterna)".
Retorik och poetik, i den mån poetiken kan ses fristående från retoriken, syftar
till samma mål - att tala väl på ett ändamålsenligt sätt. I en viktig enskildhet
kunde poesi ses som skild från vältalighet, nämligen i fråga om den gudomliga
inspirationen, furor poeticus. Denna står emellertid utanför, eller ovan, dikt¬
ningen som ars, det vill säga ett konsthantverk man kan lära sig.15 Den vanliga
uppfattningen att diktaren måste ha talang {natura), inhämta föreskrifterna i
rim- och diktkonst (ars), ta efter stora föregångare {imitatio) och öva flitigt
{exercitio) stämmer helt med föreställningarna om talaren. Hos Arvidi sägs att
den blivande skalden måste ha "naturligh Bequämligheet til sielfwe Konsten",
söka sig till en läromästare och öva flitigt.16 Det var likaledes nödvändigt att

17
vara beläst i både inländsk och utländsk poesi.

Grunden för retoriken är föreställningen omdecorum (=aptum), alltså "det
riktiga" eller "det lämpliga".18 Decorum är länken i förbindelsen mellan tingen
och de ord i vilka de kläs (res och verba), och retorikförfattarna, som utgår från
en hierarkiskt ordnad värld, menar att det språkliga uttrycket skall bringas i
samklang med den beskrivna "sakens" plats i varat. Tydligast avspeglas detta
litterära och sociala rangtänkande i sätten att skildra samhällsklasserna - en
bonde och en aristokrat talar olika språk. Herdevisan, som är Arvidis över¬
sättning av eklog, "måste städze på Heerdars eenfaldige [enkla] Bondewijs

12 Jfr. Fischer, 1968, s. 14f.
13 Fafner betonar att under barocken kulminerar retorikens och poesins långa "ödesgemen¬

skap". Fafner, 1982, s. 247.
14 Fischer, 1968, s. 24. För en problematisering av definitionerna av begreppen retorik och

poetik se ibid., s. 22-36.
15 Jfr. ibid., s. 46f.
16 Arvidi, 1651, s. 5. Anmärkningsvärt är att Arvidi menar att man skall börja sina versövningar

genom att skriva dikter utan rim.
17 Ibid., s. 2f.
18 Begreppet aptum under tysk barock och dess historia behandlas utförligt av Fischer, 1968,

s. 184-252.
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vthfördt warda."19 Enligt vissa poetikförfattare skall överensstämmelse finna«;
även mellan res och metrisk form.20

Decorum har omedelbar betydelse för val av stilnivå. Traditionellt räknas
med tre stilar allt efter bruket av retoriska verkningsmedel och det behandlade
stoffets rang.21 Ibland urskiljs emellertid en särskild poetisk stil, som utmärks
av ett särskilt intensivt bruk av retoriska prydnader.22 Även i poesi har stilen
ett retoriskt syfte, och Dyck har betonat att den under 1600-talet skall ses som
ett psykologiskt verkningsmedel. Han menar att diktaren alltid hade avsikten
att påverka en publik, vilket innebär att studiet av formella egenskaper måste
förenas med frågan om deras syfte.23

Decorum är också utgångspunkten för genreteorin, eftersom lämplig genre
i hierarkin skall väljas efter ämnets nivå. Tanken återkommer hos Arvidi som
menar att man måste kunna skilja de olika diktarterna, i all synnerhet för at
"hwar och en Saak fordrar sitt särdeles och synnerlige Poema eller Dickt."24
Höga ting skall således avhandlas i "Heroisk Dicht" (epos) eller i tragedier vilka
inte tål "at man ringa Standz-Personer och slätte Saker införer".25 I en komedi
däremot kan "privatpersoners Lefwerne" avhandlas. När det gäller satirer skall
de innehålla "en trägen Förmaning til goda Seeder", och epigrammet, till vilket
vi återkommer, uppfattar Arvidi som en satir "vndantagande at thetta [epi¬
grammet] är kortare. Och brukas thet mästadeeles i Veneriske saker/ för
öfwerskriffter til Begrafnings och ByggningsZierat och Prydnat/ sampt til at
berömma eller lasta någon ther medh."26 Lyrik är enligt Arvidi de dikter som

man använder till musik. De skall uppväcka till fröjd och lustighet, och kan
exempelvis behandla "sköne och artige Jungfrwer/ Liufligh Skugga/ konstige
Krumsprång och Polenske Dantzer/ Dödzens ringa skattande/ och mehra
sådant."27 Det finns en markant glidning hos Arvidi när han i detta kapitel om
förhållandet mellan innehåll och lämplig form berör diktkategorier som mindre
än genrer är diktformer. En sådan är eko-dikten, vars form men inte innehåll

19 Arvidi, 1651, s. 15.
20 Fischer, 1968, s. 214. Om meterns etos se även Fafher, 1982, s. 258-264.
21 Om stilläran under tysk barock se Fischer, 1968, s. 99-183.
22 Skytteanske professorn Johannes Schefferus hämtar stöd från Quintilianus och Cicero i sin

beskrivning av den poetiska stilen: "Poeticus Stylus in verbis Uber est, in figuris licentiosus, totus
ad ostentationem comparatus." Schefferus, 1657, s. 10.

23 Dyck, 1966, s. 22 och 79f.
24 Arvidi, 1651, s. 9. För vidare läsning hänvisar Arvidi till grekisk och latinsk poetik.
25 Ibid., s. 12.
26 Ibid., s. 13,14 & 15.
27 Ibid., s. 17.
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diskuteras. Arvidi har tydligen övervägt att behandla även sonetten i samma

kapitel, eftersom han skriver: "Hwad eliest Sonnet och Dactylion angåår/ ther
om blifwer i längden framdeles omrördt".28 "Sonett" tycks enligt Arvidi vara ett
begrepp av samma karaktär som "epigram" eller "lyrik", där formen skall svara
mot ett bestämt innehåll.

Flera "dygder" styr i retorikens teori talets språkliga utformning. Förutom
decorum finner vi perspicuitas (talet skall utformas så att det är begripligt) och
omatus?9 Önskemålet om "genomskinlighet" kan i någon mån stå tillbaka i
poesin, medan omataj-begreppet är väsentligt.30 Redan i antiken betonades
att ett smyckat tal är mer njutbart för publiken och därigenom effektivare.
Genom ornamenteringen undviker talaren sin huvudfiende ledan, taedium, och
framkallar istället publikens beundran, admiratio. Vidare syftar utsmyckningen
till att påverka lyssnarens (läsarens) känslor.31

Redan en summarisk genomgång av några retoriska grundbegrepp har givit
en utgångspunkt för hur sonetten under den svenska stormaktstiden kan
betraktas. För det första skiljer den sig från annan konstfull och sinnrik språklig
verksamhet endast genom sin bundna form, men det är samtidigt tydligt att den
med sin särskilt komplexa metriska och rimmässiga form uppfattades som
extremt "bunden". Dessutom skrevs sonetter främst på hjälteversens meter,
alexandrinen. En särskilt ornamenterad diktkategori förväntar man sig knuten
till en hög genre, men eftersom sonetten inte förekommer i latinsk diktning har
den ingen naturlig plats i genrehierarkin. På grund av att sonettformen inte
förbinds med ett särskilt innehåll, men ändå uppfattas som en lika självständig
diktart som hjältedikt och herdevisa, sätts delvis principen om decomm ur spel.
Sonettens svävande identitet är tydligen en svårighet för Arvidi, som är tvungen
att hänföra den till versifikationens domäner, där den ju också rätteligen hör
hemma. Nästa steg är således att lämna diktkonsten och stiga ner till rim¬
konstens nivå.

Innebörden av beteckningen sonett har från period till period skiftat, precis
som skett för många andra genrer och former. Den relativa enighet som idag
råder om hur formen bör gestaltas delades inte av äldre tiders diktare och

28 Ibid., s. 19.
29 Lausberg, 1960, s. 249.
30 Arvidi medger avkall påperspicuitas, åtminstone i dispositionen av "saken": "Doch skal man

här märckia/ at en Poet icke allestädes en fulkommelig Ordningz Rättesnöre föllier [...] vthan han
inwänder Ordningen någorledes/ och brukar [...] een Ordningz Förborgning." Arvidi, 1651, s. 9.

31 Lausberg, 1960, s. 277.
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regelskrivare. År 1332, endast hundra år efter det att sonettformen uppfanns,
skrev Antonio da Tempo en teoretisk studie i vilken han samlade och beskrev
inte mindre än sexton skilda slag av sonetter.32 De skiljer sig i rim, meter, antal
verser och fördelning av språk (han godtar nämligen språkblandade, makaro-
niska, sonetter). Grundmönstret, som da Tempo kallade sonettus simplex,
motsvarar dock den nuvarande formen med fjorton verser delade i en oktav och
en sextett.

Sonettens delar har betecknats med en rad olika termer, men i den följande
framställningen använder jag för de första åtta verserna beteckningen oktav
medan de sex följande kallas sextett. Om oktaven delas i två likformiga delar
uppkommer kvadernarer, och på samma sätt kan sextetten delas i terzetter.33
Om de två sista verserna rimmar betecknas de "slutkuplett". Samtliga dessa
delar av dikten kan uppträda som "strofer", då i betydelsen "avskild grupp av

versrader", vilket i allmänhet markerats med blankrader. Det kommer att

framgå nedan att även om det ofta är rimligt att betrakta sonetten i sin helhet
som en strof finns det fall då den kan och kanske bör ses som flerstrofig. Den
mindre bekanta termen "volta" reserveras för den tekniska och tankemässiga
omsvängning som ofta uppträder, vanligen mellan åttonde och nionde versen.34
I synnerhet under de senaste två seklerna har betydelsen av denna balanse-
ringsprincip gång efter annan understrukits, men dess relevans i äldre praktik
och teori är diskutabel.35

32 da Tempo, [1332, tryckt 1509] 1869. Om sonettformens födelse vid Fredrik D:s sicilianska
hov under första hälften av 1200-talet se Wilkins, 1959.

33 Liksom Bo Almqvist, 1953, väljer jag termen terzett hellre än terzin vilken bör förbehållas
strofformen terza rima.

34 Ursprungligen betecknade "volta" var och en av terzetterna. Ordets egentliga betydelse är
"vändning". För mitt bruk av termen se t. ex. Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, 1975,
s. 894.

35 Om voltan som sonettens peripeti, platsen för det inre skiftet, se t.ex. Mönch, 1955, s. 33.1
Fröberg, 1904, skiljs mellan strängt delade och friare delade sonetter, där de förra har snittet
mellan oktav och sexett. Fröberg kategoriserar helt enkelt sonetter utifrån typen av inre organisa¬
tion, deras "Gliederung". Viktiga är A. W. Schlegels spekulationer om motsättningen mellan "det
parande" i oktavens rimuppsättning och "det skiljande" i sextettens. Versernas antal samt
matematiska proportioner gör det för Schlegel möjligt att konstituera oktaven som en kub utifrån
talet 2 (2x2x2=2 -8), medan siffran tre, som är grundtalet för rimmens skiljande kraft, kon¬
struerar terzetterna som trianglar. Schlegel, 1884, s. 210-213. Christer Westling låter Hegel
företräda Schlegels åsikter om sonetten i en fiktiv dialog mellan Hegel och Petrarca, vilka dryftar
problemet innehåll/form i konsten och särskilt i sonetten. Westling, 1989.

I Vita Nova förklarar Dante hur stor vikt han lägger vid dikternas struktur och en tysk
avhandling behandlar just "der gedankliche Umbruch" i Dantes och Petrarcas sonetter. Reifen-
berg-Goehl, 1977.
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Tre grundformer av sonettrimflätning utvecklades under 1500-talet: den ita¬
lienska, den franska och den engelska.36 Under den italienska sonettdikt¬
ningens första tid rimmades oktaven alternerande (ABAB/ABAB). Senare
övergick diktarna till den kiastiska flätningen (ABBA/ABBA), men mest ut¬
märkande för den italienska typen är att alla rim som uppträder i första ter-
zetten återkommer i den andra, och vanligast är sextettflätningarna CDC/DCD
och CDE/CDE. I den franska sonettypen brukas parrim och/eller slutkuplett
i sextetten. Vanliga är mönstren CCD/EED och CDD/CEE. Genom slut¬
kupletten ges sextetten en epigrammatisk karaktär.37 Den engelska sonettypen,
långt ifrån allenarådande i anglosachsisk diktning, avviker helt från den ita¬
lienska och franska eftersom den saknar motsättning mellan oktav och sextett
och istället består av tre kvadernarer med alternerande rim samt en slutkuplett:
ABAB/CDCD/EDED/FF.

De skilda rimflätningaraa kan fungera som indikationer på litteratur¬
historiska beroendeförhållanden. Det stora flertalet svenska 1600-talssonetter

följer i rimmen tyska förebilder, och i sextetterna dominerar parrim. Detta
beror i sin tur på att Martin Opitz i sin handbok för tysk diktning följer franska
mönster. Först med romantiken blir den italienska sonettformen med elvastavig
jambisk vers och alternerande sextettrim normerande.

Den engelske germanisten Joseph Leighton har i en uppsats behandlat
1600-talets tyska sonetteori.38 Arbetet har relevans för denna undersökning
eftersom svensk diktning och poetik är direkt avhängig tyska förebilder. Föl¬
jande sju punkter behandlades enligt Leighton mer eller mindre utförligt av
1600-talets tyska handboksförfattare: ursprunget till ordet "sonett", versantal,
rimflätning, förhållandet manliga-kvinnliga rim, meter, sonettens disposition
och den eventuella voltans placering, samt slutligen förhållandet till andra
litterära former. Leighton visar att Opitz' föreskrifter i Buch von der deutschen
Poeterey i all deras korthet förblir bestämmande för seklets tyska sonettdiktning
i allt utom metern. Opitz' regler återkommer hos Arvidi som behandlar både
sonetten och fyra-, sex- och åttaversiga epigram i anslutning till beskrivningen
av alexandrinen, eftersom "sådana Dickter mästedeeles medh Alexandriniske
Verß skrifwas och ställas."39 Vidare säger Arvidi om sonetten:

36 Skillnaderna har ofta behandlats, kanske utförligast av Mönch, 1955, s. 15-23.
37 Detta betonas ibid., s. 19.
38 Leighton, 1973.
39 Arvidi, 1651, s. 137.
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SONNET anbelangandes/ så är sielfwa Gloosan Frantzysk/ och bemärker
på wårt Swenske Språk så mycket som en klingande Dicht/ ty SON är ett
Liudh eller Klang/ SONNER liuda eller klinga/ och SONNETTE är en
Skälla eller Biälra/ som Nathanael Dhvez vthi sin Dictionario thet vthlägger.

Sielfwe Dickten består äff fiorton Verß/ hwadan hon och nämpnes
Tessaradecastichum, och är vthi henne ett särdeles och synnerligit Konste¬
stycke medh Rijmslutande/ så at hon/ förmedelst thet samma/ gifwer ett
fast annat skall ifrån sigh än alla andra gemeene Dickter/ hwilket och een-
deles kan wara Orsaken/ at hon widh thet Nampnet SONNET hälsas och
kallas. Rimma sigh förthenskuld vthi thenna Dichten then förste/ fierde/
femte och ottonde Versen med enahanda och lijkaliudande Rijmord/
sammaledes och then andre/ tridie/ siette och siunde Versen. Doch är thet
lijka gott/ om the fyra först nämpnde Verß slutas medh manlige Ändelser/
och så sädan the andre med quinlige: Eller och twert ther emoot [...]. Men
hwad the effterste sex Verser angår/ så må the sigh rimma huru the kunna/
doch är thet brukeligaste/ at then nijonde och tijonde göra för sigh sielfwa
ett Rijm/ then elloffte och fiortonde ett annat/ och så sädan then tolffte och
trettonde ett.

Elliest wil man här bijfoga en Tafla/ aff hwilken man kan see och för¬
nimma någre åtskillige sätt til at sluta the effterste sex Verser vthi en
Sonnet.40

40 Ibid., s. 137-139. Levertin, 1894, studerar Arvidis poetik och betonar lånen från Opitz, men
också de från den danske skolmannen Hans Mildkelsen Ravns poetik 1649. Ytterligare inflytande
urskiljer han från Sören Poulsen Gotlsnder Judichaer och, genom Ravn, från Zesen. Möjligen
underskattar Levertin Zesens betydelse eftersom han endast haft tillgång till en latinsk utgåva av
dennes Deutscher Helicon (1640, ny uppl. 1641). Idén till ett rimlexikon torde Arvidi således
hämtat från Zesen. Däremot är Arvidis rimtabell för sextetten inspirerad av Ravn. Se Ravn, 1933,
s. 289.

Arvidis något oklara formulering kan ha bidragit till den förvirring som rådde om vad en
sonett egentligen var. Ett tydligt exempel finns i titeln till en sonettsvit av Simon Tolpo från 1675:
"PENTAS TESSERADECASTICA, Hwar vthi the effterste Sex werser slutas i Sonnet".
(31.8.1675) Jfr. Arvidis formulering. För Tolpo tycks alltså "sonett" betyda "sextett".
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?am a 0i4Da
£am A £}Uifoa

©tcen c £afa
©reen c<öafa
©i/ga ß 9?ob{>

A A A A B B B B \B B A B B A A Anlita
B C C B C C B A A B B A c B C Afliita
C c B A C B A A C A C C A C B Aiifta
C B A B B A A C C C A A C A b £@nora
B A B C A A C C B A C C A B A
A B C C A C C B A C B B B C C b$ra

z s 4 S <s T 8 MO W iz 0 U IS ß VT
A ©4$
Bblifwa
A&gfj
Afagfj
Bftrifwa
Ai40j>_

A£)agb
Bfprtnga
Bfftnga
A&gfc
Af4$
Btfwiiga

A dria
Blee
A fndrta
A fhhJrta
Bfpee
Abdria

a yanD
A0ani>
Bflpra
A0rranb
B©rt)t4
A £ant>

ß P zo zt

A Uc bltfwa A Htftva
b idnba lam B mager
Afbet briffoa A briffra
B dnba /4^4 c aefta
A fec ffaai B fager
£ rodnba braga c fa<ff4

IX ZJ

Illustration 1.

Tabellen över skilda sätt att rimma sextetten understryker den särställning som

ges sonetten. Genom att dess identitet finns i den täta rimstegen står den långt
från orimmad latinsk vers. Samtidigt är rimkedjorna idémaskiner som på ett i
konstdiktningen nytt sätt skapar sammanhang. Så exemplifierar Arvidis andra
rimband, "Släda, Quäda, Brödh, Kaka, Baka, Nödh", hur den blivande diktens
struktur formas redan i rimmen - mer eller mindre skarpsinniga sammanhang
etableras i rimorden. Efter tabellen anför Arvidi som mönsterexempel Stiern-
hielms "Emblema Authoris", och påfallande ofta har tillfällesdiktarna åter¬
använt just Stiernhielms distinkta rimord "Figur, Creatur, pur, Natur" för att
generera nya samband.41

Arvidis beskrivning av sonetten följer nästan ordagrant Opitz' i föreskrif¬
terna om rim, meter och växling mellan manliga och kvinnliga versslut. Men
Arvidi visar i sin egen sonettproduktion att han tagit intryck av de metriska
experiment som pågick i Tyskland. Trokeiska sonetter uppträdde redan i 1630-
talets tyska diktning, långt innan de återfinns i barockskalden Philipp von
Zesens poetik.42 Opitz godkände bara tvåstaviga versfötter, och det var Zesen

41 T.ex. så sena exempel som (4.9.1679), (25.7.1682) och (19.7.1688).
42 Leighton, 1973, s. 21. Se t.ex. sonetterna av Sibylle Schwarz (1621-1638). Schwarz, [1650]

1980, s. Oijv-Pijv.
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som i tryck först förespråkade daktyliska och anapestiskaverser.43 En daktylisk
sonett inleder Zesens Deutscher Helicon, och den daktyliska formen var för
honom den mest framstående eftersom den sades klinga bättre än den jambiska
och därmed bättre göra skäl för namnet sonett eller klingdikt ("Kling-ge-
tichte"!;!]).44 Zesen och hans efterföljare fortsatte versexperimenten, men det
är förmodligen direkt från Zesen som Arvidi hämtat den inrimmade jambisk-
anapestiska meter som han och andra utnyttjat i svenska sonetter på 1650-
talet.45 Zesen står, enligt Leighton, jämte Georg Philipp Harsdörffer bakom
nästan allt det experimenterande som bedrevs med den tyska barocksonetten,
särskilt intensivt under 1640-talet.46 Samtidigt understryker Leighton att
alexandrinen dominerade i den litterära praktiken och uppskattar att minst
80% av den totala sonettproduktionen är avfattad på alexandrin, något man
inte får intryck av vid genomläsningen av de tyska poetikhandböckerna, vilka
excellerar i varianter47 Förhållandet var likartat i Sverige - mer än fyra
femtedelar av tillfällessonetterna skrevs på alexandrin.

Till skillnad från tyska förhållanden finns det från den svenska stormakts¬
tiden få handböcker i diktkonst och versifikation.48 Förutom Laurentius

Fornelius' Poetica Tripartita (1643) och Arvidis Manuductio (1651) trycktes
endast Nils Tjällmans korta avsnitt "De Poesi" i hans Grammatica Latina
(1679). Därtill kommer Uppsalaprofessorn Petrus Lagerlöfs otryckta men be¬
tydelsefulla och ofta upptecknade föreläsningar från 1600-talets slut. I For¬
nelius' latinska poetik behandlas inte sonetten, och Tjällmans och Lagerlöfs
beskrivningar av diktformen är i stort sett bara förkortade versioner efter
Arvidi.49 Poeseos lektorn Elieser Poppelmans Brevis Introductio ad Poesin
Svecanam (1736) är huvudsakligen plagierad efter Tjällmans "De Poesi" och
Lagerlöfs föreläsningar.50 Boken avslutas med en kort fristående beskrivning
av sonetten, som emellertid ännu begränsas till Arvidis nästan sekelgamla före-

43 I försöken att införa tyska daktyler följde Zesen i August Buchners spår. Den senares
traktater spreds länge endast i avskrifter.

44 Zesen, 1971, s. 66f. Jfr. Leighton, 1973, s. 22.
45 Arvidi berömmer i sin poetik metern, och särskilt fäster han sig vid dess klang. När metern

pryds med inrim ger den nämligen "ett mechta härligit och liufligit Skall". Se Arvidi, 1651, s. 176.
Klang tycks för Arvidi vara ett honnörsbegrepp, och hans förtjusning i jambisk-anapestiska,
inrimmade sonetter beror tydligen på att rimklang och meter förstärker varandra och gör dikten
extremt välljudande. Formen exemplifieras och diskuteras nedan i kapitlet om tillfällesdiktningen.

46 Leighton, 1973, s. 32.
47 Ibid., s. 23.
48 Jag bortser här från latinska dissertationer.
49 Tjällman, 1679, s. C7f. För Lagerlöfs beskrivning se UUB, Nordin 1107, blad 11.
50 Wahlström, 1900, s. 8.
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skrifter om rimmönstret. Poppelman godkänner endast alexandrinsk vers, och
som mönsterdikt anförs en nästan trettio år gammal sonett av Peter Warnmark.
Mot Poppelmans egna instruktioner har denna fyra rimband i oktaven. Att
Poppelman ännu 1736 gör sig omaket att ge sonetten särskilt utrymme antyder
dess särställning.

När Sven Hof behandlade sonetten i sin aldrig tryckta poetik, renskriven på
1770-talet men påböljad senast 1758, förhöll han sig som nämnts kritisk till
formen.51 Han vill inte "råda unga Skaldekonstens idkare, at med sådana
poetiska tilwärkningar taga sig mycken möda."52 De regler som Hof refererar
är dock utförliga och speglar det sena 1600-talets och tidiga 1700-talets tankar
om sonetten, och han har stått under inflytande bland annat från tyskarna
Christian Weise, Magnus Daniel Omeis och Johann Christoph Gottsched.
Reglerna är åtta: Dikten skall bestå av porton verser som indelas i tre delar,
nämligen de båda kvadernarerna och sextetten. Den sistnämnda kan söndras
i "trillingar". Dessa delar skall motsvara meningar och sluta med punkt eller
åtminstone kolon. Här följer Hof en av Omeis' regler från år 1704.53 I Hofs
tredje regel sägs att alexandrinsk vers är vanligast men att även trokeisk och
daktylisk godkänns av vissa författare. Oktaven skall rimmas ABBA/ABBA
eller ABAB/ABAB (denna alternerande oktavrimning finns företrädd i tysk
poetik). Enligt femte regeln kan sextetten rimmas som man behagar. De
följande tre reglerna rör innehållets strukturering, stilnivå och funktion:

/6. De twå fyrlingarne måste utgöra det, som i Rhetorikorna kallas thesis,
det är, en allmän lärosats, anmärkning, och betraktelse, eller en i gemen

gjord föreställning af någon wigtig sak: men de följande twå trillingar inne¬
hålla en hypothesis, det är, den förras tillämpning til något i synnerhet.
Andre säga, at i de förra skal protasis eller föresatsen, och i de sednare apo-
dosis eller eftersatsen finnas, hwilka då icke böra tagas, som eljest brukligt är,
för twå delar af en enda ordkrets. /7. Tankarne skola här wara sköne, sär¬
deles höge, ädle och läckre: uttrycken wackra, kraftiga, lämpeliga och be¬
hagliga: wersernas ställning, med sina ord, fötter och rim, wäl klingande och
harmonierande; hwartil kommer, at ingen mening får afwika ifrån sit rätta

51 För dateringen av "Den Swenska Skaldekonsten" se Beckman, 1923, s. 128f. Hofs poetik
trycktes i en mycket hårt nedskuren version i Svenske Parnassen 1785 i vilken sonetten kort
behandlas på s. 373. Originalhandskriften förvaras i Sven Hofs samling i Skara Stifts- och
Landsbibliotek, F7.

52 Skara Stifts- och Landsbibliotek, F7, del m, s. 27.
53 "In einem recht- und accuraten Sonnet soll sich der vierdte und achte Vers mit einem

völligen sensu und puncto, oder wenigstens co/o, schließen: wie auch der eilfte[!]." Cit. efter
Fechner, 1969, s. 303.
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föremål, ingen poetisk frihet nyttjas, och hwarken något obetydligt ord bru¬
kas, eller samma ord flere gånger uprepas. /8. Ändteligen wil man, at en
Sonnet så skal wara författad, at han är lämpelig för sjung-musiken, til hwil-
ken han egenteligen skal wara ämnad; ehuru näppligen någon Poet gifwes,
som, til at sådant wärkställa, är i klingkonsten nog förfaren.54

Ett av Hofs förslag till disposition är hämtad från Christian Weise som 1690
skriver: "Und ist in der Disposition dahin zu sehen/ daß in den ersten acht
Zeilen der Vorsatz oder Protasis, in den letzten sechsen Apodosis oder der
Nachsatz begriffen sey."55 När det gäller den åttonde regeln står Hof i tacksam¬
hetsskuld till Gottsched, som i sin poetik (1751) räknar sonetten till "Sing-
gedichten, wozu es eigentlich erfunden worden, ungeachtet unsere poetischen
Anweisungen bisher kein Wort davon gewußt."56

Hof citerar vidare Boileaus värdering av formen, "Un Sonnet sans defauts
vaut seul im long Poéme", men anför också att Boileau ansåg reglerna väl
rigorösa. Från Boileau kan Hof ha hämtat påståendet att sonetten skall skrivas
i hög stil.57 Själv menar Hof att reglerna för sonetten knappast gör en vackrare
dikt.58 En sonettöversättning av Dalin tas upp som exempel på "irreguliere
Sonnetter", vilka enligt Hof hade böljat skrivas som en protest mot de "fåfänga

54 Skara Stifts- och Landsbibliotek, F7, del III, s. 27f.
55 Cit efter Fechner, 1969, s. 301. Formuleringarna återkommer hos Omeis som fortsätter:

"Und [es] ist eine sonderbare Zierde/ wann der Nachsatz schöne Oratorische Wiederholungen/
oder auch remotiones oder antitheses derer Dinge/ so in der Protasi vorgekommen/ in sich hält;
und wann endlich mit einem artigen sentenz oder acumine geschloßen wird". Ibid. s. 303f.

56 Cit. efter Fechner, 1969, s. 312.
57 BoileausL'ArtPoétique (1674) hade begränsat inflytande på stormaktstidens sonettdiktning.

Varken föreskrifterna om formens inre delning, volta, stilnivå eller strängt reglerade meter
följdes. I svensk översättning utkom Boileaus Skalde-Konst 1721. Jag citerar om sonetten:

Det sägs/ i sådan ackt/ att denne sluga Guden [Phoebus]/
De Franske Skalders skrå til plåga och förtreth/
Sonnetens strenge lag på Pindo utgå lät.
Påböd att dubble rim skull åtta gånger röra
I fyr' och fyre Vers med samma liud ett öra/
Och sedan tre och tre till skifftes följa på/
Dock tydlin dela lell sin mehning mitt uppå.
All frijhet noga han förböd i denne dickten.
Des längd/ des tahl/ des gång sielf noga wog på wickten/
Eij tåld en enda Vers som kunde synas lahm.
Mehr'n en gång intet ord där torde titta fram.
All fägring eljest han Sonneten mildt förährde.
En sådan/ uthan wanck/ går lijka upp i wärde
Emot den längste dickt. [...] Boileau, 1721, s. 15.

58 Skara Stifts- och Landsbibliotek, F7, del III, s. 29.

26



påfund" som gör skaldekonsten svårare än den är.59
Den sonett som Hof behandlar är delvis av en annan typ än den som

dominerade i tysk och svensk diktning under 1600-talet. Kravet på en logisk
flerledad struktur hänger samman med synen på sonetten som ett epigram, men
Hof kräver också en hög, harmonisk och behagfull stil, och han förbinder
uttryckligen den flerstrofiga sonettformen med musiken. Detta senare slag av
sonett är ingen nyhet i litteraturhistorien. I själva verket är redan Petrarcas
dikter av detta slag, och typen är vanlig i italiensk och fransk diktning. Inte
heller saknas den i tysk eller ens svensk 1600-talsdiktning, men i vårt kultur¬
område kom den inte att dominera på samma sätt, vilket ju framgår av citatet
från Gottsched. Man kan således urskilja två olika sonettkategorier - en sluten
form som Arvidi beskriver och som nära hör samman med epigrammet och en

öppen, ofta sångbar och behagfull. Hof tycks i sin beskrivning av sonetten ha
blandat karaktäristika från de två kategorierna. En samlad diskussion om de två
slagen av sonetter är nödvändig.

"Lyriska" och "epigrammatiska" sonetter

Den europeiska renässansens konstdiktning hör nära samman med antikens,
men trots att litteratursyn och litterära former i första hand hämtades från
klassiska förebilder blev sonetten en av de viktiga, kanske till och med den
viktigaste och mest utmärkande litterära formen i avantgardets diktning. Bernt
Olsson betonar till exempel att de franska plejaddiktarna trots sitt beroende av
antika förebilder inte släppte kontakten med den romanska medeltiden.
Sonettdiktningen blev "den nya strömningens skötebarn."60

De sonetter som skrevs ute i Europa och så småningom även i Sverige kan
mycket schematiskt indelas i två grupper som förhåller sig olika till det klassiska
arvet. Den franska Plejaden, de engelska författarna på 1590-talet och Skogekär
Bergbo i Sverige skrev i en litteraturtradition som var rotad i den romanska
folkspråkliga diktningen och som under 1500- och 1600-talen intimt kom att
höra samman med den aristokratiska hovmiljön. Inte bara av detta skäl frestas
man kalla dessa sonetter för "höviska", utan dikternas ämne är i allmänhet

59 Ibid., s. 29-31. Hofs övriga sonettexempel är av Sophia Elisabeth Brenner och Werving.
60 Olsson, 1974, s. 15.
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också Petrarcatraditionens formaliserade kärlek. Detta slag av sonetter upp¬
träder gärna som mer eller mindre självständiga "strofer" i diktcykler, och de
tonsattes ofta.61 Det musikaliska inslaget är väsentligt för alla "klingdikter"
men det är i första hand den romanska dikttypen som nära hör samman med
musiken. Även i Tyskland kunde sonetten vara en sångbar form. Några poetik-
författare antyder dess musikaliska form och sammanställer den med madri-
galen.62 Det i föregående avsnittet citerade påståendet av Gottsched att man
i Tyskland inte hade känt till sonettens musikaliska karaktär är alltså inte sant.
Även om den i allmänhet inte betraktades som knuten till musiken, framgår det
av sammanhanget att de sonetter som ingick i tyska 1600-talsromaner ofta var

tänkta att sjungas.63
Beteckningen "hövisk" för denna sonettyp är dock inte rättvisande. Dikterna

behandlar inte alltid kärleken och de behöver inte heller vara sprungna ur en
aristokratisk kulturmiljö. Möjligen är beteckningen "lyrisk sonett" mindre
belastad av associationer. Kategorin, som åtminstone när det gäller den petrar-
kistiska sonettdiktningen kan uppfattas som en genre i vilken stil, innehåll och
form är förenad, avgränsas tydligt när den ställs bredvid den andra arten av

sonettdiktning - den epigrammatiska.
Genom att man betraktade sonetten som en av flera möjliga former inom

genren epigram kunde den infogas i den klassiska poetikens system. I ett
epigram är koncentration och enhet väsentlig och därmed blir den inre del¬
ningen av underordnad betydelse. Epigramsonetten skall uppfattas som en enda
strof, medan den lyriska sonetten oftast är uppbyggd av två, tre eller fyra
kortare strofer (oktav/sextett, kvaderaarer/sextett, kvadernarer/terzetter).
Varje strof bör här vara en syntaktiskt avskild enhet. Vi kommer att se hur
detta typografiskt markerats i Skogekär Bergbos Wertend genom att blankrader
placerats mellan kvadernarer och terzetter. Svenska epigrammatiska sonetter
är nästan genomgående typografiskt sammanhållna i en strof, något som inte
går att förklara enbart med hänvisning till de dryga papperskostnaderna.

Joseph Leighton betonar den tyska 1600-talssonettens starka beroende av

epigramtraditionen. Han följer Fechner och visar att sonetten redan i fransk
renässanspoetik uppfattades som en epigrammatisk form. Thomas Sebillet

61 Enligt Mönch har ingen lyriker tonsatts så ofta som Petrarca. Mönch påpekar också att
sonettonsättningarnas musikaliska struktur ofta motsvarar dikternas inre delning. Om sonett¬
musik se Mönch, 1955, s. 82-90. Jfr. t.ex. de tonsättningar som bifogades Ronsards LesAmours,
[1552] 1925, s. 190-247. Om dessa se t. ex. Jeffery, 1973, s. 211ff.
62 Leighton, 1973, s. 24f.
63 Leighton, 1987, s. 591. Jfr. Leighton, 1973, s. 24ff. I svenska tillfällesskrifter förekommer

sonetter och madrigaler påfallande ofta tillsammans.
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skrev 1548: "Sonnet n'est autre chose que le parfait epigramme de Fitalien".64
I tysk 1600-talspoetik finner Leighton inte förhållandet sonett-epigram utförligt
behandlat, men förklarar detta med att förbindelsen var självklar för teoretiker¬
na.65 Han menar att beroendet av franska föreskrifter och förebilder alltså inte

endast gäller en yttre form, utan också den epigrammatiska tekniken.66
Redan tidigt har man dock betraktat sonetten som en visa eller ett ode,

något som Philipp von Zesen förmodligen visste när han 1641 skrev om sonet¬
tens inre struktur 67 Hans formuleringar visar att han klart skilde mellan två
slag av sonetter i enlighet med den uppdelning som skisserats här. Den fråga
som Zesen försökte besvara är om det krävs en punkt efter oktaven - det vill
säga: Krävs en syntaktisk och därmed också tankemässig omsvängning mellan
oktav och sextett? Hans svar är att detta beror på diktens funktion. I de fall
sonetten kan uppfattas som en musikalisk, sångbar form, ser Zesen den som be¬
släktad med visan eller det pindariska odet, och därmed skall den delas i
strofer. Orsaken till detta skall naturligtvis sökas i de särskilda krav som ställs
när dikten skall få musikalisk form. När emellertid sonetten fungerar som ett
epigram ansåg Zesen inte att det var nödvändigt att åttonde versen slutar med
punkt. "Doch halte ich dafür/ daß man sich allzeit daran nicht binden dürffe;
sonderlich weil das Sonnet nur ein Epigramma oder überschrifft seyn soll/ da
es dann den Gesätzen und Regeln der Oden und Gesänge nicht unterworffen
[ist]/ in welchen mann sonderliche Strophen machen".68 När sonetten är ett
epigram såg Zesen den uppenbarligen som en sammanhållen strof, vilken inte
är underkastad särskilda inre strukturkrav.69 Till skillnad från Arvidi skilde

Zesen mellan formen och dess funktion.

Även om den romanska folkspråkliga konstdiktningen har bestämt ut¬
formningen av vad jag här vill kalla den lyriska sonettformen menade sig
således Zesen direkt kunna anknyta till den klassiska poetikens lyriska ode.

64 Cit. efter Leighton, 1973, s. 31.
65 Ibid., s. 32.
66 Jfr. anteckningen efter en sonett av Werving i Tessins "Åkerödagbok" 1767: "Herr Werwing

har nogast fölgt Franske Prosodien, och dess twång i Sonetter. l°Fiorton rader. 2° De första Åtta
af twenne lika rim. 3° En hwila wid slutet af Ellefte versen. 4° De trenne sidste i skyldskap med
Epigrammer. etc." Cit. efter Werving, 1989, s. 117.

67 Fowler nämner "the doctrine of the sonnet asmelos, song, or minor ode." Han hänvisar som
ett exempel till Antonio Sebastiano Min turnos L 'arte Poetica från 1564. Fowler, 1982, s. 131 samt
not.

68 Zesen, 1971, s. 245.
69 Ibid., s. 243-250. Leighton, 1973, s. 27-31, behandlar ytterligare några poetikförfattare som

föreskriver en särskild disposition av sonetten, men dessa uppträder alla sent under perioden, vid
1700-talets böljan.
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Sonetter i odekompositioner är inte ovanliga i tysk 1600-talsdiktning. I ett
Rigatryck från 1642 uppträder två sonetter som "Nachklänge" i ett sexstrofigt
pindariskt ode (6.1642). I en pastoral svensk bröllopsskrift 1679 söker herden
Atis sin käraste vid Mälarens strand, och huvuddikten är en sonett. Skriften
kallas "PINDARISCHE Tancker [...f.70

Begreppet "lyrik" förekommer i äldre poetisk teori på två nivåer, antingen
som en av många litteraturkategorier, och då ofta identisk med odediktningen,
eller vid sidan av epos och drama som en av de tre överordnade genrerna. I
denna senare betydelse uppträder lyriken redan på 1500-talet i Italien. Lyrik
kunde här skrivas i stillärans alla tre stilar, och den italienska lyriken var
därmed en friare diktart än både den antika och den franska. Anledningen till
att de poetiska kortformerna fick denna framskjutna ställning i Italien är i hög
grad Petrarcas förtjänst, vilket betyder att sonetten egentligen har en nyckel¬
ställning i lyrikgenrens tillblivelseprocess.71 I Frankrike var begreppet lyrik
under hela 1500- och 1600-talen reserverat för odediktning i hög stil, och
sonetter, rondeauer etc. var uteslutna.72 Istället inrymdes de i begreppetpetite
poésie, en i den litterära hierarkin lågt stående kategori. Trots detta var sonet¬
ten en oerhört populär form, och Behrens antyder en sociologisk förklaring när
hon påpekar att ett viktigt skäl till att de stränga poetikförfattarna inte kunde
förbise sonetter, madrigaler och andra dikter var deras popularitet i förnäma
kretsar.73 Att sonetten stod lågt i den franska genrehierarkin kan också
förklara varför formen kom att närma sig epigrammet. Trots att till exempel
Ronsards kärlekssonetter ligger nära de italienska förebilderna, visar den
franska rimvarianten med slutkuplett att den epigrammatiska tillspetsningen
blivit eftersträvansvärd. Men även om den franska sonetten uppfattades som ett
epigram gjorde man i praktiken eftergifter för de lyriska inslagen, och åtmin¬
stone den franska kärleksdiktningens sonett har släkttycke med den italienska.
Att Mönch kallar sonetten för en rent lyrisk dikt är alltså inte bara en följd av

genrebegreppets betydelsemässiga glidningar, utan Mönch hänvisar mycket
riktigt till att sonetterna uppträdde i "sångböcker", Canzonieri, som i Frankrike
kom att kallas Amours.™

70 (23.10.1679). Dikten citeras och diskuteras i kapitlet om tillfällesdiktningen.
71 Behrens, 1940, s. 206. Crescimbeni skriver 1698 att sonetten "i il piü bello, il piü nobile, e il

piü perfetto Poema, che abbia la Lirica Italiana". Cit. efter Behrens, 1940, s. 159.
72 Ibid., s. 210.
73 Ibid., s. 213.
74 Mönch, 1955, s. 44.

30



Min beteckning "lyrisk sonett" skall förstås i ganska vid mening och före¬
kommer alltså inte i samtida poetisk terminologi. De svenska poetikförfattarna
definierade begreppet lyrik på ett ganska oklart sätt, men en jämförelse med
Laurentius Fornelius' och Arvidis beskrivning av lyriska dikter kan ge en

antydan om det sätt på vilket jag vill anknyta viss sonettdiktning till den lyriska
kategorin.75 I Fornelius' poetik från 1643 sägs att lyriska dikter skall vara

allvarliga och skönt klingande, men också kan vara skämtsamma. Diktens
prydnad och harmoni betonas, liksom att dess funktioner är många: gratule¬
rande, sörjande, "inbjudande till vällust" och så vidare. Han knyter den lyriska
dikten till musiken, och urskiljer en inledande del (<exordium) och en fram¬
ställande del (narratio). Fornelius menar att ämnet i narratio skall behandlas så
kort som möjligt. 1 stället skall diktaren sträva mot rikast tänkbara ornamen-

7(\
tering. Definitionen av lyriken är hos Arvidi ännu enklare. För honom är den
helt avgörande faktorn diktens funktion: "Lyrica äre the Dickter/ them man til
Musijk besynnerligen brukar."77

De drag ur den omfattande diskussionen av lyriken och dess underarter jag
här vill betona, och som är användbara för beskrivningen av en lyrisk sonett¬
kategori, är klangskönheten och musikaliteten, en flerledad struktur och att
dikten inte behöver vara koncentrerad - prydandet betonas före innehållet.
Dessa drag skiljer den lyriska sonetten från den epigrammatiska. Melanchthon
menade, som tidigare nämnts, att vältalighetsbegreppet innefattar två delar,
visdom/skarpsinne och ornamentering. Möjligen kan man påstå att den epi¬
grammatiska sonettens framgång vilar på det skarpsinne som utvecklas i dikten,
medan den välformulerade lyriska sonetten bygger på prydnad och klangmässig
skönhet.

I Andreas Arvidis Manuductio behandlas, som hos Opitz, sonetten och
epigrammet eftervarandra, och det är fullt möjligt att Arvidi uppfattade formen
som ett särskilt konstfullt epigram om fjorton verser. Det bör dock påpekas att
sonetten i Opitz' handbok tycks ha hamnat bland epigrammen närmast av en

tillfällighet.78 Eftersom Arvidi betonar formens klang och förmodligen läst
Zesen, är det möjligt att problemet inte var så enkelt för honom. Att emellertid
den epigrammatiska karaktären på flera håll var underförstådd även bland
svenska skalder framgår inte bara av hur formen i praktiken användes, utan

75 Fornelius, 1643, s. 181-188.
76 "Exordium statim subsequitur Narratio, quae eo laudabilior fuerit, quo res brevius per-

strinxerit, & ornaverit copiosius." Ibid., s. 188.
77 Arvidi, 1651, s. 16.
78 Noterat av Leighton, 1973, s. 27.
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exempelvis också av en dikt i ett tillfällestryck som följer på en sonett och kallas
"Ett annatEpigramma aff samma innehåld". (5.11.1676) Ännu tydligare framgår
förbindelsen i en tidig dikt från Åbo, en lyckönskan vid ett bröllop som kallats
"Epigramma. Sonnet". (30.10.1656)

Scaliger betonade att epigrammet skulle besitta två egenskaper: brevitas
(korthet) och argutia (sinnrikhet), och han underströk att epigram inte är delar
av större poem.79 Koncentrationen betonas - ämnet är fritt men skall vara
enkelt. Ur det berättade skall någon form av slutsats dras.80 I tyska poetiker
från början av 1700-talet föreskrivs att sonetter skall vara flerdelade, och
Leighton har visat att dessa föreskrifter om en logisk struktur är övertagna från
epigramteorin 81 Även om dessa handboksförfattare gärna föreslår en vers-

fördelning enligt mönster som till exempel 4-4-2-4 eller 8-3-3 är detta ett annat

slag av delning än i den lyriska sonettformen, eftersom uppdelningen i strofer
inte betingades av att dikten rent tekniskt skulle kunna tonsättas. När det gäller
den epigrammatiska sonetten rör det sig inte om mer eller mindre självständiga
strofer inom dikten, utan om en sluten logisk struktur.

Distinktionen mellan epigrammatiska och lyriska sonetter kommer inte att
drivas strängt i avhandlingen - kategoriseringen är alltför grov för detta, och
saknar explicit stöd i svensk 1600-talspoetik. Motsättningen kan emellertid
användas i en beskrivning av sonettformens ställning i samhället. Medan den
epigrammatiska sonetten främst kan förväntas i lärda miljöer, bör den lyriska
kategorin sökas i adelns höviska värld.

79 "Epigrammatis duas virtutes peculiares: breuitas & argutia". Scaliger, [1561] 1987, s. 170.
Epigram behandlas på s. 169-171. För en kortfattad genomgång av epigramteorin se Ridderstad,
1975, s. 104-108. Om begreppet argutia, ibid., s. 108-120. Ridderstad förordar översättningen
sinnrikhet, s. 108.

80 "Epigramma igitur est poema breue cum simplici cuiuspiam rei, vel persons, vel facti
indicatione: aut ex propositis aliquid deducens.","[...] non est verum, Epigramma esse maioris
Poematis partem." Scaliger, [1561] 1987, s. 170.

81 Leighton, 1973, s. 28ff. Jfr. Omeis' och Weises beskrivningar av sonetten i föregående avsnitt.
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Sonetten bland lärda och adelsmän

Följande avsnitt sönderfaller i två avdelningar, där den första utgörs av en

genomgång av Stiernhielms svenska sonetter, medan det andra ägnas historiska
och sociologiska frågeställningar kring adelns självuppfattning och litterära
verksamhet. Syftet är att ställa Stiernhielm och Skogekär Bergbo mot varandra
som representanter för två kategorier sonettförfattare: "lärda" som skriver
skarpsinniga epigram och hovfolk som författar socialt gångbara kärleksdikter.
Många av dikterna i kapitlet om tillfällesdiktningen skulle kanske ännu bättre
än Stiernhielms illustrera den epigrammatiska sonettens funktioner, men det
faktum att Stiernhielm var verksam vid samma Kristinahov som Skogekär
Bergbo förstärker kontrasten.82

Sonettens svenske introduktör, Georg Stiernhielm, avstod från att med
diktformen introducera Plejadens italieniserande anda.83 Med "Emblema Au-
thoris" inför han istället den epigrammatiska sonetten där sträng yttre form
förenas med krav på korthet och skarpsinnighet.84 Dikten trycktes första
gången i Stiernhielms tidigast offentliggjorda vetenskapliga verk Archimedes
Reformatus (1644). Både där och i Stiernhielms samlade dikter, Musce Suethi-
zantes (1668), uppträder den somsubscriptio i ett stumt emblem, det vill säga ett
emblem utan bild 85

82 Kontrasten skulle bli ännu starkare om en tillfällesskrift med en sonettcykel om fem sonetter
verkligen har skrivits av Stiernhielm (13.11.1653). Bernt Olsson har i en uppsats tillskrivit
Stiernhielm sonetterna, men avstår i den kritiska utgåvan av Stiernhielms samlade skrifter hån att
infoga dem eftersom attributionen inte accepterats allmänt. Se Olsson, 1967; Ståhle, 1975, s. 309
& 438 och Stiernhielm, SS, 1:2, s. 721.

83 Jfr. Olsson, 1974, s. 15.
84 Ingen annan svensk sonett har lockat till så mycket forskning som "Emblema Authoris":

Friberg, 1945, Johannesson, 1968, Olsson (Stiernhielm SS, 1:2), Brask, 1973 och Ståhle, 1975.
Dikten har också föranlett ett meningsutbyte mellan Lars Gustaf Andersson och Bernt Olsson.
Se Andersson, 1981, Olsson, 1982 och Andersson, 1982.

85 Diktens emblematiska karaktär har först utretts av Friberg, 1945, s. 45-54. Emblem är
vanligen tredelade: Inscriptio (en kort, slagkraftig överskrift),pictura (bilden) och subscriptio (ett
uttolkande epigram). Sonetten förekommer då och då som subscriptio i den internationella
emblematiken men inte så frekvent som man kanske kunde vänta. Endast en sonett finns

exempelvis bland det sjuttiotal emblem som återges i avdelningen Insekten" i Henkel & Schönes
antologi Emblemata 1967, sp. 903-946. Denna spanska sonett handlar också om silkesmasken,
Henkel & Schöne, 1967, sp. 917f. Idéinnehållet skiljer sig markant från Stiernhielms. Den
förpuppade silkesmasken symboliserar "offer utan belöning" - andra drar nytta av silkesmaskens
arbete.
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Hålt stilla mitt Förnuft; tig sachtelig besinna,
Hwad thetta wara må! du sijr här en Figur,
En vsel naken kropp, en Matk, ett Creatur,

Som ingen skapnad har; ther intet är til finna
Som ögat lyster see. Men märck; här ligger inna,
Meer än en tänckia kan; en nyttig, ädel, pur,
En sälsam, vnderlig af Gud beredd Natur:

En Matk, theß Spijs är Blad, theß ijd är artigt spinna;
Theß Spöna Silkes-tråd; theß wärck och wäf är Sijden.
Af Blad gör han en Skatt; til theß han toom och mager,
Inwicklat in-dör i sin wäf, och lijfwet stäcker.

Men sij! En ny Figur med Wingar prydd, med tijden,
Här kommer fram igen, vpqwickter, fin och fager:
En lijflig Sool, hans Siäl med kraft, en gång, vpwäcker.86

Silkesmasken är inget ovanligt motiv i den emblematiska konsten men be¬
tecknar oftast flit och självuppoffrande arbete.87 Stiernhielm har i silkesmasken
sett en magnifik symbol för sig själv. Friberg urskiljer ett huvudmotiv i Stiern-
hielms och renässansens tankevärld som väl speglas i dikten, nämligen "åskåd¬
ningen av naturen som en byggnad av världssjälen och människan som dess
utomordentliga sändebud, en varelse stående emellan det jordiska och det
himmelska, liksom Gud själv utrustad med skaparkraft, med förmåga att bli
hans medhjälpare, ja medtävlare."88

I förordet till Archimedes Reformatus betonar Stiernhielm Platons tankar
om den odödliga människosjälen. Han anför att Platon uppfattade världen som

skapad av Gud, som uppehåller den genom "Taal/ Måt/ och Redho". Naturens
harmoni, "saman-stämning", har sin grund i tal- och måttförhållanden.89
Archimedes Reformatus är en handbok i "Mäte-Wijssheten" och därmed ett
försök att tränga in i skapelsens hemligheter. Orsaken till att Stiernhielm väljer
sonettens strikta form är rimligen en följd av föreställningen om en harmoni
byggd på tal- och måttförhållanden. Motivet med den till det yttre oansenliga
masken som inom sig rymmer något större stämmer innehållsmässigt väl
samman med tendensen iArchimedes Reformatus. Genom konsten att mäta kan
man med skarpsinne och arbete utröna tingens rätta halt.90

86 Stiernhielm, SS I, s. 54.
87 För en representativ samling samtida uttolkningar se Picinelli, 1669, s. 379-383.
88 Friberg, 1945, s. 60.
89 Stiernhielm, [1644], s. Aiirf.
90 Även Olsson påpekar att en skiftning i innebörden inträder om man betänker att dikten först

trycktes iArchimedes Reformatus som handlar om hur människan med snille och enkla medel kan
behärska naturen. "Beaktar man orden 'Af Blad gör han en Skatt' kan man läsa dikten som ett lov
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Ingen av de tillfällesdiktare som återanvände diktens rimord når Stiern-
hielms konstskicklighet: hans komplexa struktur, åskådlighet, eleganta vers-

överklivningar, allitterationer, utrop, koncentration och sinnrikhet. Silkesmask¬
sonetten formulerar problemet "innehåll-form" genom att den oansenliga
masken, en "Figur" utan form och skapnad, är diktaren och hans verk. Genom
träget arbete kan ett väsentligt innehåll vävas in i språkets och poesins konst¬
skickliga kokong. Dikten är ytterst medvetet arrangerad som ett epigram. Den
anknyter till gravskriftstraditionens formel"stanna vandringsman", sompåkallar
läsarens uppmärksamhet inför en koncentrerad och skarpsinnig text.91 Den
inre delning som kan urskiljas i verserna 5 och 12, och som likt diktens början
markerats med imperativer, har ingenting med sonettens 4-4-3-3-form att göra,
och det har ovan framgått att man i en epigrammatisk sonett inte heller kan
förvänta sig det. Istället beskriver de tre delarna ett logiskt förlopp som ut¬
mynnar i de sista versernas epigrammatiska poäng.

En annan av Stiernhielms svenska sonetter har en tydlig inre tudelning,
men detta beror inte på att den ansluter sig till den lyriska sonettformen, utan
på dess dramatiska uppbyggnad. I amazonernas hyllning till drottning Kristina
är Stiernhielm inte endast företrädare för den internationella humanistvärlden,
han har också tagit ett halvt steg över till hovkulturen, dock utan att överge den
lärda diktningen. Liksom i silkesmasksonetten strävar han mot vältalighetens
mål att uttrycka skarpsinne och visdom i en tilltalande form. Med sin för¬
svenskade manieristiska och lärda stil antyder dikten hur Stiernhielm önskade
se modern hovlitteratur.92

till människans förmåga att av ringa ting åstadkomma det stora." Stiernhielm SS, 1:2, s. 227.
91 "Watar-formeln" påpekad av Olsson i Stiernhielm, SS, 1:2, s. 226.
92 En tyskspråkig sonett som ingår i originaltrycket till Stiernhielms Virtutes Repertce. The

igenfundne Dygders Vptog, som uppfördes vid kröningsfesten 1650, har titeln'Die Römische
Helden an die Großmächtigste Königin CHRJSTJNE". Även om den inte är av Stiernhielm måste
den uppfattas som ett medvetet motstycke till dennes "amazonhyllning". Kvinnliga hjältar ställs
mot manliga, den götiska norden mot den romerska södern. Allt förenas i vördnadsfull hyllning
av drottningen. Liksom Melin och Hanselli tvivlar Bernt Olsson på att dikten är av Stiernhielm.
Stiernhielm, SS 1:2, s. 424. Dikten är avtryckt ibid. s. 423. Sonetten är emellertid inte bara
strukturellt så intimt sammanknippad med upptågets huvudtext att jag är böjd att godta en
attribution till Stiernhielm, utan utnyttjandet av sonettformen i den sammanfattande, epigramma-
tiskt summerande dikten påminner om Stiernhielms teknik. Dessutom är dikten av hög kvalitet.
Atterbom förutsätter att Stiernhielm är författaren och menar att sonetten inte skulle Vanpryda
ett rum bland sjelfve Flemmings." Atterbom, 1862, s. 87.
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HJeltinna, hwilkens Nampn, och Seger-rijke Hand,
Wett, wijßdom, dygd, förstånd, och herlige bedrifter
Wijdt öfwergå all prijß, som gifs i gambla Skrifter

The störste Hiältar, vnder Solen i all Land:
I Eder dygd består wårt Köns beröm och Stand,
Wår forne högheetz rätt, wårt wälde, prijß och heder
Förnyjat ökas, store Drottning, genom Eder.

Alt Mans-twång är nedlagt, och slijtne theres band.
Then Seger som Wij daglig öfwer Eder winne,
I blöde Män, them Wij vthi wår ögons macht

Oß tienstbar' göre, skatte Wij vthi wår Sinne,
För ringa Saak: Men thetta är vthi wår acht:

At böija Halßen vnder lydnan och betwinga
The stolte Hiertan, them wårt Wälde synes ringa.93

Dikten ingick tillsammans med en fransk sonett med likartat innehåll i den text
som utdelades till publiken i samband med ett upptåg vid kröningsfestlig¬
heterna 1650.94 Stiernhielms dikt antas vara en efterbildning av den franska,
men Olsson understryker skillnaderna i stil. Särskilt anmärkningsvärda är de för
Stiernhielm typiska hopningarna och kiasmerna, och Olsson menar att dikten
är ett exempel på Stiernhielms vilja att genom manieristiska stilgrepp åstad¬
komma koncentration och intellektuell skärpa 95 Karaktäristiskt är, menar han,
att Stiernhielms dikter byggs upp kring återkommande "kärnord".

Trots att det är osäkert om de agerande i upptåget läste upp dikten, måste
Stiernhielms sonett uppfattas som dramatisk. I tablån ingår tre grupperingar:
drottning Kristina som är föremål och förutsättning, amazondrottningarna som
aktivt agerar, och männen vid det närvarande hovet som passivt följer föreställ¬
ningen. I oktaven riktar hovupptågets amazondrottningar sin hyllning direkt till
drottning Kristina. I brottet mellan oktav och sextett vänder sig amazonerna
till den manliga delen av publiken, som tvungits till underkastelse. Spänningen
i dikten vilar på det faktum att könens inbördes förhållande är omkastat.
Stiernhielm kunde kanske ha valt att hylla Kristina med ett litterärt formspråk
hämtat från den petrarkistiska diktningen - alltså på det sätt som Elisabet I av

England lät sig hyllas.96 Det förhållande könen emellan som uttrycks i detta
slag av hövisk diktning - med kvinnan som regent över mannen och hans
känslor - var emellertid inte på sin plats i den aktuella politiska situationen.

93 Stiernhielm, SS I, s. 53.
94 Stiernhielm, SS 1:2, s. 223f. Här finns också den franska sonetten avtryckt.
95 Olsson, 1974, s. 257.
96 Forster, 1969, s. 122-147.
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Genom att 1649 få Karl Gustaf erkänd som tronföljare hade Kristina lyckats
avvisa äktenskapsfrågan, och i hovunderhållningen hyllades hon istället som
den som besegrat Amor.97 Spelet mellan könen var satt ur funktion, och
hovdiktningen fick välja andra verkningsmedel än Petrarcaimitationens, till
exempel den koncentrerade manierism som för amazonhyllningen nära den
lärda epigramtraditionen.

I en handskrift finns ett tvåradigt skabröst epigram av Stiernhielm: "Pian-
gete Donne, e lagrimate forte, | Perché il pouero cazzo é condennato alla
morte."98 Bernt Olsson har visat att epigrammets första rad kan vara inspirerad
av den Petrarcasonett som börjar: "Piangete, donne, e con voi pianga
Amore".99 Omkastningen mellan den högstämda och känslosamma första
raden och den opoetiska orsaken till sorgen illustrerar förmodligen Stiern-
hielms kärva förhållande till den petrarkistiska kärlekslyriken, med vilken han
måste ha gjort bekantskap. Stiernhielm förefaller främmande både för detta
slag av känslomässigt psykologiserande kring kärlekens väsen och över huvud
taget för "lyrisk" diktning.

En enda gång skrev han en sonett med erotiskt innehåll, och den tillhör den
skabröst handgripliga traditionen. "Een alfwarsam Gåta/ stält til alle Wackre
Damer" trycktes som sista dikt i den av Stiernhielm själv sammanställda
utgåvan av Musce Suethizantes. I gåtan är det en kvinna som för ordet.

När som mig kommer an en Lust/ at iag wil Leeka/
Så går iag til min Wän/ mijn frögd och tijdfördrijf;
Jag fattarn om sin hals/ och tryckern til mitt Lijf.

Jag grijpern på sin Snarr: Hoo wil mig thet förneka;
Jag dragern vp och ned; iag tagern på sijn Quicka;

Jag gnijdern af och til/ til theß han richtig står;
Seen ställer iag min Wän/ emellan Been/ och Låår/

Och böriar så en Leek/ som bäst sig månde skicka.

97 Se Gustafsson, 1966.
98 Stiernhielm, SS I, s. 203.1 kommentaren översätter Bernt Olsson dikten: "Sörjen, kvinnor,

och gråten bittert, ty den stackars kuken är dömd till döden." Stiernhielm, SS 1:2, s. 621.
99 Ibid. Petrarcadikten är nr XCII, Petrarca, 1951, s. 131. Olsson menar att också Catullus' dikt

om den döda sparven kan ligga bakom epigrammet.
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Jag fingrarn/ fidlarn/ til mins hiertans Lust och Frögd;
Jag gårn vp och ned/ til theß iag är förnögd.

Och ther så händer/ Snarren löper af/ och slaaknar/
Så sätter iagen in/ och wrijdern vp igen:

Fast skeer thet med förtreet/ til theß han stijfwer raaknar;
Går Leeken åter an; Så gläder iag min Wän.

Min Wän är en Fiol di gamba.100

Staffan Björck har visat att dikten återgår på ett franskt original.101 Ekivok
sonettdiktning finns både i Italien och Frankrike och dess mest bekante före¬
trädare är Pietro Aretino vars pornografiska Sonetti Lussuriosi (1524) upplevt
många upplagor.102 Man kan anta att denna typ av litteratur hittade läsare och
imitatörer även i 1600- och 1700-talets svenska kulturmiljö.103

Gåtor av den typ som exemplifieras av Stiernhielms dikt förekommer
ganska ofta som muntert inslag i bröllopsskrifterna på 1600-talet, men mera
sällan i sonettform. Jag återkommer i ett senare kapitel till hur deras plats i
firandet kan förklaras. I alla händelser ansåg Stiernhielm att gåtan till damerna
försvarade sin plats bland hans samlade dikter. Sonetten är en metaforisk
framställning i vilken den allt mer förbluffade läsaren måste ifrågasätta det
bokstavliga och entydiga innehållet. När dubbeltydigheten står klar blir lik¬
nelsens enskildheter begripliga. Detta sätt att bygga upp spänningen påminner
egentligen om den emblematiska konstens metod. Den som löser gåtan ser
diktens två nivåer samverka - den bokstavliga och den bildliga. Ännu en gång
är det epigrammets struktur som styr Stiernhielms användning av sonettformen.
Även om den åttonde versen också här avslutas med en punkt, finns ingen
antydan till klyvning i strofer. Hela dikten strävar istället fram mot den
epigrammatiska poängen. Genom sammanställningen av innehåll och form gör
Stiernhielm en parodisk markering mot den "lyriska" sonettdiktningen och mot
den petrarkistiska hovmannamässiga kärleksdiktningen.

100 Dikten uteslöts 1928 i Nordströms kritiska utgåva av Musce Suethizantes (Stiernhielm, SS,
första häftet) på grund av sin karaktär. Olsson införde den som första dikt i andra häftet,
Stiernhielm, SS I, s. 149.

101 Björck, 1954, s. 214f. Dikten hade då skämtsamt kommenterats av Brunius, 1954, s. 82-85.
102 Även utgivna i svensk översättning. Aretino, 1966.
103 Ett sent exempel är en översättning av Triewald som kanske representerar en jämfört med

Stiernhielm mer sofistikerad hållning. Dikten finns i UUB, Westin 138. Dess böljan och slut
lyder: "Jag nyß Belinde såg, på sängen sig utsträcka | En barm dit alt sitt prål naturen samlat har |
Låg at förtjusa mig af Qor och täckar bar | [...] Mig dock deß kiära arm på sig på sängen drog|
Ock sielfwer bröst til bröst ock mun til mun den förde | Alt fagert prål som förr en omild klädning
gömt I Mitt lystna öga såg, den sälla handen rörde | I det så wakna jag ock märkte at jag drömt."
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I sina sonetter framstår således Stiernhielm inte bara som skalden som tar

ställning för humanistisk flit utan också som en hovdiktare som låter romanska
stilförebilder stå tillbaka för en epigrammatisk och tekniskt avancerad manie-
rism, vilken ursprungligen har rötter i den lärda diktningen. Man kan till och
med ana ett avståndstagande från petrarkistisk lyrik.

Stiernhielm kan grovt karaktäriseras som en företrädare för den nya

tjänsteadel som under 1600-talets gång fick allt större inflytande i och med att
den absolutistiska kungamakten sökte stöd i en växande grupp nyadel. Delar av
Stiernhielms ämbetsutövning skedde inom kansliet, som bland annat fungerade
som propagandaministerium. Här befordrades götisk-nationalistisk kultursyn,
och flera initiativ togs för svensk kulturvård. Någonstans i denna kansli¬
miljö - eher i dess omedelbara omgivning - finns pseudonymen Skogekär
Bergbo, vars diktning skiljer sig åtskilligt från Stiernhielms. Ståhle anar till och
med en motsättning männen emellan.104 Skogekär har nämligen i Thet
Swenska Språketz Klagemål kritiserat Stiernhielms språkprogram: "The äldste
orden mina | en stoor deel intet weet; | en deel i skriffter sijna | medh them gör
mäst förtreet."105 Kanske kan man här skönja kritik av lärt pedanteri. Stiern¬
hielms inställning till den franska kultursyn som Skogekär tycks föredra belyses
av en anekdot av Samuel Columbus. På dennes fråga om Stiernhielm föredrog
en "Bergzmans grofhet" eller en fransmans galanteri svarade han att "thet wore
wäl om the både komme til at blandas halfpart'n tåf huardera att barnet [wähn-
tes] til en ärbar frijhet ok lustighet. Där af skulle deras ande meer up-qwickas
ok dock behålla den gamble Swänske ährligheten."106 Stiernhielm själv tvekade
mellan hov- och lärdomsvärld, och Stina Hansson har rätt när hon menar att
han i svenskspråkig diktning lyckades förena många drag i de två miljöerna
genom en syntes av nationellt och klassiskt-humanistiskt.107 Men även om han
producerar underhållning för hovet och låter sig inspireras till metriska och
språkliga experiment, betonar han i Hercules den genom flit och arbete för¬
värvade visdomen som grund för dygden.108 Som adelspedagogik står Hercules
långt från Wenerid även om båda strävar mot själsförfining på dygdens grund.

104 Ståhle, 1975, s. 209.
105 Skogekär Bergbo, 1934, s. 264.
106 Columbus, 1935, s. 19.
107 Hansson, 1984. s. 78. Hon betonar att Stiernhielm "oscillerar" mellan de två miljöerna.
108 Jfr. dock Gustafsson som visat hur kraven i Hercules på "själsbildning" och höviskt yttre

skick ligger nära det polerade hovmannaidealet. Gustafsson, 1959, s. 32.
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Det svenska 1600-talet är i hög grad adelns, vilket inte minst beror på de två
långa förmyndarperioderna under Kristinas och Karl XI:s minderårighet. Det
är länge högadeln, grevliga och friherrliga familjer, som dominerar både
politiskt och ekonomiskt, inte minst som storgodsägare. Under århundradet
accelererar emellertid nyadlandet, främst som en följd av statsapparatens behov
av ämbetsmän. Mot slutet av seklet tillhörde inte mindre än fyra femtedelar av
adelsståndet nyadeln, och i denna grupp var jordinnehavet mycket litet. Kon¬
flikterna mellan olika grupper inom adeln blev under seklets gång allt fler.
Rangstriderna under 1660- och 70-talen är ett exempel, och kulmen nåddes vid
1680 års omvälvande riksdag då beslutet om reduktionen drevs igenom - de
nya männen dominerade nu maktapparaten. Det skall förutskickas att jag i den
följande framställningen generaliserar motsättningarna inom adelsståndet och
ställer aristokrati mot tjänsteadel.109 Mina hypoteser gäller i första hand
brytningstiden vid början av seklets andra hälft.

I en mentalitetshistoriskt orienterad avhandling har Peter Englund nyligen
tecknat en bild av den svenska 1600-talsadelns ideologiska bas. Englund
försöker spåra de ideologiska förskjutningar som bör kunna förväntas med
tanke på de genomgripande förändringar som skedde inom ståndet. Han
urskiljer fem grundelement i den äldre adelsideologi som dominerade under
första hälften av seklet. Den är framför allt ståndsfunktionell, med vilket
Englund menar att samhället ansågs vara uppbyggt av olika stånd med åtskilda
uppgifter, alla oumbärliga för helheten: adelsmannens kallelse var krigarens
och tjänstemannens. Vidare är ideologin anti-merkantil, traditionalistisk,
patriarkalisk och bördsaristokratisk.110 Den äldre adelsideologinbetonar alltså
historisk kontinuitet, anorna ger personer och företeelser deras särställning.
Ideologin är "a-individualistisk". Det är inte den enskilde som formar adels¬
idealet utan idealet som formar adelsmannen. Han blir en "ståndspersonlighet",
och hela hans sätt att leva är betingat av hans plats i den sociala hierarkin.111
Som en konsekvens är offentligt och privat i adelsmannens liv oupplösligt
förenat.112 Han tillhör ett kollektiv och spelar en roll som är formad utifrån
kollektivets gemensamma världssyn. Vi skall återkomma till den litterära
verksamhetens plats i denna livshållning.

109 Här förenklas radikalt det mycket komplicerade problemet. Många grupper kan urskiljas
inom 1600-talsadeln: högadel, bördsadel, godsägaradel, nyadel, lågadel, tjänsteadel etc. Beteck¬
ningarna är ofta överlappande och gränserna mellan grupperna flytande. För mina syften räcker
den schematiska uppdelningen i aristokrati och tjänsteadel.

110 Englund, 1989, s. 120f. och passim.
111 Ibid., t. ex. s. 72.
112 Ibid., s. 78. Englund följer här Norbert Elias.
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Enligt Englund förändrades adelsideologin under den andra hälften av

1600-talet, främst till följd av den nya så kallade tjänsteadelns dominans.
Ideologin är fortfarande patriarkalisk och traditionalistisk, men har blivit
promerkantil. Änviktigare är att den blivit meritokratisk - det är den enskildes
personliga egenskaper som bestämmer hans rang och värde i samhället. Ideo¬
login har alltså blivit mer individualistisk.113 Viktigast är emellertid att den,
enligt Englund, inte längre är entydigt ståndsfunktionell. Inom adelsståndet
ryms personer med en rad olika sysslor, och den nya tanke som slagit rot är att
adelsman är den som nått en framstående position.114 Även om det senare
1600-talets adel inte lade sig till med en borgerlig ideologi och mentalitet, tog
ståndet intryck av borgerliga ideal som sparsamhet, kommersiell framgång,
individualism och jämlikhet (i betydelsen allas lika möjlighet). Till någon del
förborgerligades adeln, men Englund stannar vid att kalla ideologin för en

blandideologi.115
Ett nyckelbegrepp i adelns självuppfattning var redan tidigt samhälls¬

tjänsten. I den pliktmoral som styrde ståndet betonades aristoteliska föreställ¬
ningar om människans drift till samhällsliv.116 Dygdbegreppet blev väsentligt,
och adelsmannen skulle, som i Stiernhielms Hercules, förena börd med dygd.
Redan den gamla aristokratin fick således finna sig i att arbete, flit och kom¬
petens var en förutsättning för att adelsmannen skulle kunna fylla sin höga plats
i samhället. Som Lars Gustafsson betonat är dygdbegreppet förenat med den
humanistiska traditionen. Studier är ett medel i individens moraliska fostran,
men bildning knöts även till kravet på samhällsnytta.117

Av särskilt intresse för denna avhandling är de medel med vilka aristokratin
försökte försvara sina positioner gentemot en ny välutbildad och kompetent
tjänstemannagrupp - en grupp som förvärvat den dygd som står på universi¬
tetskulturens humanistiska grund. Adeln erkände den bokliga bildningens
värde, vilket Gustafsson övertygande visat i en uppsats om 1600-talets litterate
adelsman.118 Boksynthet och krigiska bragder kunde ställas i jämbredd. Ett
medel i kampen mot den uppstigande tjänstemannaadeln blev emellertid
idealet l'honnete homme, vilket under Kristinahovets tid etablerades i Sverige.

Denne moderne världsmans livssyn stod i viss motsättning med traditionell

113 Ibid., passim, sammanfattning s. 221f.
114 Ett av Englunds exempel är målaren Ehrenstrahl som ju varken var verksam i hären eller

ämbetsmannavärlden. Ibid., 1989, s. 227f.
115 Ibid., s. 236ff.
116 Johannesson, 1968, s. 216£f.
117 T.ex. Gustafsson, 1978, s. 113f.
118 Gustafsson, 1959.
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humanistisk universitetsbildning, ty sådan lärdom var mindre viktig än yttre
skick, politess och hövisk hållning.119 Adelsidealet fanns i stort sett färdigbildat
redan i Castigliones II Libro del Cortegiano, som ännu under 1600-talet var en

flitigt citerad handbok.120 Här står vi inför en samling egenskaper som är
"ståndsfunktionella", ty den verklige hovmannen skulle besitta en rad sådana på
vilka andra grupper inte kunde hoppas aspirera.121 Hit hörde överlägsenhet i
vapenbruk, men också bred bildning. Kunskaper i klassiska språk och be¬
läsenhet i goda poeters verk förespråkades av Castiglione vars språkrör också
menade att hovmannen själv skulle öva både sin vers och prosa, särskilt på
folkspråket.122 För att ståndsanspråken skulle kunna upprätthållas anbefalldes
en viss lyxkonsumtion i till exempel klädsel, men hovmannen fick aldrig bli
affekterad, inte heller i sitt språk. Idealet var en osökt, lätt nonchalant hållning.
En stor del av IILibro del Cortegiano ägnas den platoniserande höviska kärleks¬
konsten, vilken inte fick vara den sanne hovmannen främmande.

Ungefär på ovanstående sätt bör alltså den adelsman vara beskaffad som

pryder ett hov och fyller sin roll som furstens tjänare, och det är detta ideal som
lanseras under det svenska 1600-talet. Den aristokratiska finessen utesluter
inte en moralisk hållning. I stället betonar l'honnete komme värdet av måtta,
självbehärskning och utvecklande av "själsadel".123 Väsentlig är emellertid den
motsättning som kan skönjas mellan det höviska adelsidealet och universitets¬
bildningens grundlärda men föregivet ohöviska humanisttyp. Lars Gustafsson
och senare Peter Englund menar att den dominerande gamla adeln genom att
introducera hovmannaidealet försökte hålla tillbaka tjänsteadeln som förvärvat
för sin statstjänst tillräcklig lärdom och kompetens. Världsmannaidealets
höviska dygdeuppfattning kunde dock inte återge de gamla adelsgrupperna
deras ställning. Istället förblev tjänsteadeln lärdomsidealet trogen och såg
dygden som i första hand avhängig samhällstjänsten.124 "Dygd som höviskhet
och kontroll av begär och lustar kom i skymundan för dygd som merit och
kompetens i offentlig tjänst."125 Från andra hälften av 1600-talet - efter
Hercules - finns inte heller några svenska traktater om adelskapet, ett för-

119 Englund, 1989, s. 156. Gustafsson, 1978, s. 118ff.
120 Gustafsson, 1959, s. 5.
121 Se t. ex. Magnus Gabriel de la Gardies skrift, diskuterad av Gustafsson, där han i sin plan

för adelsutbildning skiljer mellan de studier som är nödvändiga för ämbetsutövande och de som
den unge mannen skall idka i sin egenskap av adelsman. Gustafsson, 1978, s. 118f.

122 Castiglione, 1960, s. 75.
123 Gustafsson, 1959, s. 32.
124 Gustafsson, 1978, s. 127. Englund, 1989, s. 155f.
125 Englund, 1989, s. 167.
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hållande som Bernt Olsson just förklarar med övergången från en krigaradel
till en tjänsteadel.126

För den höviske aristokraten är således boksynthet och litterär verksamhet
ett medel att utveckla smak, omdöme och själsadel, och därmed att fostra
honom för hans roll i samhället. Kan litteraturen också mer direkt stå i sam¬

hällets tjänst? Stina Hansson har studerat kansliets roll i lanseringen av
svenskan som litteraturspråk. Även hon urskiljer två lärda och litterära system
i det svenska 1600-talet. Å ena sidan ett humanistiskt och universitetsbaserat,
traditionellt lärt, internationellt och på latinet byggt system, och å den andra en
nationell, svensk-götisk miljö under centralmaktens beskydd som framför allt
fanns vid kansliet.127 Det är i denna senare, ideologiskt homogena miljö som
befordrandet av svenskan som kulturspråk skedde, en process som naturligtvis
styrdes av politiska överväganden. Hansson visar hur kansliet också fungerade
som "första krets" i den nya versens naturalisering. Både den stavelseräknande
och den accentuerande versens föregångsmän finns i hovets och kansliets
omedelbaraomgivningar, medan den klassiska lärdomens mänvid universiteten
avstår från radikala metriska experiment.128 Hanssons undersökning visar
tydligt hur litteraturskapande kan vara en del i ett politiskt program, och
hennes resultat kan ses i relation till Englunds ideologiska scheman. Den grupp
som politiskt dominerar under de mest betydelsefulla åren av svenskans
etablering som litteraturspråk är den gamla aristokratin, och många av dragen
i det litteraturpolitiska program som Hansson urskilt har anknytning till
Englunds beskrivning av det tidiga 1600-talets adliga hållning: nationellt patos,
språkets utvecklande och förfinande, försök att överträffa utlandet, svenskans
höga rang som bygger på dess ålder, det götiska arvet. Det språkliga nydanings¬
arbete som utfördes i eller kring det svenska kansliet förefaller i ganska hög
utsträckning uttrycka den rådande ideologin i den styrande adeln - den
aristokrati som också dominerade hovet.129

Det centrala litterära verket i Hanssons analys av kansliets språkliga
verksamhet är Skogekär Bergbos Thet Swenska Språketz Klagemål (1658).130
Verket tolkas som en programskrift för den statliga kulturpolitiken i sitt
ömmande om svenskans rang och de götiska minnena. Vad svensken bör göra

126 Olsson, 1978, s. 228f.
127 Hansson, 1984, passim och t. ex. s. 60.
128 Ibid., s. 46ff.
129 I en recension har Bernt Olsson påpekat att Stina Hansson innefattar hovet när hon

beskriver kansliet som miljö. Olsson understryker att det även ute i Europa är i hovmiljöerna som
det litterära nydaningsarbetet sker. Universitetsvärlden var konservativ. Olsson, 1984, s. 139.

130 Hansson, 1984, s. 17-41. Skogekär Bergbos verk benämns fortsättningsvis KJagemäJet.
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av omsorg om sitt språk är att samla götiska urkunder, beskriva stora mäns
gärningar för eftervärlden och skriva på svenska. I en ansats till en poetik
varnas för smädediktning och för att skriva för betalning, och de ämnen som

sägs vara lämpliga att på svenska besjunga är hjältars bedrifter, Sveriges natur¬
tillgångar, djur och naturskönhet. Slutligen anbefalls lovprisande av kvinnans
skönhet. Att den erotiska diktningen får ett särskilt utrymme är, menar jag,
ingen tillfällighet, och behöver inte förklaras med Skogekär Bergbos egen

produktion på området. Att Klagemålet uttrycker kanslimiljöns kulturpolitiska
åsikter är utan tvekan sant, men det är också viktigt att slå fast att den ideologi
som behärskar kansliet, åtminstone dess främsta skikt, är aristokratins. Ett
avsnitt ur Klagemålet, citerat av Lars Gustafsson, uttrycker det adelsideal som
innebär att krigiska dygder inte är tillräckliga, utan måste förenas med den
bokliga bildning som är nödvändig både för befordrande av själsadel och för
kompetent ämbetsutövning.131

Then orsak iagh än finner
til mitt föracht är then:

i hugen intet rinner
vppå the swenske män

än altijdh krijgh och örligh
och ridderligh bedrifft.

Hoos them är funnen görligh
wanähra til min skrifft.

När andra bruka pänna
och skrifwa alt som mäst,

the lära bossar spänna
och heller rijda häst.

Väljer man att i första hand se Klagemålet som ett uttryck för en adelsideologi,
blir sensmoralen att ridderliga svenska män, det vill säga den svenska adeln,
måste ta sig i akt för att inte behöva se sig akterseglade av en boksynt tjänste¬
mannagrupp. Även avsnittet om kvinnoskönheten och det höviska kärleks¬
idealet binder Klagemålet till en adlig miljö.132

131 Skogekär Bergbo, 1934, s. 265. Jfr. Gustafsson, 1959, s. 2.
132 Skogekär Bergbo, 1934, s. 280f.
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Om kärlek någon drefwe
til skönhetz prijss och låff,

nogh orsak ther til blefwe,
seer han wårt kungahoff.

Om Laura förtiente
beröm för deyeligheet

och at Petrarcha wänte

medh sådan stadigheet,
Om Daphne, om Corinna
vptände sådan brunst

hoos them, som moste brinna
aff hopp til theras gunst,

så wäl förtiena många
beröm, aff alle the

här medh sin vpsyn fånga
them som vppå them see.

Som Venus hade drifwit

poeter vthi Rom,
så hade Frigga gifwit

och här til skrifwa om,
så framt thet någon wore

(vptänd aff hennes flarn)
then ingen fahra bore
til låtat komma fram.

Skogekär målar här upp ett renässanshov, "wårt kungahoff", som (likt det av

Castiglione beskrivna hovet i Urbino) har damer värda att höviskt besjunga.
Lika väl som Laura hyllades av Petrarca bör det svenska hovets damer hyllas av
svenska skalder. Det skall påpekas att det är Petrarca som självklart intar första
rummet bland förebilderna, en författare som enligt bevarade föreläsnings¬
anteckningar var okänd för många uppsalastudenter ännu på 1690-talet.133

I det hovmannaideal som tidigare diskuterats är den dygdiga kärleken och
dess praktiska omsättning i kärleksdiktning väsentlig. Kurt Johannesson har
kommenterat de sociala målsättningar som styrde 1600-talets höviska erotik:

133 Hansson, 1984, s. 146. Jfr. Källquist, 1934, s. 17.
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Att uttrycka eller på annat sätt ådagalägga idealistiska tänkesätt innebar att
uppfostra och förädla andra människor, vilket omsider lände hela samhället
till gagn och nytta. Därför var den höviske älskaren och diktaren lika väl som
den patriotiske politikern värd sin belöning från samhället. Få 1600-tals-
människor torde exempelvis ha ifrågasatt adelskapet såsom ett i princip
rättvist system att belöna dygden och ge den en maximal möjlighet att
genomsyra statskroppen. Den höviska erotiken var ett av sätten att
demonstrera ett sinnets adelskap.

Hovmannen kunde således leva upp till sitt adelskaps anspråk genom att ge

prov på både sin allmänna och enskilda dygd. Genom att förena kravet på dygd
med ett världsmannaideal sökte man skapa en aristokratisk elit, och till dennas
ståndsattribut hör den petrarkistiska diktningen.

Hur gestaltar sig då 1600-talets kärleksdiktning? Kurt Johannesson har
beskrivit hur den pastorala kärleksskildringen finner vägen till Sverige och får
ett fäste vid Kristinahovet. Genom de populära herderomanerna introdu¬
cerades det kultiverade och höviska kärlekslivet, och även om den platonska
erosspekulationen och den förfinade psykologin kanske, som Johannesson
misstänker, gick de flesta svenska adelsmän förbi, är Kristinahovet en bränn¬
punkt för den höviska erotik som bidrar till att skapa en ny mentalitet i sam¬
hällets ledande skikt.135 Men fullt utbildad finns den intellektuella kärleks-

uppfattningen kanske bara i Skogekär Bergbos och Urban Hjärnes diktning.
Under senare delen av seklet sentimentaliserades herdediktningen, och de
aristokratiska, intellektuella och höviska dragen trädde tillbaka.136 Det är
frestande att sätta denna förändring i samband med de förskjutningar i elitens
ideologi och mentalitet som Peter Englund beskriver. På samma gång som
aristokratin förlorade sin position, försvagades också den höviska lyrikens
dragningskraft. De former som föredragits i den höviska miljön blev mindre
attraktiva, och Johannesson har påpekat att sonetten och visan efterträds av
den "monotona, formlöst svallande alexandrinversen."137 Anledningen till att
det över huvud taget finns ganska få sonetter från det svenska 1600-talet kanske
kan sökas i det faktum att när väl formen etablerats, hade den naturliga
producent-och avnämargruppen marginaliserats, nämligen en hövisk, makt¬
havande aristokrati, som själva eller vars uppvaktande omgivning odlar själs-
adelskap i konstfulla dikter efter utländska förebilder. Peter Englund påminner

134 Johannesson, 1968, s. 206.
135 Ibid., s. 180. Om pastoral erotik under svenskt 1600-tal se ibid., s.175-214.
136 Ibid., s. 214.
137 Ibid.
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mycket riktigt om att kritiken av det höviska blev en vanlig litterär attityd, och
flärd, överflöd och främmande lyx fördömdes allmänt. Måttlighet blev idea¬
let.138

Den långa bakgrundsteckningen och problemorienteringen ovan har alltså
lett fram till hypotesen att sonetten upplevdes som en aristokratisk form under
det svenska 1600-talet.139 På så sätt kan inte bara sonetternas låga frekvens i
tillfällesdiktningen förklaras, utan kanske också karriäristerna Eurelius Dahl-
stiernas och Huber Falkenklos val av representativ litterär form. Vidare skulle
ett ståndsfunktionellt tänkande kunna anbringas på Maria Gustava Gyllen-
stiernas andliga sonettdiktande. Grevinnan Gyllenstierna harpåfallande många
sonettskrivande ståndssystrar i Sverige och utomlands, och det tycks möjligt att
andlig diktning i anspråksfull metrisk form ansågs ståndsmässig. Dessa idéer
skall emellertid inte utvecklas här, utan granskningen av sonetten som adlig
form stannar vid Skogekär Bergbos Wenerid.

Tidigare i avhandlingen har det påpekats att sonetten är en nationalspråklig
form och dess spridning stämmer väl överens med utvecklingen av de starka
hoven i de nya nationalstaterna.140 Ett bra exempel är England där sir Thomas
Wyatt och Henry Howard, earl of Surrey, båda framstående hovmän, introdu¬
cerade den engelska sonetten under Henrik VIII. Den stora förebilden för
1590-talets många sonettdiktare blev emellertid sir Philip Sidney, lysande
hovman och krigare, upphovsman till Astrophel and Stella (1591). I de franska
salongerna skrev man flitigt sonetter, och som redan nämnts kan anledningen
till att poetikförfattarna i Frankrike ägnar så mycket utrymme åt diktformen
vara just dess popularitet inom de tongivande kretsarna.141 Ett välkänt satiriskt

138 Englund, 1989, s. 21Qff.
139 Jfr. Mönchs svepande formulering; "Das Sonett war die bevorzugte lyrische Gattung des

gebildeten Mannes und der gebildeten Frau in der Epoche der Renaissance und des Barocks. Es
war gleichsam die legitime, monarchische und klerikale traditionsgewiehte lyrische Gedichtform:
hoffähig, devot, dezent. Bis zum heutigen Tage hat sie diesen aristokratischen Grundzug
bewahrt". Mönch, 1955, s. 47.

140 Hållningen till nationalspråken, och över huvud taget val av språk för diktning, hade stor
betydelse. I Sverige uppfattades under hela seklet sonetten som en romansk versform. Att
intresset för romanska kulturyttringar kan vara ståndsrelaterat har exemplifierats av Stina
Hansson som i en statistisk undersökning funnit att bland Sophia Elisabeth Brenners tillfälles-
dikter är de italienska förbehållna högadeln. Runius visar sig enligt samma undersökning välja
franska som språket med "särskilt aristokratisk karaktär." (Hansson, 1984, s. 93 resp. 95.) Här är
det av särskilt intresse att Brenner skrivit italienska sonetter och Runius en fransk, som för övrigt
var den enda han skrev. Denna är adresserad till en greve, förmodligen den unge Clas Stromberg.
(Runius, SS, 3, s. 310. Dikten i Runius, SS, 2, s. 158.) Ytterligare ett exempel på hur stånd, språk
och metrisk form kan knytas samman är en fransk tillfällessonett som den tioårige friherre Fleet-
wood skrev till rector magnificus i Lund. (14.12.1686).

141 Behrens, 1940, s. 213.

47



exempel på hur sonettskrivande kunde uttrycka en elegant världsmannaattityd
kan hämtas från Moliéres Le Misantrope (1666). Där läser den affekterade
hovmannen och kungagunstligen Oronte en sonett som Alceste utsätter för
dräpande kritik (I:ii). Oronte påstår sig ha skrivit dikten på endast en kvart, och
vill på så sätt framstå som den fulländade hovman som elegant och utan
ansträngning skriver konstfull dikt. En förebild kunde vara Bernardo Accolti
(Unico Aretino) i Castigliones II Libro del Cortegiano, som improviserar en
sonett om innebörderna av bokstaven S i hertiginnans smycke så fulländat att

många i det församlade hovet menar att han måste ha skrivit den i förväg.142
Denna nonchalanta aristokratiska hållning står i skarp kontrast till föreställ¬
ningen om den diktande lärde.

Det kulturpolitiska program som Skogekär Bergbo lägger fram i Klagemålet
försöker han själv genomföra i främst ett avseende, nämligen hyllningen av
hovets kvinnoskönhet. Hans Fyratijo små wijsorutrycker en galant och libertinsk
kärleksuppfattning som även den står i samklang med vissa drag i världsmanna-
idealet. Men för sin mest anspråksfulla diktning använder han sonetten. Werte¬
nd kan inte ses som något annat än ett försök att i Sverige befordra det aristo¬
kratiska idealet l'honnete komme. I inledningssonetten tillhålls den svenska
ädla och goda krigaradeln att förfina sina seder och lägga sig till med den
erotiska konst som tillhör själsadelskapet.

EY altidh hugg och slag/ i ädle gode Göter
Förunner wärior roo och skölder hwijle tijdh
Så länge Frigg' och Thor få talas widh om fridh
Och ingen medh gewär i Fältet eder möter

Och ingen eder land i wredes modh omstöter
Gudinnan öfwa will Ehr ungdom i en stridh
Som stillare är och söt och både können blidh
Til thetz ehr någon ann medh andra wapen höter[.]

Skogekär deklarerar i Wenerids prosaföretal ett av syftena med diktsamlingen,
nämligen att visa hur väl det går att rimma på svenska. I inledningssonetten
lägger Skogekär Bergbo fram andra delen av sitt program - adelspedagogiken.
Göternas ättlingar, den svenska aristokratin, skall alltså sträva att förena
krigarens dygd med den moraliska träning som kunde ge ståndet dess särställ¬
ning och som hämtades ur boklig bildning. Men denna fick inte vara skolastiskt

142 Castiglione, 1960, s. 27.
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lärdomspedanteri, utan skulle öva adelsmannen i hans framtida verksamhet.
Wenerid är ett utbildningsprogram för adelsynglingar i en hövisk kurtis, som
både skall fostra den enskilde moraliskt och stå i samhällets tjänst. Därför är
dygdebegreppet i Wenerid av sådan vikt - "Aff dygd och behagh/ är migh min
Eldh beskärd" skriver jag-personen i sonett 73. Skogekär Bergbos diktning är
uttryck för en aristokratisk ideologi.

Om Skogekär Bergbos identitet var säkert känd skulle argumentationen om
sonettens adelsanknytning kunna fördjupas ytterligare. Med den bild av för¬
fattaren som jag försökt skissera bör han återfinnas i den adel som redan var
etablerad under Kristinas tid och helst i dess elit. Friherre Gustaf Rosenhane
är med detta sätt att betrakta dikterna en attraktiv kandidat.143 Någon annan
stark kandidat inom aristokratin tycks inte finnas, och alternativet är att han
funnits i en annan samhällsgrupp men delat aristokratins elitistiska världs-
mannaideal. Författarfrågan måste lämnas därhän. Orsaken eller orsakerna till
att Skogekärvalt att skriva under pseudonym kan emellertid diskuteras mot den
bakgrund som skisserats. Om författaren tillhörde den främsta adeln var det
inte självklart att han skulle uppträda under eget namn. I Johannes Schefferus'
utbildningsprogram för en ung adelsman (tryckt 1678) sägs att diktande inte är
en lämplig sysselsättning för adeln, men då gäller det lärd diktning på latin.144
Möjligen var det dock inte i alla läger självklart att litterär verksamhet var

ståndsmässig i 1600-talets Sverige, trots försöken att införa fransk polityr. I
Klagemålet säger Skogekär Bergbo: "Migh sades, thet man achtar | så ringa

143 Om Gustaf Rosenhanes engagemang för högadeln och hans bördsstolthet se Meyer, 1888,
passim.

I författarfrågan hänvisas till von Plåten, 1966, och där anförd litteratur. Även von Plåten
menar att den sannolikaste kandidaten är Gustaf Rosenhane, men hans slutsats har inte satt
punkt för diskussionen. Stina Hansson har granskat argumenten i den långa och invecklade
debatten och underkänner de flesta. Få fakta och rimliga hypoteser återstår, men Hansson är
benägen att tro att Skogekär Bergbos Klagemålet, Wenerid och Fyratijo små wijsor har samma
författare och är skrivna ungefär vid samma tid, vid mitten av seklet. Utan att göra anspråk på
tillräcklig underbyggnad framkastar hon ett nytt förslag till författare, den kunglige translatorn
Johan Sylvius. Se Hansson, 1984, s. 137-157. Hennes förslag mötte invändningar av Bernt Olsson
som på språkliga grunder kategoriskt underkände attributionen till Sylvius. Olsson, 1984, s. 139.
Även mot bakgrund av mitt resonemang ovan är Sylvius en otillfredsställande kandidat. I den
förda debatten har för övrigt inte tillräcklig vikt lagts vid att den bibliografiska traditionen som
stöder Gustaf Rosenhane härstammar från den vanligtvis mycket välinformerade Johan Heysig
Ridderstierna. Om Heysig Ridderstiernas pålitlighet se Lewenhaupt, 1889 & 1893. Att Stina
Hansson lyckats knyta Klagemålet till kansliet - bl. a. genom en viktig annons i Några Nyia Aviser
Ifrån åthskillige Landz-Orter 30.12.1658 (Hansson, 1984, s. 35ff.) - stärker faktiskt Gustaf
Rosenhanes kandidatur. Vid ungefär samma tid var han löst knuten till kansliet, där han strävade
efter en kanslirådspost. Meyer, 1888, s. 66ff. Klagemålets publicering kan mycket väl varit ett led
i Rosenhanes meritering för kanslitjänst.

144 Efter Gustafsson, 1978, s. 120.
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rimen här, | at hwar man sigh nu wachtar | them synas hafwa kär".145 En annan

förklaring till att författaren ännu 1680 och 1682 behåller sin anonymitet är att
han då måste varit en medelålders eller gammal man för vilken inte ens

litterära kärlekshistorier är en lämplig sysselsättning.146 Den helt dominerande
orsaken måste dock vara att Skogekär inte skriver som privatman. Stina
Hansson har gjort klart att han i Klagemålet skriver som representant för statens
intressen, och enligt den äldre adelsideologin var ju ädlingen aldrig privat¬
person utan uppträder på den offentliga arenan som representant för sitt stånd.
I Wertend och visorna är författaren på samma sätt företrädare för ett kollektiv,
nämligen den kultiverade aristokratin. Just den ideologiskt betingade identi¬
fieringen med ett kollektiv kan alltså vara en förklaring till att Skogekär Bergbo
uppträder anonymt - namnet antyder ju för övrigt att författaren snarare
tillhör den landägande adeln än statstjänstemännen.

Varför publicerades Wenerid först 1680? Något säkert svar kan naturligtvis
inte ges. Tidigare forskning har antytt att tryckkostnaderna varit för höga för
författaren, vilket är en möjlig men inte nöjaktig förklaring, särskilt om för¬
fattaren tillhör den besuttna adeln. I förordet till Fyratijo små Wijsor talar
visorna själva och menar att deras alltför kritiska upphovsman hållit dem och
deras systrar (förmodligen sonetterna) dolda i mörka rum - med andra ord,
författaren tvivlade på dikternas litterära kvalitet. Ytterligare en förklaring kan
emellertid tänkas mot den samhällsbakgrund som tecknats. Året för Wenerids
publicering innebar, med den halvt revolutionära riksdagen, en slutpunkt för
den gamla aristokratins roll som tongivande skikt. Kanske kan Wenerid ses som
en gammal mans försök att ännu en gång hävda de adelsideal som redan var

passé? Frågan kan inte besvaras.

145 Skogekär Bergbo, 1934, s. 281.
146 I Wenerids inledningssonett sägs ju också att det är just ungdomen som Frigga skall öva i

hövisk kärlek. Att gamla mäns kärlekshandel är löjlig menar flera hovmän i II Libro del Corte-
giano. Castiglione, 1960, t. ex. s. 331 & 336.1 verkets berömda slutanförande försvarar emellertid
Bembo den äldre mannens kärlek i de fall den kan sublimeras till platonsk dyrkan av skönheten.
Castiglione, 1960, s. 337-361.
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WENERID

Inledning. Tidigare forskning

De etthundraen sonetterna i Skogekär Bergbos Wenerid (1680) skiljer sig
markant från övrig svensk sonettdiktning under 1600-talet.1 Dikternas inne-
hållsmässiga och stilistiska förutsättningar finns att söka främst i romansk
litteratur, och det sätt varpå kärleken skildras är nytt i Sverige. Skogekärs
lyriska sonettdiktning följer traditionen från den franska Plejaden, och Bernt
Olsson säger mycket riktigt att om Wenerid hade tryckts då den förmodligen
skrevs, vid 1600-talets mitt, "skulle inte Stiernhielm utan Skogekär Bergbo för
eftervärlden framstått som den svenska skaldekonstens fader."2

Sonettsamlingens komplexitet, både tekniskt och innehållsmässigt, visar
konstnärliga avsikter hos författaren som skiljer honom från de flesta av hans
samtida. Men denna komplexitet har gjort Wenerid svåranalyserad. Redan
diktaren själv har gett en bild av det svårtillgängliga diktverket - en konstfullt
arbetad ring som skymtar fram på botten av ett strömmande vatten. Till den
egna handen som för pennan säger han:

Ty fast du skrifwer up så månge lönligh ting
Så blir alt lönligt än och bundit som en ring
På diupa botns grund den watnet städze skölier

Så länge iagh så will/ paperet weet alena [...]. (97:6-9)

1 Enstaka sonetter av petrarkistisk/pastoral karaktär finns dock av t.ex. Carl Gripenhielm
(Palmsk. 389), Torsten Rudeen (Palmsk. 391) och Christoffer Leijoncrona (Palmsk. 390). Deras
dikter finns tryckta hos Hanselli och är kort kommenterade av Hirell, 1971, s. 14f.

2 Olsson, 1974, s. 15.
3 Wenerid citeras efter originalupplagan (Ou). Textemendationer förtecknas i noterna.

Hänvisningar inom parentes avser diktens och versens/versernas nummer. Jag skiljer mellan
diktsamlingen Wenerid och personen Venerid.

Verket har nyutgivits fyra gånger: av Klemming 1853 och av Hanselli 1871 (båda under Gustaf
Rosenhanes namn), i en bibliofilutgåva 1949 samt av Sundborg i en normaliserad och kommen¬
terad utgåva 1951.
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Tidigare forskning har främst ägnats författarfrågan.4 I detta kapitel lämnas
biografiska och sociala frågeställningar därhän, men en av kärnpunkterna i
debatten om verkets tillkomst måste kort beröras - Wenerids tillkomsttid.
Johan Nordström ville förlägga denna till 1630-talet vilket för Sylwan är en
litteraturhistorisk anakronism.5 Idag är enigheten stor att titelsidans uppgift
bör accepteras: "För mehr än trettio åhr sedan skrifwin".6 Det verkar också
stilhistoriskt rimligt att Wertend skrevs kring 1650. En viktig reservation bör
dock framföras. Vi vet ingenting om vilka förändringar diktsamlingen undergick
innan den lämnades till tryck 1680.

Diskussionen om Skogekär Bergbos identitet har på ett olyckligt sätt
undanskymt de unika texterna. Mer omfattande analyser av Wenerids dikter
som litteratur - och inte som en maskering av en verklig kärlekshistoria - sak¬
nas nästan helt. Ernst Meyer gör i biografin Gustaf Rosenhane (1888) vissa
komparativa iakttagelser och visar på tyska förebilder.7 Även Gunnar Castrén
lägger fram komparationer i Stormaktstidens diktning (1907), vari också ett
kapitel om erotisk lyrik ingår, där Skogekär får bidra med en stor del av

exemplen på det utmärkande i stormaktstidens kärleksskildringar.8 Slutsatser¬
na blir emellertid förvrängda eftersom Wenerid inte är typisk för det svenska
1600-talet. De språkliga förklaringarna i Einar Sundströms Studier över Skoge¬
kär Bärgbo (1914) är användbara, men de litteraturhistoriska iakttagelserna är
ofta av allmän karaktär.9 Sundströms kritik av Meyers och Castréns kom-
parationer är dock insiktsfull. Han menar att överensstämmelserna bara visar
att den petrarkistiska diktningen över hela Europa rör sig inom snäva gränser,
inte att Skogekär osjälvständigt följt någon särskild diktare.10 Hilma Borelius
upprepar denna kritik i en uppsats 1925 som också behandlar förhållandet till
den franska Plejadens diktare. Versen i Wenerid har behandlats av Sundström,
Karl Alfred Melin och Otto Sylwan. Bertil Sundborgs hundrasidiga inledning till
sin utgåva av Venerid (1951) är värdefull, även om huvuddelen av utrymmet
upptas av refererande bakgrundsteckningar och ett fruktlöst försök att iden¬
tifiera Venerid med hovdamen Ebba Sparre och utifrån detta rekonstruera en

4 De senaste hypoteserna i den utdragna diskussionen har i notform redovisats i föregående
kapitel.

5 Nordström, 1917, s. 178-184. Sylwan, 1925, s. 79.
6 Se exempelvis von Plåten, 1966, s. 80 och Hansson, 1984, s. 148.
7 Wenerid behandlas på s. 175-188.
8 Castrén, 1907, s. 16f. resp. s. 23-63.
9 Sundström, 1914, s. 55-119. Boken är en akademisk avhandling som togs tillbaka före

disputation.
10 Ibid., s. 35f.
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kärleksaffär mellan henne och Gustaf Rosenhane. Ruth Nilsson har 1973 kort

behandlat Wenerid som en litterär framställning av höviska kärleksideal. Carl
Ivar Ståhle behandlar främst Skogekärs ordförråd, hans språkpurism, myto¬
logins språkliga gestaltning och frånvaron av fornord.11 Richard Wottle har
i en uppsats från 1985 underkastat den tjugoåttonde sonetten en analys som
främst är av psykologisk art.

Mina egna analyser behandlar huvudsakligen texternas uppbyggnad. Wene¬
rid tillhör en kontinental tradition av petrarkistisk kärleksdiktning som har ett
särpräglat och väl utvecklat litterärt språk. Skogekär kunde utnyttja ett otal
föregångares verk, främst på franska och italienska, men jag begränsar mina
fåtaliga jämförelser till de förebilder som Skogekär själv nämner i förordet till
Wenerid: Ronsard och Petrarca. Så liten uppmärksamhet har ägnats Wenerid
att den viktigaste uppgiften återstår: att i detalj studera verkets uppbyggnad och
de stilgrepp som författaren använder för att göra det konstnärliga uttrycket
effektivt. Jag har valt ett begränsat antal angreppspunkter. Efter en översiktlig
presentation behandlas Skogekärs och de diktade gestalternas förhållande till
en verklig eller fiktiv publik. Vidare undersöks olika konstnärliga metoder: per¬
sonifikationstekniken, den antitetiska byggnaden, bruket av stilfigurer och
sonettstrukturen. Slutligen ställs dikterna mot den litterära och idéhistoriska
bakgrunden.

Korrekturfelen i Wenerid är många och interpunktionen ibland obefintlig. I två
av sonetterna saknas verser, 19 och 50 har tolv respektive tretton verser. Stina
Hansson menar visserligen att Wenerid har ett oförtjänt rykte som undermålig
tryckprodukt, men i jämförelse med till exempel Jacob Hubers tyska sonett¬
samling, tryckt året innan, är Wenerid slarvigt framställd och föga påkostad.12
Wenerid är en sonettcenturia, men vi vet inte om författaren valt hundra dikter
samt en inledningsdikt ur ett större material, eller om han tvingats att dikta till
utfyllnadssonetter. Den enda yttre indikationen på att texterna kommit till, eller
placerats, i en bestämd ordning är att sextetternas rimflätningstyper är ojämnt
fördelade.13 En innehållsmässig vilja till ordning kan emellertid skönjas i de
första sonetterna som är en slags exposition där de olika aktörerna presenteras.

11 Stähle, 1975, främst s. 202-209 och 282-290.
12 Hansson, 1984, s. 146.
13 I Wenerids första hälft är sextettflätningaraa avsevärt mer varierade än i den senare. I de

sista fyrtioåtta sonetterna förekommer bara tre av sammanlagt sju sextettscheman i Wenerid:
CDC/DEE (17 ggr.), CCD/DEE (29 ggr.), CCD/EDE (2 ggr.). Det okomplicerade mönstret
CCD/DEE förekommer huvudsakligen i samlingens senare hälft.

53



Liksom i Petrarcas Canzoniere och Ronsards Amours saknas en tydlig
handling. Bertil Sundborg har dock försökt urskilja en kärleksberättelse genom
att indela dikterna i en prolog (sonett 1-22), som beskriver "den blyga avstånds¬
förälskelsens tid", en första huvudgrupp (23-43) där tonen är ljus och skaldens
och Venerids hemliga kärlek förhoppningsfull, en andra grupp (44-73), som
domineras av misströstan och en tredje och sista grupp (74-100), som kallas
"den otåliga väntetiden". Sundborg medger att många av dikterna inte
stämmer in i schemat och förklarar dessa felplacerade. Likaså medger han att
kärlekshistorien kan tyckas osammanhängande och att han förmodligen har
drivits till alltför långtgående tolkningar utifrån sin önskan att se en verklighets¬
bakgrund till Wertend. Hans försök att urskilja en handling är förfelat, och en

ordning byggd på ett kärleksförhållandes utveckling kan knappast skönjas ens
med omfattande omflyttningar av dikterna.15 Inte heller är en handling att
vänta i ett lyriskt verk. Rudimenten till en berättelse kan visserligen urskiljas:
en rival uppträder, Venerid har varit gift men maken dör och hon blir fri,
Venerid står i begrepp att gifta sig med en annan. Ibland grämer sig älskaren
över att han inte vågar yppa sina känslor och därför inte heller vet om de är
besvarade. I andra dikter får han tydliga tecken på hennes kärlek, men i
ytterligare några framgår det att Venerid älskar en annan. Vissa situations¬
bilder ur ett förnämt liv förekommer, som då älskaren beskriver hur han ställer
till en fest på Venerids namnsdag, hur han leder den beslöjade Venerid i en

begravningsprocession och hur de deltar i en pantlek. Helhetsintrycket är för¬
virrande och istället för att söka en handling bör vi stanna vid det för tidig
svensk diktning ovanliga: känsloanalyserna och försöket att på svenska ge status
och konstnärlig form åt en diktart som enligt genreteorin stod lågt - kärleks¬
diktningen.

Det har påpekats hur typiskt nordiskt naturen skildras i Wenerid.16 I
ovanlig utsträckning låter författaren naturen svara mot sinnesstämningar, och
på ett påfallande sätt skildrar han med inlevelse inte bara den tuktade naturen
kring sin gård utan också orörda landskap. Redan iKlagemålet menar Skogekär
Bergbo att den svenska naturen inte har skildrats som den förtjänar, trots att
här finns "så månge hampner sköna, | så mången wacker öö, | så många lunder
gröna, | så mången lustigh siö."17 Naturens stora betydelse märks redan i hans
pseudonym. Det finns i dikterna ett lantligt drag, en omedelbar och stark

14 Sundborg, 1951, s. 94-98.
15 Denna bedömning delas av von Plåten, 1966, s. 67f.
16 Borelius, 1925, s. 422. Wottle, 1985, s. 437.
17 Skogekär Bergbo, 1934, s. 280.
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upplevelse av årstidsväxlingarnasbetydelse, som skiljer Skogekär från utländska
förebilder. Till naturskildringarnas betydelse återkommer vi.

Skogekär avviker i sitt förhållande till mytologi markant från Ronsard som

gärna och utrymmeskrävande utnyttjar antika berättelser som lärt grundan¬
slag.18 Skogekär Bergbos mytiska galleri begränsas till ett fåtal gestalter, främst
Frigga (Venus) och hennes son. Ståhle har funnit att Skogekär i Wenerid, till
skillnad från Fyratijo små Wijsor, genomfört en götisering av Olympen och att
denna nationalisering av gudavärlden språkligt konkurrerar med Stiernhielms
nybildningar.19 Att Skogekär inte i högre utsträckning följer Ronsards exempel
och återberättar antika myter kan bero på hans historiepatriotism. När en
inhemsk mytologi inte ger tillräckligt material avstår han hellre från lärdoms¬
kulturens antika arv. Detta offer av tacksamt mytologiskt stoff (som flitigt kom
att utnyttjas av andra) tycks ha lagts på den götiska nationalismens altare.

Tilltalet

Ett markant drag som skiljer Wenerid från större delen av den samtida svenska
litteraturen är det intima "du"-tilltalet som förmodligen bidrar till att ge dikt¬
samlingen dess moderna prägel. Sättet att använda tilltalet är hämtat från
utländsk diktning. William Kennedy har urskilt ett särskilt petrarkistiskt modus
som han menar inte i första hand kännetecknas av en särskild uppsättning
figurer eller andra verbala metoder, utan i stället av sättet att förhålla sig till
publiken:

The mode derives its highest rhetorical power from the figure of the split
addresser, embracing poet and Speaker, and from the figure of the split
addressee, embracing the fictive audience and actual reader. The develop-
ment of a complicated relationship among these agents characterizes the
mode's history from its inception i Petrarch's Canzoniere to its conclusion in
the seventeenth century.20

Kennedy betonar retorikens grundläggande idé om persuasio, övertygande,
vilken förutsätter en kommunikationsmodell där en talare försöker övertyga en

18 Jfr. Borelius, 1925, s. 421.
19 Ståhle, 1975, s. 286f.
20 Kennedy, 1978, s. 71.
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publik om något. Insikten om det retoriska systemets betydelse i äldre litteratur
leder Kennedy till modern lingvistisk kommunikationsteori, och hans huvud¬
begrepp 'Voice and address" knyts till Roman Jakobsons tankar om den för
poesin utmärkande dubbeltydigheten, som särskilt bygger på avsändarens och
adressatens funktioner. Jakobsons begrepp "split addresser" syftar på skill¬
naden mellan författaren och den fiktive talaren och hans "split addressee"
hänvisar till skillnaden mellan läsaren och den fiktiva publiken.21 Stöd för sin
tes om det typiska i petrarkismens så kallade modus hittar Kennedy i analyser
av Petrarcas, Ronsards och Sidneys dikter.

Kennedys åsikter har här bara återgivits ofullständigt, men den grund¬
läggande klassiskt retoriska synvinkeln är dock utan tvekan den riktiga. Med
tanke på Skogekär Bergbos förkärlek för rollspel är det naturligt att undersöka
de olika fiktiva masker han anlägger och bestämma de olika fiktiva mottagare
han vänder sig till.

Maskspelet i Wenerid böljar redan i förordet där pseudonymen Skogekär
Bergbo förklarar verkets språkpatriotiska syfte, men utan att upphovsmanna-
skapet berörs.22 Det är bara försäkringen att sonetterna inte är översatta och
att de är skrivna av kärlek som implicerar att Skogekär har kännedom om
tillkomstsituationen. På detta yttersta skal i Wenerids mångskiktade värld
underförstås en överenskommelse mellan Skogekär Bergbo (alltså författaren
till prosaförordet) och läsaren. Läsaren skall spela med från sin position vid
nyckelhålet, läsa dikterna på de olika fiktiva nivåerna och, givetvis, applådera
den verklige författarens konstskicklighet.

Det är den onumrerade inledningssonetten som öppnar för min läsning av
Wenerid. Dikten riktas direkt till den läsande överklassen, "i ädle gode Göter",
och en anonym jag-person, utgivaren, för ordet:

See här hwadh kärlekz macht har en bewekt at skrifwa
Thet har iag dragit fram och rifwit uhr hans hand
Han hade ämnat thet åth en allenast gifwa

Jagh gör thet almänt om the wijda Norda Land
Behaga i thet så få i änn något mehr
Som iagh hos honom dölt/ wäl wärt at läsas seer. (inl.son:9-14)

21 Ibid., s. 15f.
22 Stina Hansson har betonat att Skogekär Bergbo inte expliät erkänner Wenerid som sitt verk.

Hansson, 1984, s. 139.
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En studie av tilltalssituationen motiveras av inledningsdiktens uttryckliga
inbjudan till att läsa sonettsamlingen på två plan. Dikterna uppges vara för¬
fattarens strängt personliga reflektioner som kanske aldrig ens lämnats till
Venerid, även om hon sägs ha varit diktarens tänkta adressat. Genom ut¬
givarens försorg blir sonetterna nu offentliga, vilket dessutom skett mot den
fiktiva jag-personens vilja. Den starka spänning som därmed uppstår - och som

ytterst bygger på retorikens grundtanke att en språkakt alltid skall vara ut¬
formad efter mottagaren - är noga kalkylerad. Skogekär Bergbo distanserar sig
på ett mycket påfallande sätt från sina dikter.23

Vid sidan av Skogekär och utgivaren, vilka om man så vill kan uppfattas
som identiska, förekommer en tredje mansperson i diktcykeln. Jag kallar
honom älskaren och det är han som i de följande hundra dikterna uppträder
som fiktivt jag. Påståendet att älskaren inte skrivit för offentligheten är en

poäng för utgivaren, eftersom det på så sätt uppstår en tjuvlyssningssituation,
som en nutida läsare knappast reagerar inför, men som i det äldre litterära
systemet var mer pikant än vi i dag föreställer oss. Den verklige författaren
lyckas på detta sätt göra den litterära situationen trolig för en samtida publik.

Nästa steg är att studera hur älskaren förhåller sig till sin omgivning. Två
mottagare är uppenbara. Dels riktar sig älskaren till Venerid och dels för han
ett inåtvänt samtal med sig själv. Venerid förklaras bokstavligen vara dikternas
adressat: "Han hade ämnat thet åth en allenast gifwa" (inl.son:ll). Men bara i
en knapp fjärdedel av dikterna tilltalas Venerid direkt med namn eller i andra
person.24 Första du-tilltalet förekommer i den andra sonetten som illustrerar
dikternas typiska oscillerande mellan ett direkt tilltal och reflektioner riktade
tillbaka till älskaren själv: "Dig wil iag älska än/ i alla mina dagar | Och hafwer
hafft dig kiär/ från det iag dig först sågh". (2:1-2) Men strax i andra kvader-
naren talar älskaren inte längre direkt till Venerid: "Får iag ey Veneridz gunst/
[...] I Så älskar iag likwäl fast iag ey älskad är". Belysande för älskarens flytande
tilltal är att en tredje mottagare uppträder i samma dikts sextett, nämligen
"rivalen":

Och den ehwem det är/ åth hwem du är beskärd/
Tag kärleek utaf mig/ iag wil den med dig dela
Om iag förringa är och du nu mehra wärd (2:9-11)

I sista terzetten apostroferas återigen Venerid:

23 Jfr. Ronsard som själv ofta uppträder som "jag".
24 Främst dikterna 2, 7,11,13,19, 29,33,35,45,54,55,57,70,74,84,93, 94,96,98,100.
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Om honom [rivalen] ingen ting/ må ey hans kiärleek fela
Men feltes kiärleek/ tänk på mig ännu som brinner
Tänck at du ingen ann/ som älskar mera finner. (2:12-14)

I denna expositionsdikt har de agerande presenterats: älskaren, rivalen och
Venerid.

Med sina dikter till Venerid försöker den fiktive älskaren uppnå sitt mål,
nämligen att med argumentens kraft övertyga Venerid om sin kärlek och att
hon bör återgälda denna. Bernt Olsson har i en uppsats påpekat kärleksdiktens
retoriska syfte i det fall man betraktar den som skriven för den tillbedda - dik¬
terna vill övertala.25 Ett sätt är det höviska tilltalet - bönen att den tillbedda

skall låta sitt hjärta smälta: "Kalsinte Venerid [...] | Om mine tårars flodh ditt
hierta kunde blöta | Så grete iagh än mehr" (19:7-10) eller "EWadh större lydna
wil du stränge aff migh hafwa | Jagh gör hwadh du begär och när migh är befalt"
(98:1-2). Av retorisk persuasio-karaktär är också försäkringarna om bestän¬
digheten av älskarens kärlek, exemplifierad ovan i cykelns första sonett.

I några enstaka tilltalsdikter uppträder Venerid som aktivt agerande:

HWad achtade iag det du log'/ åth min begäran.
Had' du mig intet kiär/ när iag kär hade dig/
Jag undrad intet på du öfwergåfwe mig/
Att hafwa hafft dig kiär/ nog woro mig den ähran. (7:1-4)

Här dras Venerid in i älskarens reflektionsvärld. Hennes leende tvingar honom
till förklaringar, men det är sällan Venerid lämnar rollen som den höviska
kärlekens tysta objekt och gör hon det sker det gärna i drömmen. 1 en sådan
drömscen lämnar hon älskaren en hatt och säger "tag. | Och så milt leendes sig
sachtlig från mig wänder" (10:3-4).26 Detta är enda gången i verket som
Venerid talar i direkt anföring, och det sker således i en drömsekvens och med
ett enda ord. I en annan dikt slår Venerid rodnande ner blicken och "tycktes
säya migh[:] iagh beder ännu töfwa" (23:8, min kurs.) Ännu några av Venerids
ord når älskaren efter att ha passerat flera led och ursprungligen yttrats i sömn
och dröm: "Nu spörier iagh ett ord thet hon i sömpn har fått | Nu aff thet hon

25 Olsson, 1987, s. 32. Olsson tar upp Skogekärs fjortonde sonett som ett exempel pi kärleks¬
dikter som prisar den älskade. Denna typ av kärleksdikt hör till den retoriska kategorin genus
demonstrativum, lovtal, och inte genus deliberativum, övertygande tal. Olsson visar dock hur
exempeldikten från Wenerid är en subtilare form av övertalning. Olsson, 1987, s. 38f.

26 Sonetten har kort och personligt kommenterats av Gustafsson, 1976.
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har drömt/ och sagt sin27 trogne tärna [d.v.s. tjänarinna]". (99:9-10). Den för¬
blivande och undflyende bilden av Venerid är en drömbild, som leende och tyst
vänder sig bort från älskarens reflektiva argument. Kommunikationen är
ensidig eller bruten, initiativet i tilltalssituationen stannar hos den
talande - och hans kärleksargument slår tillbaka mot honom själv som ur en

spegel.
Kärlekens paradoxala förening av två i ett framställs traditionellt i det

emblematiska kyssande duvparet vars två näbbar förenas i en (84). Målet för
kärleken är en total kommunikation mellan jämlikar som speglar varandra:

HWadh du migh säger straxt med lijka ord iagh swarar
Jagh älskar säger du/ iagh älskar swarar iagh
Du säger iagh är din/ är dhet så ditt behagh
Så är iagh din och så/ så länge lifwet warar (54:1-4)

Men denna älskarens dröm om fullständig förening kan inte fullbordas förrän
han yppar sin kärlek: "Men iagh bör säyat först". (54:5) Den konkreta kom¬
munikationen är bruten, eller uppenbaras endast i otydliga tecken, ett leende
(7:1) eller en pant i en pantlek (52:1). Älskarens kommunikationspartner, även
i dikterna till Venerid, är ofta älskaren själv.

Den viktigaste tilltalssituationen är reflektionen. Älskaren formulerar inför
sig själv sina bekymmer, vilket ofta konkret återges med anföringsuttryck: "Jagh
tänckte widh migh sjelf[...]" (38:6), "Hwij hafwer/ tänckte iagh/ och icke fått
dhen gåfwa. | Som andra gifwin är" (59:5-6), "FÖrst drömmar/ tänckte iagh och
sedan speel upwäckia| Om iagh nu sompnar mehr får iagh igen min dröm"
(68:1-2), "Hwad skal iagh tänckia mehr? hwad komma ihugh/förslå| Begära
längta ifrån/ mißtrösta håppas på" (72:9-10). Även om tankarna på det fiktiva
planet saknar adressat finns emellertid två sådana. Den ena, Venerid, är
implicit på sonettcykelns inre fiktiva plan och explicit på inledningssonettens
yttre fiktiva nivå: "Han [älskaren] hade ämnat thet åth en allenast gifwa"
(inl.son:ll). Alltså: den skrivande jag-personen låtsas inte om att Venerid är
den tänkta publiken, vilket utgivaren emellertid vidgår, samtidigt som han
introducerar en ny mottagargrupp - läsarna utanför berättelsens ram.

En betydelsefull underavdelning av de reflekterande självtilltalen är de som
formellt riktas till föremål, personifierade abstrakter och mytologiska gestalter.
Tekniken ger författaren möjlighet att variera älskarens apostroferingar. Så
sker i tjugosjätte dikten där morgonens fåglar talar till älskaren i de sista fyra

27 Ou: "sigh". Även Klemming, Hanselli och Sundborg läser "sin".

59



verserna och utlovar ett slut på hans besvär. På samma sätt nås han av kärleks¬
gudens röst: "Ney ney min Son om du wilt säkert lyda migh | (Sang migh en

hemligh Röst) uthärda/ bijda/ tigh." (77:13-14) De få agerande mytiska gestal¬
terna är de traditionella: Amor som "Skiutegud" (1, 49) och som "en hemlig
makt" (83), Frigga/Venus (80,82), muserna (85). Genom att låta dessa mytiska
makter vara medagerande ges ett utåtriktat drag åt den reflekterande pro¬

cessen, medan tilltalen av de landskap i vilka älskaren vistas, föremål i hans
närhet eller rent av delar av hans kropp förstärker karaktären av reflekterande
spegelsamtal. I en dikt tar älskaren råd av sig själv: "Förnufftet swarar mig
bekänd dig ingalund" (6:12), småfåglarna i ett ideallandskap anropas: "Ach
wore iagh som ij [...] Straxt stälte migh min flycht dijt som iagh inthet kan |
Medh dhenna Kroppen gå" (38:8-10). Abstrakter som sömn och dröm apo¬
stroferas (56,60) och det gör också den hatt älskaren fått i en pantlek (52). I det
melankoliska sorgearbetet tilltalar älskaren sin penna, "DU sorge redskap"
(95:1), och den hand som för pennan, "Män du O arme hand/ du säkrare
fullföllier | Min sorg medh pennan dijn" (97:4-5). Stockholm anropas, "DU lilla
Hålma min alle små Hålmars ähra" (18:1), och blir en symbol för Venerid bland
hovets damer.

Ytterligare exempel på hur samtalssituationen används för att variera det
reflektiva förhållningssättet är apostroferingarna av årets tider, som bland
annat illustrerar motsättningen mellan tidens och årstidernas växlingar å ena
sidan och kärlekens oföränderlighet å den andra. Venerids namnsdag tilltalas:
"Men du kärkomne dag" (5:5), "BEhageligh dagh för åhrsens dagar alla | Som
ibland wackre Nampn dhet wakreste wist bär" (30:1-2). Samma tilltal före¬
kommer till den dag när älskaren fått yppa sin kärlek: "Lycksam kärkomne
dagh" (24:9).

De mytologiska och personifierande tilltalen arbetar på den fiktiva nivå där
älskaren skriver i hemlighet och där ingen eller möjligen bara Venerid är
diktens mottagare. Men det finns en förveckling på denna fiktiva nivå, nämligen
dikter där levande personer tilltalas. Några av dessa kan förklaras som ställ¬
företrädande, då det egentliga tilltalet fortfarande riktas till Venerid. Här
märks en förundrad fråga till lantbefolkningen - varför påverkas inte herdarna
av den kärlek de ser bland djuren i skogarna? Med andra ord, varför väcks inte
Venerids kärlek av den starka känsla som älskaren visar: "Men huru kunnen ij;
Herdar och Skyttar wandra | At Kärleek icke skal Eer göra som dhe andra."
(51:13-14) På samma sätt är apostroferingen av alla sköna jungfrur en kompli¬
mang till Venerid: "i Nympher [...] | I säye alla thet som iagh at hon Ehr öfwer-
går" (68:12-13). I diktsamlingens näst sista sonett ingår Venerid i ett kollektivt
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tilltal av alla unga damer som inte visar sina sanna känslor.
En skuggfigur som jag vill kalla "den förtrogne" tränger sig in i älskarens och

Venerids intima och fiktiva värld. Han uppträder första gången i tredje sonet¬
ten, efter invokationen av kärleksguden i första sonetten och den apostrofe¬
rande kärleksförklaringen till Venerid i den andra - alltså redan i expositions-
dikterna. Den förtrogne existerar explicit på diktens inre fiktionsplan som en
aktiv deltagare. Han har uppenbarligen berättat för älskaren om sina kärleks¬
bekymmer, eftersom denne säger:

SOm du mig hafwer nu tilfyllest låtit weta/
Hwad kärleek28 du har hafft och med hwad stadigheet
Så wil iag säya dig om du förr intet weet
Hwem som min Jungfru är och hwad hon månde heta[...].(3:l-4)2^

Denne förtrognes roll kan tolkas på flera sätt och helst som en förening av flera
olika funktioner. Han är en konkret förtrogen på fiktionsplanet, älskarens
samtalspartner, precis som i citatet ovan. På så sätt kan vissa otydligheter och
förutsatta kunskaper förklaras. Som konkret förtrogen uppträder han också när
älskaren uppbragt tillbakavisar påståendet att han inte skulle brinna av kärlek:

Du tror at Elden min fulkomligen uthsläckes
När hon syns inthet til och lyser intet mehr
Men wore inthet til hwadh Venerid ey sehr
Så had' iagh ingen eld [...]. (25:1-4)

Men den förtrogne spelar också rollen av ideal älskare. Han har länge och
troget uppvaktat sin älskade och belönas slutligen med besvarad kärlek.

DHen du medh längtan stoor har måst så länge bijda
Dhen inthet wiste förr hwadh Kärleek har för macht
Hon är nu om du tror och Kärleek underlagt
Hon wänder til digh nu30 dhe sina ögon blijda [...]. (86:1-4)

28 Ou: "kärkeek".

29 Sundström har kort kommenterat "den förtrognes" existens: "Den tredje [sonetten], något
dunkel till sitt uttryckssätt, tyckes vilja förtälja, hurusom skalden för en god vän yppar sina
erfarenheter inom kärlekens värld, detta till gengäld för förtroenden, vilka han tydligen själv fått
emottaga." Sundström, 1914, s. 37.

30 Ou: "un".
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Dikten slutar med att älskaren längtansfullt önskar sig vara i samma belägen¬
het. I en tidigare sonett säger sig älskaren bara skriva sorgesamma dikter så
länge hans kärlekssorg varar. Annat är det för den lycklige förtrogne och
dennes älskade: "Men i som älskia dhen aff hwem i hållas kär | Ehr tienar
frögde Sång och ey at man sigh klagar". (41:3-4) Det lyckliga paret apostroferas:
"Lyksampt31 lycksampt paar hwadh tusenhanda frögd | Vpfinner Kärleek ehr
i lycksamme Wänner". (41:9-10) Den förtrogne har här glidit över, inte bara till
rollen av ideal älskare, utan också till läsare, egentligen vem som helst bland
höviska läsare av Wenerid. Tre funktioner hos detta manliga "Du" utkristalli¬
seras: konkret förtrogen, ideal älskare och läsare. I den femtonde sonetten

anropas Petrarca, "DV trogneste Amant", utan att hans namn nämns. Även
Petrarca förs in i textens värld som förtrogen ideal älskare. Ett nytt mellan-
textligt förhållande etableras dessutom mellan Wenerid och Canzoniere.

För alle älskog? par war det [Petrarca-Laura] det ädleste
Och wärt at hwar och een uthaf hans rijm det känner
Igenom hwilke det är det lyksameste. (15:12-14)

En rad kommunikationsmönster framträder således på diktverkets fiktiva plan
mellan älskaren, hans tankar, Venerid, rivalen och den förtrogne. Men det står
också klart att man här och där kan ana lufthål. Indirekta tilltal tränger ibland
utanför texten till en läsare vars närvaro aldrig erkänns. Det retoriska litterära
systemet förutsätter en definierad publik, men den poet som diktar i Petrarca¬
traditionen kringgår problemet genom att skapa en självständig intimvärld, där
avklädda psykologiska förlopp kan granskas utan att kravet på det passande
störs. I Wenerid prövas för första gången i Sverige denna strategi för intim och
känslofylld kontakt mellan författare och läsare.

Den stilistiska utformningen

Vid sidan av den aristokratiska viljan till manifestation av modern bildning är
en av drivkrafterna i Skogekär Bergbos författarskap hans språkpatriotism. Den
språkliga nationalismen är en återspegling av liknande rörelser på kontinenten,
och tillspetsat skulle man kunna säga att Skogekär ensam kämpade Plejadens

31 Ou: "Lyhsampt".
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kamp på svensk mark. Medan Wenerid kan liknas vid Ronsards Amours är
Klagemålet en motsvarighet till du Beilays Deffence et illustration de la langue
franqoyse (1549).32 Författaren ger själv en förklaring till att Fyratijo små Wijsor
och Wenerid skrevs. Det förra verket har undertiteln "Til Swänska Språkets
öfningh för 30. Åhr sädan skrifwin" (min kurs.), och enligt förordet till Wenerid
kan ett språk på bästa sätt komma till sitt fulla bruk genom "Rijm heller Skalde
Kärnten". Skogekär menar att svenskan ingalunda är ett "grofft/ ofatt/ oböyligt"
språk utan att det i rimrikedom fullt ut kan mäta sig med andra språk. Även om

Skogekär försäkrar att dikterna är skrivna av kärlek, efter"Friggas drifwande",
gör han också tydligt att de är ett resultat av ett språkpolitiskt program - svens¬
ka språket är jämbördigt med alla andra språk i uttryckskraft men behöver övas
upp.

Sonetterna skrevs på ett tidigt stadium i den svenska litteraturhistorien. Vid
den förmodade tillkomsttiden kring 1650 hade förhållandevis litet svensk¬
språkig dikt tryckts. Stiernhielms Hercules var ännu under arbete, och svensk¬
språkig tillfällesdiktning höll endast långsamt på att bli vanlig. När Skogekär
påstår att han i Wenerid vill visa att svenskan skickar sig för rimkonsten bör
detta förstås så att hela den stilistiska apparat som ursprungligen hade varit
reserverad för latindiktarna, men som under renässansen nådde ut i det ena

folkspråket efter det andra, även kunde användas i svenskan. Vi kan alltså
förvänta oss ett medvetet bruk av retoriska stilmedel. I sin undersökning av

Skogekärs språk påpekar Ståhle att diktaren lägger större vikt vid språkets
renhet än dess rikedom och menar till och med att man kan uppfatta Skogekär
Bergbos språkideal som medvetet hämtat från fransk-klassicismen.33 Detta
innebär att man inte finner den yppiga barockens utmanande stilfigurer, utan
att de stilistiska verkningsmedlen istället är mer återhållna och bättre integre¬
rade i dikternas byggnad. Den femtioförsta sonetten ger prov på en rad struk¬
turerande stilmedel.

DHe som i Skogarna/ gå hijt och dijt och smyga
Nu achta sina fä/ nu sökia effter diur
Dhe finna dher och hwar dher som dhe gå på lur
Fru Friggas store macht och kunna bäst betyga

32 Om den utländska bakgrunden till språkpatriotiska strävanden fram till år 1630 se Källquist,
1934, s. 95-117.1 Tyskland utvecklades särskilt under 1640-talet ett starkt ivrande för tyskt språk
och tysk litteratur. Källquist, 1934, s. 114.

33 Ståhle, 1975, s. 285.
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At alle lefwande som löpa/ kräla/ flyga
Aff allehanda art/ aff alla slagz natur
Så store såsom små och ringa Creatur
Dhe blanda sigh ihoop/ fritt och för ingen blyga

Wij föllia annan lagh och dhet som Frigga råder
At göra uthan Synd så åffta som een will
Wij kunna i många åhr ey een gång komma til

Doch sökia medh all flijt/ dhet andra könetz nåder.
Men huru kunnen ij; Herdar och Skyttar wandra
At Kärleek icke skal Eer göra som dhe andra. (51)

Parallella konstruktioner finns till exempel i andra radens halwerser som skall
jämföras med näst sista radens apostrofering av herdar och jägare. Kiastisk
ordupprepning förekommer i tredje versen: Dhe-dher-dher-dhe. En asyndetiskt
fogad hopning är "löpa/ kräla/ flyga" (v. 5) och den följande versen ger prov på
anaforiska och parallellt byggda led. Den sjunde versen innehåller en omvänd
gradation: stora, små och ringa djur. En apostrofering med retorisk fråga
avslutar dikten.

Dikten exemplifierar Skogekärs vanligaste sätt att bygga upp sina sonetter.
Oktaven hålls innehållsmässigt väl samman, och i detta fall understryks sam¬

hörigheten av att meningen fortsätter från första till andra kvadernaren.
Sextetten står i motsatsförhållande till oktaven (Wij-Dhe), och de två sista
verserna är syntaktiskt självständiga och här tillspetsade i en slutpoäng.

Sonettformens statusladdning har tidigare berörts, och liksom andra
stilistiska verkningsmedel har formen i sig en ornamenterande funktion genom
sin konsekventa och regelbundna byggnad. Väsentlig är, som nämnts, sonettens
bakgrund som folkspråklig och språkpatriotisk form. Precis som skalden själv
betonar i förordet är den rimrika sonetten ett lämpligt medel när man vill
bevisa att man på svenska kan dikta lika bra som på något annat språk. I
Wenerids förord presenterar Skogekär sonetten som ett slags "Rijm" på fjorton
rader som Petrarca och Ronsard hedrat sina språk med. Denna upplysning har
ansetts som ett stöd för att diktsamlingen redigerats redan på 1650-talet. Att
1680 orientera om sonettformen skulle vara "att bära ugglor till Athén".34 Men
sonetter var ännu på 1680- och 1690-talen förhållandevis ovanliga och betydlig

34 von Plåten, 1966, s. 64.
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osäkerhet rådde om vad en sonett var.35
Rimmens beskaffenhet i Wertend har studerats av Melin, som räknar till 87

oktaver med rimstegen ABBA/ABBA. De övriga har tre eller någon gång fyra
rimband. Han noterar att endast fyra dikter har en "regelrätt" italiensk rim-
ställning i sextetten.36 Det kan knappast vara en tillfällighet att en av dessa,
den femtonde, är hyllningen till Petrarca. Melin gör också den viktiga iakt¬
tagelsen att inte mindre än 85 sonetter har slutkuplett. Detta belyser beroendet
av den franska diktningen, vilket även visar sig i många av dikternas epigram-
matiska avslutning. Till slutkuplettens betydelse återkommer jag nedan, men
vill redan här understryka att den epigrammatiska tillspetsningen ingalunda
innebär att dikterna i en samling som Wertend fungerar som epigram.

När det gäller den alexandrinska metern menar Sylwan att om man är
flexibel i uttalet och eliderar vissa slutvokaler så återstår inte särskilt många
"fel". Han förtecknar emellertid ett antal halvverser med för få eller för många
stavelser. Vidare avvisar han Melins åsikt att vissa av dessa avvikelser mot

metern skulle vara avsiktliga och kallar dem iställer för boktryckarens eller
skaldens förbiseenden 37 Melins redogörelse för Skogekärs versifikation är
emellertid inte ointressant. Han urskiljer exempel både på koriambisk vers-

ingång (x'xxx') och koriambisk ingång efter cesuren. Detta skulle alltså inne¬
bära en uppmjukning av alexandrinen - enligt Melin "ett försök som, om det
vunnit efterföljd, skulle hafva borttagit från alexandrinen en stor del af dess
enformighet."38 Avvikelserna i stavelseantal förklarar Melin med att Skogekärs
vers är mer för örat än för ögat. Två sänkningar i följd är acceptabla om de
strax glider förbi.39 Ifråga om denna typ av avvikelser visar redan Sundström
att överflödiga stavelser kan förklaras genom elisioner som inte har markerats
typografiskt.40 Ändå är det inte orimligt att Skogekär Bergbo, som måste ha
tagit intiyck av de elegantare franska alexandrinerna, ibland gjorde medvetna
avsteg från jambernas germanskt taktfasta marsch.41 Ett av de exempel på

35 Se avhandlingens genomgång av poetikernas föreskrifter samt kapitlet om tillfällesdiktningen
och slutordet. Stina Hansson påpekar att inte bara hovets damer, utan även de Uppsalastudenter
som följde Petrus Lagerlöfs föreläsningar 1691 och stavar Petrarca Tetrarcha" kan ha behövt en

förklaring av sonettformen. Hansson, 1984, s. 146.
36 Melin, 1887, s. 14. Melin kritiserar Skogekärs rim för bristande korrekthet, s. 14f.
37 Sylwan, 1925, s. 80.
38 Melin, 1887, s. 15. Sylwan betraktar inte dessa omkastningar i versen som "brott" mot

alexandrinformen. Sylwan, 1925, s. 80. Det allmänna intrycket är dock att Skogekär förhållit sig
friare till metern än de flesta samtida diktarna.

39 Melin, 1887, s. 17.
40 Sundström, 1914, s. 52-54.
41 Källquist har gjort en liknande iakttagelse. Källquist, 1934, s. 48.
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undertalig versböljan som Sylwan förklarar som ett förbiseende är "Lyksampt
lycksampt paar" (41:9). Till och med här är dock avvikelsen säkert avsiktlig.
Skogekär ger ökad emfas åt apostroferingen genom epizewds kombinerad med
utelämnande av den inledande sänkningen. Ytterligare stöd för tolkningen är
att utropet följer direkt efter volta, ett fenomen som inte är okänt i sonett¬

diktningen.42
Ståhle har kommenterat Skogekär Bergbos sätt att inleda dikterna i

Wenerid. Han menar att det är i överensstämmelse med sonettformens inne¬

hållsstruktur att dikterna ofta inleds med ett utrop, en undran, en retorisk fråga,
en reflektion, en symbol eller ett natursceneri.43 Anslaget hör nog mindre
samman med samtidens vaga uppfattningar om formens strukturkrav än
behovet av att med retorikens medel gripa tag i lyssnarens uppmärksamhet. På
ett medvetet sätt kombineras exempelvis kiasm med retorisk fråga: "NÄr ändas
doch min sorg! när skal min kärleek ändas" (16:1).

Flera forskare har påpekat att sonetternas struktur ganska väl följer
formens "traditionella" byggnad. Melin anför att "icke så få" är väl byggda och
att man kan ana en vilja att sluta meningen med strofen.44 Ingen har emellertid
dragit konsekvenserna av iakttagelsen och framfört en acceptabel hypotes om
orsaken. Till skillnad från den stora massan av svenska 1600-talssonetter är de

i Wenerid typografiskt uppdelade i fyra strofer. Av Stiernhielms fåtaliga sonetter
är endast en, den italienska, ordnad på samma sätt. Någon inre delning av
stoffet efter formstrukturen kan inte heller urskiljas i huvuddelen av 1600-talets
svenska sonetter. Det är helt typografin som bestämmer den syntaktiska bygg¬
naden - vaije strof bör utgöra en enhet. Oftast uppfattades sonetten som en
enda strof, men Skogekärs dikter följer en helt annan, romansk formtradition,
och man kan åtminstone ana en vilja att strukturera stoffet efter stroferna.

Den innehållsliga uppbyggnad som Skogekär Bergbo eftersträvat kan
tydliggöras genom en undersökning av de syntaktiska och tankemässiga skilje¬
linjerna och omsvängningarna. En svårighet är skaldens komplicerade eller till
och med egendomliga meningsbyggnad och den inkonsekventa interpunktionen.
Förhållandena mellan författarens intentioner, hans manuskript och det tryckta
utförandet är omöjliga att fastställa.

De omsvängningar som finns i dikten och som avgränsar viktigare inre
enheter kan kallas brytpunkter. En sådan innebär oftast en bestämd syntaktisk

42 En motsvarighet finns ännu i en metasonett av Vilhelm Ekelund vars nionde vers lyder "Lif,
du syns mig som en Qärran dröm". V. Ekelund, 1902, s. 36.

43 Stähle, 1975, s. 285.
44 Melin, 1887, s. 17.
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gräns, men därutöver en vändning i perspektivet, att en ny tanke införs eller att
en ny huvudaktör inträder. Brytpunkten kan följas av markerade utrop, ibland
kan arrangemang av stilistiska figurer understryka punktens placering. Vid
sidan av brytpunkter kan också svagare insnitt i sonetterna urskiljas. Det skall
medges att som kriterierna för brytpunkterna här är formulerade finns utrymme
för subjektiva bedömningar av deras placering, men syftet med undersökningen
är inte att fastställa exakta sifferuppgifter utan att antyda tendenser. En viktig
förutsättning för att kategoriseringen över huvud taget skall kunna genomföras
är det faktum att Skogekär nästan alltid använt versraden som den minsta
tankemässiga enheten - det är sällan som meningsskiljande syntaktiska
förändringar sker inom versen.45 Sonetterna i Wenerid utkristalliserar sig i
följande grupper:46

Sonetter utan brytpunkt 1

Sonetter med en brytpunkt
a) i volta 20
b) före sista versparet 15
c) före sista terzetten 3
d) Udda byggnad där brytpunkten faller före sista versen

eller före en mer än tre verser lång del av sextetten 5
(43)

Sonetter med två brytpunkter
a) i volta och före sista versparet 40
b) i volta och före sista terzetten 7
c) inne i oktaven och före sista terzetten 3

(50)

45 Jämför mitt tillvägagångssätt med Fröbergs som ägnar ett kapitel åt sonettens "Gliederung".
Fröberg, 1904, s. 38-76. Han skiljer mellan ett eller flera huvudinsnitt i dikterna och relaterar
dessa till den "strängt" delade sonettformen med insnitt i volta.

L. E. Harvey undersöker den franska 1500-talsförfattarinnan Louise Labés sonetter på ett mer
genomtänkt sätt. Han bygger på föreställningen om formförväntan, att den skickliga författaren
skapar ett spänningsförhållande gentemot sonettformens "regler". Harvey skiljer mellan "internal
form" d.v.s. "arrangement within the author's fictional world of characters, events, ideas or
feelings, time, and Space" och "external form" i vilken syntaxen delar sonetten i enheter om 2-13
rader. Harvey, 1962, s. 11. Harveys uppdelning i två inre strukturer, innehåll och syntax, är
intressant men svår att upprätthålla i praktiken.

46 Sonetterna 19 och 50 (som är ofullständiga och har tolv respektive tretton verser) är
behandlade som fullständiga eftersom man kan sluta sig till rimflätning och ungefärlig inre
organisation.

67



Sonetter med tre brytpunkter
a) mellan kvadernarerna, i volta och före sista versparet
b) mellan kvadernarerna, i volta och mellan terzetterna
c) udda byggnad

4

2
1

(7)

Skogekär använder oktaven som inledande sammanhållen enhet, vilket också
understryks av rimmen som oftast är ABBA/ABBA. Den viktigaste bryt¬
punkten tycks falla i volta - i 3/4 av dikterna balanserar oktav och sextett mot
varandra. Brytpunkten före slutkupletten är likaledes betydelsefull, 3/5 av
sonetterna är försedda med en syntaktiskt och innehållsmässigt fristående
avslutning om två verser, och av dessa är nästan alla parrimmade.47 Slut¬
kupletten är väsentlig för Skogekär och visar att den eftersträvade epigram-
matiska tillspetsningen ibland dominerar på bekostnad av strofstrukturen. Det
skall dock sägas att i 20 av 88 sonetter som slutar med parrimmade verser är
slutkupletten inte syntaktiskt och innehållsmässigt fristående. Terzetterna är för
Skogekär mindre viktiga som strukturerande enheter, trots att de skiljs åt i
dikternas typografi. Endast i tolv fall är en brytpunkt placerad före sista
terzetten. Anmärkningsvärt är hur sällan en brytpunkt faller på annan plats än
mellan stroferna och före sista versparet.

Sammanfattningsvis: den enskilda versen i Wenerid utgör nästan alltid en
sammanhållen mindre enhet, vilket ofta understryks med stilistiska medel,
främst kiasmer och antiteser. Vidare har Skogekär Bergbo medvetet byggt upp
dikterna syntaktiskt och innehållsmässigt av mindre enheter om 2-8 verser, och
dessa utgörs oftast av oktaven, verserna 9-12, slutkupletten, eller, mera sällan,
stroferna. Man kan konstatera att mer än hälften av dikterna har fler än två
inre delar. Den uppbyggnad som Skogekär helst använt kan beskrivas 8+4+2.
Om man till denna grupp lägger 4+4+4+2-dikterna och de där brytpunkten
faller i volta eller före slutkupletten, omfattas 5/6 av samlingens dikter av dessa

Brytpunkternas fördelning totalt i Wenerid:

Mellan kvadernarerna
I volta

Före sista terzetten

Före sista versparet
Övriga

10

74
12
62
6

47 Undantag utgör 7,35,49,80.
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nära besläktade typer. Skogekärs sonetter ansluter till den franska sonetten i
vilken viljan till epigrammatisk tillspetsning i slutkupletten är mer uttalad än i
den italienska.

Allitterationer har en viss betydelse i Wertend och kan, som i följande ut¬
präglade exempel, både förstärka innehållets laddning och hålla samman
strofen.48

5/ät/ota Släden går rätt som för Segel /ram
Snön J/öter som en Fors på främsta Karmens stam
Sittiandes drilla gör iagh wedh en håi långt stycke [...]. (63:9-11)

Allitterationerna, de korta orden och assonanserna i versernas början (ä-ä-ä, ö-
ö, i-i) bidrar till att ge en upplevelse av spänstig rytm och rörelse. Oftast är dock
ljudupprepningarna försiktigare: "Så tyktas /ijka wist dhen mörka Natten /ånga |
Så tycktas en gång och/ beswären dijna många." (26:13-14), och skeppet löper
"In i en säker Hampn och /lafwer öfwergåt | All Hafzens fara" (28:2-3).

Ett utmärkt exempel på anaforisk upprepning finns i den trettonde sonetten
vars oktavverser börjar: "Min aldrabäste wän [...] | Min liuffligeste tröst [...] |
Min aldrastörste lust [...] | Du aldrakäraste [...] | Du fromh[e]dtz Spegel [...] |
Som för alt Qwinnokön[...] | Som ähra tuckt och blygd [...] | Som effter ingen
man sig omak görandz ränner." (13:1-8) Denna typ av anaforisk versbörjan
förekommer ofta hos Ronsard. Polysyndetisk ordfogning ger mer emfas åt
uppräkningarna: "Dy Qwinnans list och mod och skönheet man straxt sporde |
Hwad hon mot Gudh mot Man mot Ormen wåga torde" (87:4-5). På ett liknande
sätt skapar den retoriska upprepningen i versens början, epizeuxis, ökat efter¬
tryck: "Lyksampt Lycksampt paar" (41:9), eller "NOgh nogh/ min kära nogh"
(96:1).

Kiasmen är ett av den svenska barockens mest utnyttjade stilgrepp, flitigt
använt av bland andra Stiernhielm.49 Inte heller i Wertend saknas kiasmer som

ibland kan löpa över två rader: "Han [kärleken] kan de Gambia och så wäl som

Vnga weka | Och som en unger Kropp behöfwer gammalt weet [...]" (20:5-6). En
mer komplicerad kiasm är denna dubblerade som kombineras med en parallell¬
byggnad: "Then som min Kärleek war then som war mitt begär \ Eerts annors blir
hon nu/ nu snart ens annors Maka" (76:3-4). Ett långt drivet exempel på

48 Kursiveringarna i återstoden av detta avsnitt är mina.
49 Olsson, 1974, s. 243ff.
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syntaktisk parallellbyggnad (kombinerad med antiteser och anaforer) finns i en
sonettoktav där fullständiga satser avlöser varandra i rask takt:

EN Jungfru gaff migh tröst/ een Gammal bad mig bijda
Hon rådde hålla fort men han at wänd' igen
Hon sade älska nu/ men han wänt lithet än
Således hafwer iagh en långtijdh sedt framskrijda

Hwad hon migh styrckte till/ then Gubben mig affskräckte
Hwadh hon berömbde dhet befan han inthet gått
Jagh tänckte länge nogh har nu dhet walet stått
Hwem weet om dhe få låf in til hwadh tijdh dhet räckte (67:1-8)

Hopning är ett av de vanligaste sätten att intensifiera känsloläget. Här står
Skogekär Bergbo nära den svenska barockstilen. Kärlekens svåra tillstånd
beskrivs som "alt dhetta wee | Bekymmer Fruchtan Sorg Håpp och Bedröf-
welse" (61:6-7). Med både hopningar och amplifikationer återges den om¬
välvande känslan när älskaren i en dikt ser och vidrör Venerid. Till asyndetiska
hopningar (v. 9) läggs i den följande raden en som är polysyndetiskt fogad.

50
JAgh bran wedh dhet iag såg och när iagh henne hörde
Jagh bran och när iagh först henne i Handen togh
Och mehra när iagh sågh at hon så kärligt logh
Och ännu mehr när hon migh i sin Kammar förde [...]

Medh Ögon Händer Mund/ medh upsyn handtagh fång
Medh Seder medh gestalt medh sittande medh gång
Vptände han dhen Eld som iagh i hwar lem finner

At iagh i flamman står och heel och hållen brinner
Min' Ögon Hierta Bröst min heela Kropp är tänd
Hwars lijke näppligh war i förra tijder känd. (66:1-4 & 9-14)

50 Ou: "hwad". Här följs den läsning som Sundborg argumenterar för i Sundborg, 1951, s. 218.
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De antitetiska strukturerna

Det viktigaste enskilda stilmedlet i Wenerid är antitesen, och den alexandrinska
metern med dess splittring i två halvverser tycks lämpa sig särskilt väl för
antitetiska strukturer. Ståhle menar att motsatsställda och parallelliserande
alexandrinverser av typen "Had' du mig intet kiär/ när iag kär hade dig" (7:2)
är speciellt talrika och lyckade hos Skogekär Bergbo. Dessa parallelliserande
antiteser, mer finstämda än den bullriga barockens, hör enligt Ståhle hemma i
en spirituell och sensibel litteraturmiljö, som var ganska främmande för Sve¬
rige.51 Antiteser uppträder inte bara i enstaka verser och inbegriper ofta
paralleller och kiasmer. En kvadernar som bygger på dessa strukturprinciper
lyder:

Jagh sökte blifwa firij/ och tages nu til fånga
Medh löye lönas gråt/ och Kärleek medh förtreet
Min troheet medh föracht medh harm min stadigheet
Hwem hade kunnat tro/ at migh så skulle gånga (53:5-8)

Egentligen är själva huvudprincipen för Skogekärs strukturering av stoffet i
Wenerid antitetiskt: lycka står mot sorg, vår mot höst, mörker mot ljus. Detta
sätt att polarisera skildringen följer litterära mönster, men för den skull finns
det dock inga skäl att Skogekär Bergbo, eller hans föregångare, uppfattade
detta sätt att skildra kärleken som enbart tekniskt. Den bittersöta erfarenheten
varieras ständigt hos Petrarca, och Oscar Büdel vågar påstå att det hos denne
speglar en inre konflikt.52 Büdel ger rikliga exempel på hur antiteser och
oxymora "monomant" uttnyttjas av Petrarca för att skildra kärleken. Utan att
behöva ta ställning till hur nära förhållandet mellan verklighetens känslor och
deras litterära och stilistiska gestaltning är, kan man i vaije fall betrakta
kärleksskildringarna i den petrarkistiska traditionen som utmärkta av en oupp-
löslig förening av motsatser.

Skogekärs sätt att ordna sitt stoff visar sig exempelvis i skildringarna av
vinterns plåga och sommarens glädje. Sommaren "bärer mången fram lust nytta
frögd och fromma | Som hafwa lijdit nödh så länge Winteren war" (47:5-6, jfr.
årstidsskildringarna i bl. a. 31, 34, 42, 62, 90). Årstidernas växlingar varieras
med antitesen natt-dag som på samma sätt skiljer mellan nattens mörka
sömnlösa timmar och den solstrålande dagens glädje: "JAgh wänter Solens

51 Ståhle, 1975, s. 202f.
52 Büdel, 1963, s. 12.
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skeen skal upgå och migh lysa | Migh som den kalla Natt i denna mörka dal |
Har ensligh53 gått omkring" (26:1-3). I dikten gryr dagen, och dagbräckningen
infaller i sonettens volta: "Men see iagh tror dher gryr ty östermålnen glittra"
(26:9). Symmetriskt kring volta ordnas också näktergalens nattliga sång (26:7-
8) och kvittrandet av gryningens "Wäktefoglar" (26:10).

Det är antitesen mörker-ljus som ligger till grund för de glädjefulla
sommarskildringarna och de dystra beskrivningarna av vinterns och nattens
vedermödor. Värme och ljus kunde uppfattas som den universella kärlekens
yttringar.54 Följaktligen är den ofullbordade kärleken att likna vid vinter och
natt och den älskade Venerid vid den efterlängtade solen. I den tolfte sonettens

naturbeskrivning förenas antitesen sommar-vinter med ljussymbolik, och i tur
och ordning skildras de svaga himmelsljusen under vinterhalvåret. Solen höjer
sig knappt över den svenska granhorisonten: "Hon föllier skougen åth/ rätt som
hon wille fly" (12:3). Månens och stjärnornas ljus förmår likaledes ingenting och
sista terzetten slutar:

Emedan det så är hwars skeen migh lyser då
At iag ey altför ett i mörkret måste gå
Min Veneridz ögons lius som klarast för mig brinna. (12:12-14)55

Motivet ljus-mörker kommer åter gång efter gång:

När wij i mörkret gå wår ögon intet gagna/
Wij staple hijt och dijt och falla åffta kull.
Så går iag alt för ett när mig äre borttagna/

Strimmorna af min Sol/ al ting mig synes full
Af nattzens bisterheet i mörkret tänker iag.
Min Venerid på dig til des det blifwer dag. (11:9-14)

Nattscenerna är många. Om nätterna drömmer älskaren, eller ligger sömnlös
i mörkret i väntan på dagen då något kanske sker som kan ge stoff för nytt
nattligt grubbel (72:13-14).

Skönhetens lyskraft leder, med detta sätt att beskriva kärleken, till sin

53 Ou: "enstigh".
54 Jfr. nedan i avsnittet om kärlekssynen, samt Olsson, 1970, s. 40. Årstidernas och årstids¬

växlingarnas bildliga användning är givetvis inte begränsade till Petrarcatraditionen utan
förekommer överallt i periodens litteratur.

55 Jfr. sonett 75, som har likartat innehåll och uppbyggnad.
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motsats mörker. Solens sken drabbar med blindhet, skönheten med blind
kärlek. Den blinde lever i mörkret och särskilt i sonett 32 utmålas inlevelsefullt

en bild av det lidande som de av olycklig kärlek blinda utsätts för i den oseende
Amors rike:

Dhet är en Ewigh Natt i denna Gudens Rijke
Dhe löpa hwarom an i mörkret hijt och dijt
Seer HErren inthet siälf Tienarna honom lijke

Till ingen kan man mehr än sigh sielf sättia lijt
Och sådant tilstånd är för dhem som Kiärleek winner
Til dhes igen hans macht medh annan macht förswinner. (32:9-14)

Det antitetiska motivet mörker-ljus dominerar Wenerid, alltifrån natur- och
årstidsskildringar, "SE nu är Natten lång/ och dagarna fast kårta" (12:1), "Nu
kortas liuset aff nu wäxer mörkret til" (34:9) och ända till metaforiska beskriv¬
ningar av kärlekens blindhet.

Längst i symmetrisk antitetisk strukturering går Skogekär i den redan
kommenterade dikt där en ung kvinna råder älskaren att framhärda i sin kärlek,
medan en gammal man avråder. Alexandrinernas halvverser ger ramen för en

lång rad satser som ställs mot varandra. Älskaren får motstridiga råd: "Hon
rådde hålla fort men han at wänd' igen | Hon sade älska nu/ men han wänt
lithet än" osv. (67:2-3). De två personerna symboliserar inte bara omvärldens
hållning utan även älskarens inre konflikt mellan ungdomlig känsla och mogen

besinningsfullhet. Den villrådige älskarens bekymmer löses inte förrän gubben
möter Venerid och ändrar åsikt och råd. I Venerids person förenas och upphävs
motsatserna.

Antitetiskt tänkande är grunden också för adynata, uppradningen av

omöjligheter som skall bekräfta ett påstående.56 Skogekär Bergbo är inte
originell när han försäkrar att han aldrig kan glömma sin kärlek: "Förr blefwe
Himmel jord och jorden himmel ny | För flöge watnet kring och summe måln
och sky" (94:2-3) etc. Dessa adynata ligger nära det antitetiska och paradoxala
sätt varpå kärleken beskrivs: "DHet kalla många leek som iagh har kallat
plåga I Den57 som har minst försökt han skal mäst lee dher åth" (50:1-2) och
'Täck' ähre mine Band behageligh min plåga | Ett liufligt fängelse kärkommit
är mitt wee" (46:9-10).

56 Om uppochnedvända världen se bl. a. Curtius, 1948, s. 102ff.
57 Ou: "Dem".
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Personifikation och vitalisering

Det retoriska stilmedlet "personifikation" använder Skogekär med förkärlek.
Det fungerar som en metod att levandegöra Wenerids intima känslomiljö.
Ibland är inte personifikationen fullständig utan tingen ges endast ett intryck av
liv. Tekniken illustreras här med två av Skogekärs vinterskildringar.

I den nittionde sonetten samverkar personifiering av senvintermånaderna
med den mytologiska världen.

NÄr will du hålla up du watn fulla göya
At småla nidh så tätt dhen lätta58 kalla snö

Och inthet smältan up medh wärma däfwa tö
Du lägger inthet aff dhen burna hwijta slöya

Hwadh skyler du dhet du will inthet ännu röya
At icke skole gro the snö betäkte frö
At icke wäxer Grääs som gifwa diuren höö
Så snart dhet flächtar liumt och wädret böriar töga

Hwadh äst du rädd för mars för dhet at han är heet
Så är iagh och män kall är Veneridh som man weet
Doch lijkwäl ähre wij så gärna hoos hwar andra

Nu läter han sin wärd dhen trumpna Wintren wandra
Och kommer medh migh snart til Sommaren til gäst
Som har oß hwar sin Krantz aff lager löf hoopfäst59 (90)

"Göya" - Göjemånad - är februari, som uppträder som en kvinna med en slöja
vit som snö vilken skymmer den kommande vårens skönhet och fruktbarhet.
Men den personifierade vintermånaden är också fornsagans Göja, knuten till
månaden februari. På samma sätt framställs mars som en passionerad vår-
gestalt, och denna förbinds med krigsguden Mars. Två mytiska gestalter upp¬
träder således, Göja som symboliserar nordens kyla och Mars som represen¬
terar söderns värme. Men ytterligare två gestalter uppträder: älskaren säger sig
likna Mars i hetta, och Göja är lik Venerid som inte låter visa sin skönhet och
livslust. Givetvis förväntas läsaren dra sig till minnes Mars' och Venus' kärleks-

58 Ou: "lättta".

59 Ou: "hoopfäst".
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historia. Associationen till Venerid är förberedd två dikter tidigare då hon, likt
Göja i dikten ovan, bär en vit slöja:

HWem har doch först begynt dhen gamble Seden lede
At binda ett skygt hwitt så långt för ögon nedh
På Jungfrur när dhe Sorg at bära hafwa sedh (88:1-3)

Mars och älskaren skildras som hjältar. Mars driver undan den personifierade
trumpna vintern, och guden och älskaren hälsas som lagerkrönta segrare av
Sommaren. I dikten presenteras tre parallelliserade par, de personifierade
månaderna februari och mars, Göya och krigsguden Mars, samt Venerid och
älskaren.

Skogekär Bergbo levandegör gång efter gång världen kring älskaren och
Venerid. Ofta har besjälningarna främst en ornamenterande karaktär som när
älskarens skepp löper i hamn (seglatsen syftar på livsvägen) och "känner nu igen
sin Fäders Bygd och Städer | Dhet kastar Ankar uth [...]" (Zß^-S).60 På samma
Uvfulla sätt är det frosten själv som bäddar en jämn väg på vattnets frusna rygg

(63:1-2) och "glansk och blå" bräddar aUa stränder (63:5).

Slät fota Släden går rätt som för Segel fram
Snön stöter som en Fors på främsta Karmens stam
Sittiandes stilla gör iagh wedh en håi långt stycke

Ändoch iagh fåfäng syns så gör iagh Ujkwäl mycke
När iagh migh skyndar dijt som Venerid min är
Då är all möda lätt och Uufligt alt beswär. (63:9-14)

I den första av terzetterna levandegörs både släden och snön genom rörelse¬
verb. Genom två liknelseled, "som för Segel" och "som en Fors", förvandlas
släden till ett seglande skepp vars bog klyver vågorna. Den kraftfulla liknelsen
får en stor del av sin styrka av den antitetiska strukturen. Släden, landfarkosten,
färdas på skeppets frusna element, medan älskaren förblir stiUa i den UvUga
miljön vars aktiva rörelse speglas i första terzettens redan diskuterade språk,
vilket särskilt utmärks av korta ord och aUitterationer. Slädscenen förklaras

indirekt i den sista strofen. Älskarens inre är i rörelse, trots hans skenbara
stillasittande, och den levande naturen speglar hans känslor. I dikten färdas den
slädburne älskaren till Venerid och det är hon som vitaliserar tillvaron här och

på många andra stäUen i sonettsamlingen: "Ty Venerid är min Sool som

60 Wottle har kommenterat detta skepp med mänskliga egenskaper. Wottle, 1985, s. 434.
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wederqwecker alt | Lijfgifwer/ wärmer/ röör/ thet watnat är/ och kalt." (75:13-
14) Mycket konkret skildras hur Venerids ankomst förändrar och levandegör
naturen och skänker balans och harmoni:

Dhen sköne Venerid/ framgår och seer sigh kring
Som Wårens warma Sool hon frögdar alle ting
När kalla Ijsen wänd i liuma watn rinner

Och effter hwijta Snön sigh gröna Gräset finner
Medh een så liufligh Lucht widh Foglars söte Sång
Stormwädret är sin koos/ dhen klara Dagen lång. (62:9-14)

Medan Venerid som en sol skänker omgivningen liv förvandlas hon emellertid
själv, som liknelsen i sig antyder, till ett föremål. I och med sin förvandling bin-
hon allt mer onåbar som sol eller blomma: "SOm en frisk mårgonroos nys uth
spridd och uprunnen" (14:1) eller "ETt Blåmster nys upwäxt och friskt har mig
bedragit I Medh fägring sin" (79:1-2).

Vi har här uppenbarligen att göra med två motsatta förhållanden. Å ena
sidan animeras naturen, i synnerhet kring Venerid, å andra sidan genomgår
Venerid genom älskarens dyrkan en metamorfos. Detta motsvaras av tilltals¬
situationerna som analyserades i föregående avsnitt. Medan älskaren kan
kommunicera med människor och miljö förblir hans dialog med Venerid
ensidig.

Kärlekssynen

Den Petrarcaimiterande diktningen hade sina främsta befordrare vid furste¬
hoven som utvecklades i takt med nationalstaterna, och den erotiska mode¬

attityd som uttrycks i Wenerid nådde aristokratiska svenska kretsar under
Kristinas tid. I enlighet med de tankar som framförts i avhandlingens första
kapitel kan förbindelsen "hövisk aristokrati/petrarkism" vara en rimlig generali¬
sering på samma sätt som förbindelsen "akademisk humanism/antihövisk
hållning" skulle kunna vara det.

Det är följdriktigt att petrarkismen som kärlekskonst knappast får plats i ett
samhälle som 1600-talets Sverige. Den bildade klassen dominerades av ofrälse
som skolats vid universitet med en stark humanistisk tradition. Landets ledande
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aristokrati var numerärt förhållandevis liten, geografiskt spridd och utan
stadigvarande kontakt med en raffinerad kontinental hovkultur. Det karolinska
Sverige hade visserligen ett tongivande hov, men dess protestantiska kultursyn
lutade snarast mot tyska förebilder. Kristinatidens furstliga hovmiljö, som i
prakt och kulturambitioner motsvarade de rikaste europeiska staternas, är en
kort mellanperiod i den svenska stormaktskulturens tyskt nyktra hushållning.

Medeltidens minne-sångare och trubadurer, Dante och andra företrädare
för II dolce stil nuovo, Petrarca och hans efterföljare - alla skildrar kärleken
som en passion utanför älskarens och samhällets kontroll. I den svenska 1600-
talslitteraturen besjungs främst den fruktsamma äktenskapliga kärleken. I
bröllopsdikterna skildras Cupido som en skälm som driver gäck med allt och
alla och vars besvärande verkan bäst hejdas genom äktenskapet. Signaturen
I.I.S.S. hyllade ett brudpar 1653 med en sonettsekvens som följs av ett ode och
en sarabanda.61 I den sistnämnda talar Cupido:

MEdh skääl må man migh widh Ond-Penningen lijka/
Som alstäds omswäfwar bland Fattig' och Rijka/
Fördärfwar och bräcker så mången skön Handel/
Hwar medh offta stutzas dhe reesandes Wandel. (13.11.1653)

I Simon Tolpos sonettsekvens vid ett Åbobröllop 1675 påminns om att lika
säkert som elden alltid är het och hostan omöjlig att hejda, driver kärleken den
älskande till fåfänga dagdrömmar. I sekvensen ägnas som så ofta i bröllops¬
diktningen stort utrymme åt förmaningar till bruden (i detta fall författarens
syster), dolda under beskrivningen av den ideala hustrun. Hon skall vara trogen,
from och blid, sparsam, gästfri och flitig: "Alt Mannen til behag skall hon i huset
städa; | Beställa hwad som böör och amma barnen späda." (31.8.1675)

Den kärlek som bröllopsdikterna beskriver, ibland tunt maskerad under en

mytologisk fernissa, är den lutherskt-ortodoxa äktenskapliga kärleken, utilistisk
och förnuftig, och med mannen som kvinnans huvud. Den ortodoxa samhälls-
och kärlekssynen kunde innefatta åtskilligt kvinnoförakt, varav flera exempel
finns bland ungkarlen Wennaesius' Etthundrade Kling-Dichter. Den hundrade av
dessa riktas till en ung dam efter att hon blivit gift. Svartmålningen är så total
att ord till att avsluta sista versen med tryter. Med den orimmade kortversen
avser diktaren att ge sonetten en oväntad och underhållande poäng.62

61 Bernt Olsson har försökt attribuera skriften till Stiernhielm. Olsson, 1967.
62 Wennaesius, 1934, s. 51.
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Säg mig dock, Syster kiär, hwad för Planet regera
Tå tu blef buren fram. Eli skal jag längre gå
Till dag'n tu aflat wardt, och deraf böija spå?
När tu ogjffter wast, wastu som Jungfrur flera,
Vprichtig: Höflig: From: Reen: lijk GVdz Englar skära,
Och med all dygder prydd. Nu ästu så och så.
Bedräglig: Skamlös: Twärr: Argsinter: Af åtrå
Till Giri: Gudlös: Karg. Will tu än meer begära?
Vprorisk: Trätefull: På Rall och Sqwaller färdig.
Osnygger: Sömnögd: Laat: i Huset som en Biörn:
Ey unnar grannarn firijd: i Mansens ögon Törn:
I Bakkus Ridderspel, i Fröyas list uthärdig.
Är det tin Vngdoms frucht, lär tu på gambla daar
Blij wärr än fånen sielf.

Misogyn svartsyn finns också i Bröllops beswärs Ihugkommelse där äktenskapets
fördelar vägs mot dess nackdelar. Det vanligt förekommande motivet har
utretts av Bernt Olsson.63 En för Wenerid ovanlig anspelning på kvinnans
falskhet är nummer 87, men att dikten ifråga mer skulle uttrycka helhjärtad
aversion mot för stort kvinnligt inflytande än motvillig beundran för hennes
starka väsen, som Ruth Nilsson hävdat, är väl osäkert.64 Dikten är inte repre¬

sentativ, och orsaken till det atypiska draget är möjligen att Skogekär för en

gångs skull närmar sig den gammaltestamentliga värld som är en viktig grund
för den mörka kvinnosynen.

IFrån dhen tijdh at Gudh af beenet Qwinnan65 giorde
Bleff Mannen som aff jord och ståfft war skapad blind
Dhet än medh gode skiäl beklagar jorden trind
Dy Qwinnans list och mod och skönheet man straxt sporde

Hwad hon mot Gudh mot Man mot Ormen wåga torde
War hon til finna på och dichta mehr geswind
Än til at löpa snäl och rask och wigh een hind
Hwar medh hon råder mehr medh man än henne borde

Om Hustrun thet så will/ tror man at swart är hwitt
Och åther hwijt/ är swart igen i sinnet sitt
Dy Kärleek binder så dhen Kärleekz Guden blinda

63 Olsson, 1970, s. 50-75.
64 Nilsson, 1973, s. 117.
65 Ou: "Qwinnan".
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Som kan oß göra lös och när han will oß binda
Hon älskar inthe då när man henn' älska dömmer
Men när hon syns at hon/ alt älskande förglömmer. (87)

I många av Wenerids sonetter återkommer temat om kvinnokärlekens out-

rannsaklighet, men detta är enda gången en hätsk ton smyger sig in.
I bröllopsdiktningen odlades en antihövisk hållning till äktenskap och

kärlek, och i den praktiska synen på kärleken intar könslivet ett viktigt rum.
Tillfällesdiktarna väjde i sina bröllopsskrifter inte för gladlynt skabrösa gåtor av
det slag som tidigare exemplifierats med Stiernhielms "Een alfwarsam Gåta/
stält til alle Wackre Damer". Den kärleksdiktning som följer Petrarca står i
fullständig opposition till vad som kan betraktas som typiskt för den svenska
bröllopsdiktningen. En utpräglad motsättning råder mellan den höviska diktens
abstraktioner och det materiella i tillfällesskrifterna. I hövisk dikt är kvinnan

den ouppnåeliga. Älskaren förklarar att rangskillnaden mellan honom och
Venerid är stor: "Ehuru stålt hon är ehuru iagh är ringa" (58:11). Sexualiteteten
i Wenerid är nedtonad, eller åtminstone intellektualiserad, och den kristna
grunden saknas nästan helt. Vardagens bestyr är Qärran.

Ute i världen hade under de föregående århundradena åtskillig möda lagts
ner på kärleksfilosofiska spekulationer - både bland diktare och lärde. Filo¬
sofihistorikern Heinz Pflaum menar att under medeltiden stod den kyrkligt
asketiska kärleksuppfattningen mot en folklig och materiell.66 Caritas, kärleken
till Gud, stod i opposition till Cupiditas, den jordiska kärleken. Men under 1100-
talet sublimeras kärleken i lyriken (till exempel i den provensalska diktningen)
och lånar drag ur Caritas: kyskhet, ödmjukhet och tillbedjan. Samtidigt tränger
ett erotiskt drag in i den kyrkliga kärleksuppfattningen och därmed kan, enligt
Pflaum, begreppet Gottesminne ställas vid sidan avFrauenminne. Motsättningen
löstes på liknande sätt filosofiskt av företrädarna för II dolce stil nuovo, som
istället för att se kärleken till kvinnan i motsats till kärleken till Gud valde att

förandliga den förra genom att efterbilda den senare. Därmed befriades
kärleken från sinnlig synd.

På 1930-talet beskrev C. S. Lewis den höviska kärlekens plötsliga upp¬
trädande på ett annorlunda sätt. De fyra huvuddrag han menar utmärker den
"feodaliserade" kärleken är "Humility, Courtesy, Adultery, and the Religion of
Love"67 Ödmjukhet och höviskhet blev den naturliga följden av de sociala
förhållanden i vilken kärleksformen växte fram. Vid riddarhoven var kvinnorna

66 Pflaum, 1926, passim.
67 Lewis, 1985, s. 12.
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få och de unga männen många. Den sociala skillnaden mellan borgfrun och den
unga riddaren var stor. Att den höviska kärleken är utomäktenskaplig förklaras
dels av det feodala systemets konvenanspartier, dels av att den medeltida
kyrkan inte kunde acceptera kärleken som passion ens inom äktenskapet.
Redan om föreställningen om kärleken accepteras ställer man sig sålunda
utanför samhällets och kyrkans regelsystem. Denna antagonism mellan världs¬
ligt och andligt får som följd att kärleken kom att utgöra en utvidgning av

religionen eller kanske snarast en rival till den.68
I Ildolcestil nuovo förstärktes den höviska trubadurdiktningens idealisering

av kvinnan. Petrarca skrev sina sonetter mot bakgrunden av båda dessa ström¬
ningar, men skapar en ny kärleksföreställning som kännetecknas av sin anti-
tetiska utformning. På tre områden är, enligt Hans Pyritz, motsägelserna på
den bittersöta kärlekens område av särskild vikt. Hos Petrarca blandas sen¬

suella uttryck för lust med uppgivet lov av kyskheten. Vidare står längtan efter
befrielse ur kärlekstjänsten mot vetskapen om passionens hopplösa hän¬
givenhet. Slutligen nås ingen försoning mellan dygd och synd.69 Den antitetiska
hållningen har också långtgående konsekvenser för den tekniska utformningen
av dikterna.

Ett filosofiskt grundbegrepp är väsentligt i diskussionen om kärleksupp¬
fattningen i Wenerid - "naturen". Enligt Pflaum ersätter naturen grundvalarna
för det förbrukade medeltida kärlekssystemet. Av betydelse är återupptäckten
vid 1400-talets böljan av Lucretius De Rerum Natura (tryckt första gången
1471), i vars välkända inledning Venus genom sin kraft ordnar och bringar liv
till världen. Kärleken uppfattades som en skapande naturkraft. Men betydelsen
av begreppet "naturen" för kärlekspoeterna kan inte reduceras till Lucretius'
inflytande. C. S. Lewis pekar på den så kallade Chartres-skolans allegori-
seringar redan på 1100-talet, "The Natura of Statius and of Claudian [...] had
been remade and become a new and appealing character."70 I andra delen av
Le Roman de la Rose uppträder den personifierade naturen beledsagad av

fortplantningens gud, och Naturens skönhet, kraft och alstring hyllas.71 Hos
Petrarca återkommer knytningen mellan våren i naturen och kärleken, till
exempel i sonetten CCCX, där zefiren har återvänt med vackert väder,

68 Ibid., s. 12-23.
69 Pyritz, 1962, s. 57ff.
70 Lewis, 1985, s. 87-111. Citat från s. 111.
71 Ibid., s. 149ff.
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blommor, fågelsång och en vår i vilken allt levande vill älska.72 Motivet
återkommer genom århundraden av kärleksdiktning och finns i stort sett
oförändrat också hos Skogekär Bergbo.

Ett viktigt drag i renässansens uppfattning av kärleken är de platonska
inslagen. Kärleken på jorden fick ett etiskt värde - den strävade uppåt mot sin
fulländning, och kärlek till skönhet och sköna människor kunde därmed
legitimeras. Men detta kunde i eklektiska författarskap utan vidare förenas med
den ovan nämnda, närmast epikureiska strömning, som anade kärleken som en
i naturen verksam kraft. Och platonism och naturfilosofi kunde förenas med en

religiös grundinställning. Det är fel att förvänta sig en konsekvent kärleks¬
filosofi avspeglad i litteraturen. Utan att bekymra sig om skolastiska spets¬
fundigheter valde sonettförfattarna vad som var brukbart, precis som till
exempel Castiglione i hovkulturens handbok 77 Libro del Cortegiano. Även om
den platonska kärleksuppfattningen blev en modeföreteelse bland diktarna och
länge behöll sin ställning kunde exempelvis Ronsard utan vidare ge utrymme
för åtskillig jordisk sinnlighet.

Det är alltså mot en splittrad bakgrund vi bör betrakta Wertend: å ena sidan
en luthersk-ortodox uppfattning som betonade förhållandet till Gud och på
jorden uppmuntrade en praktisk äktenskaplig kärlek men lämnade föga
utrymme för galant och "romantisk" kärlekshandel, och å den andra en sofisti¬
kerad, främst romansk tradition av kärlekskonst med eklektiska inslag av
filosofi. Längre än så är det metodiskt vanskligt att gå. Skogekär Bergbo är
uppenbarligen en beläst författare med god kännedom om fransk och italiensk
litteratur, men Wertend uppvisar ingen genomarbetad kärlekssyn, utan är byggd
på en varierad mångfald av impulser, formler och idéer hämtade från olika
håll.73

I Fyratijo små Wijsor gör sig skalden ibland till talesman för en galant och
flyktig kärlek:

72 "Zefiro torna e '1 bei tempo rimena | e i fiori e 1' erbe, sua dolce famiglia, | e garrir Progne
e pianger Filomena, | e primavera Candida e vermiglia [...] ogni animal d' amar si riconsiglia."
Petrarca, 1951, s. 396.

73 Ruth Nilsson har kritiserat tidigare forskares åsikter om kärleksuppfattningen i Wertend.
Hon menar att den varken präglas av platonsk kärlekssyn eller fri sinnlighet. Dessutom menar
Nilsson att Skogekär hade en mer komplicerad kärlekslära än Petrarca, och framkastar Honoré
d'Urfés Astrée som en möjlig förebild, eftersom den har inslag av mer avancerad hövisk kärleks¬
teori. Nilsson tar inte tillräcklig hänsyn till petrarkismens inflytande och inte heller till kärleksfilo¬
soferna. d'Urfé tillför knappast sättet att skildra kärleken något nytt. Nilsson, 1973, s. 112-118.
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Först böriade iagh älska i mine späde åhr
War sädan aldrigh ledig för dänna syslan swår
Jag byter intet åffta män älskar altijd en

Och när iagh dänna mister74 ärAmor inthet seen

At föra migh i sinne en annan i ställe igän
Dät har han länge brukat och brukar hwar Dag än
Dy säger iagh til älska så är iagh stadig nog

Män ont ähr dät at taga ett Trä för en hel Skog.75

I Wenerid är skalden mer konsekvent i sin kärleksskildring men tonen mörk¬
are - den sinnessargande kärleken "är intet skiämpt" (20:1). Kärlekens trälar
är underkastade den blinda gudens tyranni. I hans rike är det alltid mörker
eftersom de olyckligt älskande är lika blinda som sin herre:

Dhet är en Ewigh Natt i denna Gudens Rijke
Dhe löpa hwarom an i mörkret hijt och dijt
Seer Herren inthet siälf Tienarna honom lijke

Till ingen kan man mehr än sigh sielf sättia lijt (32:9-12)

Den obesvarade kärlekens elände liknas vid helvetet. Älskaren bönfaller

Venerid om kärlek:

Du hafwer migh een deel af rummet låtit see
Hwar i dhen onde hoop som straffas lijder wee
Låt migh och nu dhen ffögd för än iagh dör bepröfwa

Dhen som dhe gode få migh inthet mehr bedröfwa (33:9-12)

Det är tydligt att skalden med Wenerid anser sig företräda en ny kärlekssyn i
svensk diktning, och denna kärlek är krävande: "DHen stränge nye Lagh migh
Kärleek föreskrifwer | At länge hålla tyst och tijga mitt beswär" (77:1-2). Det är
hovens kärlekskonst som introduceras och i inledningssonetten beskrivs hur
Venus önskar träna den svenska adelsungdomen i den svåra konsten:
"Gudinnan öfwa will Ehr ungdom i en stridh | Som stillare är och söt och både
können blidh" (inl.son:6-7). Några viktiga motiv och teman i Wenerid är kär-

74 Ou: "wister".

75 Skogekiär Bärgbo, 1682, s. Ciijr.
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leken som dygd och sjukdom, dess beständighet och skönhetens betydelse,
förhållandet till sinnligheten och naturens roll.

Det har framgått hur renässansförfattarna kunde legitimera sin kärleks¬
diktning genom att göra den syndfri, och i linje med detta skildras Venerid som
en fromhetsspegel vars klarhet bränner älskaren. Hennes ära, tukt, blygsamhet
och kyskhet är föredömen för andra kvinnor (13). Hon hör nästan till en annan
värld än den jordiska och äger inte bara en ängels skönhet (61), utan kallas
också för en sådan (58, 77).76 Det är alltså ingen olovlig lusta som driver
älskaren, hans kärlek är utan synd, och detta är också en förutsättning för det
skildrade människoidealet: "Äff dygd och behagh/ är migh min Eld beskärd"
(73:9). Kärleken i sig beskrivs i Wenerid som en dygd - den syndfulle kan inte
älska: "KAn en Blind kärleek ey der ingen dygd är wara/1 Som siälf är idel
dygd" (8:1-2). Men bilden av den syndfria kärleken är inte okomplicerad.
Jämsides med den "dygdiga" kärleken förekommer en amoralisk sinnlighet till
vilken jag återkommer.

Skönheten som absolut värde träder oss till mötes i större delen av den

kontinentala diktningen, om än beskrivningarna oftast imiterar Petrarcas
detaljerade beskrivning av Laura. Skogekär betonar naturligtvis hur skön
Venerid är men hans skildringar av hennes behags detaljer är påfallande få och
oskarpa. Genom att bara beskrivas i liknelser blir kvinnans skönhet ogripbar
och hon själv overklig. Hon sägs vara vacker som en blomma (14, 74), hon är
skönare än alla andra kvinnor (68, 81) och hon är som en sol (bl. a. 29, 81).
"HWem kan som dhet är wärt din deyligheet beskrifwa" (29:1) frågar älskaren.
Hans svar är att även den som inte kan dikta skall finna sig driven till rim¬
konsten, det främsta sättet att försöka uttrycka känslor, men eftersom hans
förnuft och förmåga inte kan nå tillräckligt högt för att rätt förmå beskriva
Venerids skönhet, tvingas han avstå från företaget. Skogekär Bergbo arbetar
således med en variant av det retoriska medlet prceteritio - genom att berätta
vad han inte skall beskriva har han i praktiken beskrivit företeelsen. Beskriv¬
ningar som påminner om Petrarcas och hans efterföljares är få, men någon gång
blänker Venerids "sköna ögon" (24). Inom den schablonartade traditionen faller
främst den sonett som beskriver den älskades mun. När resten av ansiktet är

dolt av ett flor flyr all skönhet till munnen: "Hon förer färian medh aff rödeste
Coraller | Och fogar henne inn uthi sin marmor hwijt" (89:9-10). Alla älskarens
tankar vänds då till hennes mun, för det är skönheten som väcker kärleken:

76 Ängeln som symbol för den förandligade kvinnan finns redan i den tidiga italienska
renässansdiktningen. Pflaum, 1926, s. 3.
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"kärlek skönheet drar" (89:13). Venerids rodnad skildras också schablonmässigt
i samlingens sista dikt: "HWadh Rosenrödt är thet the marmor hwita Kinder |
Så åffta färia om" (100:1-2). Det är möjligt att bristen på detaljerade, petrar-
kistiskabeskrivningar av Venerids skönhet berorpå konstnärliga överväganden.
Skogekär kan medvetet ha undvikit de klichéer som utomlands sedan länge
upplevts som slitna och istället valt andra delar ur traditionen. I skildringen av
Venerid står Skogekär långt från Petrarca som sammanliknade Laura med
Madonnan. Skogekär Bergbo avkristnar den ideala kvinnan, men han har inte
gett kvinnan så mänskliga drag som Ronsard. Venerid är mer "allegorisk" än
Laura och Helene såtillvida att hon står för ett abstrakt begrepp, "kärleken",
och inte är individualiserad.

Kärleken skildras av Skogekär Bergbo som något som står ovan förnuftet.
Den som älskar överlagt får aldrig veta vad sann kärlek är: "Dhen är ey wär-
digh77 giord at pröfwa Kärleekz macht | Som menar dhet at han af sitt förstånd
kan winnas" (21:10-11). Kärlekens makt gör människan till en lekboll för krafter
utanför henne själv. Detta är bokstavligen situationen när älskaren beskriver
hur han hållits i Venus' hand, mellan hopp och fruktan: "Nu up i wädret wägd
nu sänkter nidh på sanden" (82:8). Någon gång kan man ana den i litteraturen
vanliga sammanställningen av kärlekens och dödens makt, till exempel i en

beskrivning av alla älskandes dans som för tankarna till dödsdansen: "Dhem
ingalunda wil medh goda/ skal medh hoot/| Och twång i Dantzen gå hwadh
hielper streta moot." (21:13-14) När nu kärleken står utanför älskarens kontroll
kan det förefalla motsägelsefullt att han ständigt kan försäkra att den är
beständig, men detta hör till de genrekonstitutiva dragen: "All ting så när som
du[,] min kärleek[,] kan omwändas" (16:4).

Ett viktigare och märkligare tema är dock kärlek uppfattad som sjukdom.
Gång efter annan klagar älskaren över sin sömnlöshet: "NÄr alle hafwa roo och
alt som tryggiast såfwa/1 [...] Får iagh doch ingen Sömpn i mina ögon fatt"
(59:1&3, skildringar av vaknätter även i 19, 49, 56 & 78). Älskaren lider av

ångest (19:4) och rädsla: "den någon hafwer kär | Gemenligt rädd och full medh
fåfäng fruchtan är." (17:13-14) Världen är honom avskyvärd och han söker sig
till ensamheten (17:1-4). Hans hjärta blir kallt och lemmarna aska, han torkar
ut och förtvinar (45:4-5). En sonett ger en provkarta på de sjukliga symptom
som den älskande uppvisar.

77 Ou: "wänligh" är ett uppenbart feltryck.
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OM alle the af Sorg/ för Kärleek skuld/ förfalna
Och af sin trängtan swår så blek' och magre gå
Bekände af hwadh soot/ och hwii the ginge så
Vp täcktes månge the i siukdom säyes falna

Dhen säger iagh är siuk af fråsa och nu smalna
Så Händren såsom been en annan skyller på
Een Flus at han är tiåk/ och hielpes både twå
Om hetan som är tänd i Hiertat kunde kalna

Han gör nu blek nu rödh/ nu sulten och nu feet
Dhen siuka altijdh mehr än Läkiarn dher om weet
Men will ey wara läkt/ ty ledh är honom hälsa

Och siukdom mehra täckt iagh kan thet hoos min kära
Som iagh har kunnat lätt/ ifrån sin fråUa frälsa
Men hon will' heller än/ aff lust sin Kärleek bära. (91)

I den europeiska litteraturen återfinns en lång rad älskare i samma sjukliga
belägenhet som berättaren i Wenerid (och i dikten ovan även hans älskade), och
från antiken till renässansen var de medicinska handboksförfattarna ense om

att betrakta kärleken som ett sjukdomstillstånd. Författarnas åsikter byggde på
läran om kroppsvätskornas inverkan på personligheten.79 Kärlekssjukan hade
två stadier, ett sangviniskt då patientens kropp producerar mycket blod och ett
melankoliskt då han är kall och torr, svag och melankoliskt sjuklig. Det senare
tillståndet är främst en följd av obesvarad kärlek. Eftersom kärleken är en het
passion blir de älskande under den tidigare fasen febervarma. Den obesvarade
kärlekens melankoli medför främst sorg och fruktan, suckar och osamman-

hängande tal. Den älskande söker sig till ensamhet och försummar sitt yttre. På
grund av brist på kroppsvärme och kroppsfukt blir han mager, hyn blir blek och
pulsen ojämn.80 Som vi ser följer Skogekär Bergbo mönstret för hur kärleken
som sjukdom skildras. Det är obekant i vilken utsträckning han intresserat sig
för humoralpatologi, men han var i vaije fall medveten om ett av läkarnas stora
bekymmer - den sjuke vill inte bli botad: "Men [patienten] will ey wara läkt/
ty ledh är honom hälsa". (91:ll)81 Ett exempel på hur psykiska och fysiska
förlopp hör samman är hur glädjen, en varm och blodfull känsla, verkar på

78 Ou: "sinkdom".
79 Lawrence Babb redogör utförligt för melankoli som sjukligt tillstånd under renässansen.

Babb, 1951, passim. Om kärlekssjukans medicinska teori se särskilt ibid., s. 128-142.
80 Ibid., särskilt s. 134-136.
81 Jfr. ibid., s. 137.
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kroppen när älskaren får veta att Venerid är i staden: "Äff glädie Hiertat flögh
och Bloden rände kring | Är icke glädien och en underligh en Ting." (64:13-14)

Visserligen försäkrar älskaren att hans kärlek är ren: "Dhen til olåfligh lust
och kättia speel och leker | Wil råda/ är migh leedh/ min Kärleek han är reen."
(73:5-6) Trots detta uttrycks ofta sinnliga begär. Berättaren drömmer inte bara
om att ha Venerid i sängen (69), utan erkänner att han också upptänds av begär
till andra kvinnor: "NOg kan migh hända dhet at iagh til Jungfrur andra | [...]
Aff Kärleek blir uptänd" (40:1&3). Men han gör skillnad mellan kroppens
retning och själens trohet, mellan de tillfälliga små lågorna och den stora kär¬
lekens eviga eld:

Medh Kroppen är iagh när i hoop med Hand och Mund
Men Hiertat långt ifrån; hwem kan een Kyß förneka
Hwem kan uthslå een Dantz och inthet willia leeka

Så är lijkwäl min Hugh/ långt bårt i samma stund. (40:9-12)

Kvinnans sinnlighet är självklar trots att den kyliga dygden oftast betonas. "Man
weet doch theras lust the ähre icke steen| Fast någon af them är til at sigh
blåtta seen" (93:6-7). Kvinnans kärlek är jämställd med mannens när den väl
väckts: "Om dhen du förr har drömt sigh läggia widh din sijda | Hon drömmer
nu om digh dhet samm' aff samma krafft" (86:5-6) och fröjderna "När både lijka
Eld tillijka eder bränner | At hwar kan när han wil dhen andras flamma lindra".
(41:12-13) Närmast den flyktiga erotiska diktningen är den sonett som skildrar
nakenhetens större förmåga att uppväcka kärlek, elegant exemplifierad med
Venerids lena hand som inte kan bli vackrare av någon kostbar handske än av

sin egen "barheet" (93). En annan dikt tar i egen utformning upp ett av renäs¬
sansens favoritmotiv - badande kvinnor som bespejas av älskaren, i detta fall
i Mälarens strandskog. (92) För den mytologiskt bevandrade läsaren antar den
vitklädda och kyska Venerid drag av den Diana som överraskades av Aktaeon
i badet, ett motiv som utnyttjats av både Petrarca och Ronsard, men som i
Skogekär Bergbos version avviker genom att den dolda betraktaren inte
bestraffas.

Sexualiteten knyts till naturens ordning. Om människan är skapad, menar

berättaren, för att genom kärleken föröka sig, då är "dhen största lust naturen
gaf oß här | At se dhet uthaf twå tilwäxa många flera" (43:7-8). Venus' makt i
naturen får alla djur att utan synd och blygsel para sig, en naturfilosofisk
uppfattning som möter redan hos till exempel Lucretius. Varför är människan
ställd utanför sakens naturliga tillstånd frågar sig älskaren i den redan återgivna
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sonetten "DHe som i Skogarna/ gå hijt och dijt och smyga" (51:1). Vi anar i
dessa dikter den viktigaste enskilda beståndsdelen i Skogekär Bergbos skildring
av kärleken - naturens makt. Som framgått av genomgången ovan återfinns de
flesta dragen i renässansens kärlekssyn i Wertend, men medan dessa spår oftast
tycks föranledda av stil- och stoffkraven i den litteraturtradition som författaren
skriver inom, förefaller idén om kärleken som naturens grundprincip vara
levande och stark för Skogekär. Påfallande är också hur typiskt svensk naturen
i Wenerid är. I det ideala pastorala landskap som skildras, ett locus amoenus,

omgärdas den lilla gläntan av ekar, lindar och lönnar (31).82 Sommarens bad¬
scen är förlagd till Mälaren, och vinterskildringarna är suggestivt nordiska med
slädar och isbelagda sjöar.83

Redan Sundström påpekade att Skogekär Bergbos diktning är mycket litet
påverkad av religion.84 Frånsett till intet förpliktigande omnämnanden av
"Gud" (t.ex. 28,35,38,80) och den redan citerade dikten om kvinnans falskhet
finns det få inslag som anspelar på en kristen världsbild.85 I sonetten som

börjar "SÅ wist som aff een Gudh een Jordens båll regeras" (57:1) visar sig
skapelseidén bara fungera som grund för en epigrammatisk avslutning om
tvåsamhetens lycka: "Gudh har först skapat Twå och sågh dhet wara nogh | För-
dhenskul ingefleer i Paradis intogh." (57:13-14) En epikureiskt färgad livs¬
hållning är typisk för genren, och uttrycks kanske tydligast i den tjugoandra
sonetten:

ALt är fåfängligheet/ som Skugga och som Wäder
Dhet kommer alt och gåår och blifwer inthet qwart
Och när det warer bäst/ så är dhet giort så snart
Förswinner alt som Röök och flyger bårt som Fiäder (22:1-4)
[...]
Fördenskul war tilfredz mitt Hierta lät digh nöya
Hwadh tijden hafwa wil må digh ey synes dröya
Skal iagh i ensligheet min ungdom genom gå

Är bättre glädie frögd än sorg at tänkia på [...].(22:9-12)

82 Ståhles tankar går till sörmländska herrgårdsparker. Ståhle, 1975, s. 286.
83 Wottle har förmodligen rätt när han betonar att den "nordiska" naturen bidragit till att forma

Wenerid. Han tycker sig kunna utläsa ett grundläggande "sentiment" i nordgermansk diktning,
nämligen att naturen utgör ett ständigt hot mot människan. Wottle, 1985, s. 436f.

84 Sundström, 1914, s. 43.
85 Att Skogekärs värld förefaller avkristnad, säger dock ingenting om den verklige författarens

förhållande till religionen. Den Petrarcaimiterande lyriken kräver en särskild författarroll.
Hållningen är alltså inte oförenlig med Gustaf Rosenhanes brinnande psaltarparafras Förklaring/
öfwerthen 103. K. Davidz Psalm (1680).
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Även om inledningens liknelse har sin yttersta grund i Bibeln, blev den, som
Sundström påpekar, ett ytterst vanligt sätt att beskriva tidens snabba lopp.86 En
liknande hållning återkommer i dikten om älskarens ring. Allting på jorden sägs
vara förgängligt:

Alt fåfängt är och skal förgåås ehwadh dhet dröyer

Mehr är at hålla aff dhet hwadh som ewigt är
Mehr skal beröm och dygd medh rätta hållas kär
Och hwadh mehr man ey seer/ altså hwadh Gullet dölier. (36:8-11)

Den stora levande kraften i Wenerid är årstidernas växlingar - hösten innebär
sorg och avtynande och våren bringar nytt spirande och glädjefyllt liv.87
Venerid skildras som den livgivande solen (62, 75, 81), och solen, fattad som

ljusets och värmens källa, sammanfördes i renässansens tankevärld med
kärleken.88 Mot det förstelnade och kyliga verkar Venerid som "wederqwecker
alt I Lijf gifwer/ wärmer/ röör/ thet watnat är/ och kalt." (75:13-14) Man kan
här ana motsättningen mellan å ena sidan de livsfientliga kalla och våta ele¬
menten jord och vatten och å den andra elden och luften. Men det är Venerid
som är vårens och den återfödda naturens förutsättning. Vackrast är detta
uttryckt i sonett 62.

89
AF sådan skönheet kan/ dhen stadigeste röras
Men andra wändas om och dem som Kärlekz macht
Haa aldrigh pröfwat förr är fåfäng allan wacht
Dhe måste lijka som medh starcka Strömmen föras

Igenom öronen går dhen som ey kan höras
Och dhen som inthet seer medh andra ögons krafft
Har dhem sigh stå emot för dhet dhe see nidlagt
Som een Kullfälter skogh dhe falla och förstöras

Dhen sköne Venerid/ framgår och seer sigh kring
Som Wårens warma Sool hon frögdar alle ting
När kalla Jjsen wänd i liuma watn rinner

86 Sundström, 1914, s. 71f.
87 Vår- och höstskildringar i 34, 42,47,62, 90 m. fl.
88 Olsson, 1970, s. 40f.
89 Ou: "stadigeste".
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Och effter hwijta Snön sigh gröna Gräset finner
Medh een så liufligh Lucht widh Foglars söte Sång
Stormwädret är sin koos/ dhen klara Dagen lång. (62)

Venerids kraft är vårens - isen tinar, snön smälter och gräset spirar, fåglarna
sjunger, senvinterns stormar drar bort. Kärleken och Venerids skönhets makt
är som en naturkraft - den som älskar förs bort i en stark ström. Skönheten

betvingar människorna likt skogens träd som fälls av stormen.
Den naturfilosofiska hållning till Venus, kärlekens och naturens kraft, som

ytterst tycks ligga till grund för Wertend har kanske bäst uttryckts i inledningen
till Lucretius De Rerum Natura?® Här anropas den livgivande Venus, "alma
Venus", som alstrar allt jordens levande. För henne växer jordens blommor och
glöder himlen av ljus. Hela skapelsen hyllar den ankommande kärleksgudinnan:
fåglarna som i den vårliga dagbräckningen och friska sydvinden sjunger
bävande om hennes makt, boskapshjordarna som förtrollade följer henne. Alla
varelsers bröst fylls av ljuv kärlek och drivs till lidelsefull fortplantning.91 Venus
återkommer i samma roll hos Petrarca - vid vårens ankomst gläds Jupiter åt de
under som hans dotter verkar.92

Den svenska naturen är av största betydelse för Wenerids författare. Den
stora kontrasten mellan nordens årstider ges stort utrymme i diktsamlingen och
förstärker symbolvärdet av vårens livgivande kraft. Gestalten Venerid är
nyckeln till diktsamlingen. Hennes namn bör förmodligen uppfattas som ett
lekfullt "matronymikon" - hon är bildligt Venus' dotter. Det är inte omöjligt att
detta namn valts istället för till exempel ett herdinnenamn för att markera att
hon inte bara är en höviskt besjungen jordisk kvinna utan framförallt, liksom
Venus hos Lucretius, symboliserar kärleken som universalprincip i naturen.

90 Om skildringar av vårens ankomst se Olsson, 1970, s. 24-41. Särskilt om Lucretius se ibid.,
s. 38-40.

91 "omnibus incutiens blandum per pectora amorem | efficis ut cupide generatim saecla propa-
gent." 1:19-20. Lucretius, 1959, s. 2 & 4. Lucretius' invokation till Venus mynnar ut i en bön om
fred: den mäktige Mars själv har ju ofta kastat sig i Venus' sköte, övervunnen av kärlek. Även i
Wenerids inledningssonett finns bönen om fred, och där finns också Thor inbegripen i fredligt
samspråk med Frigga.

92 "Giove s'allegra di mirar sua figlia". Sonett CCCX. Petrarca, 1951, s. 396.
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SONETTEN 11600-TALETS
TILLFÄLLESSKRIFTER

Om tillfällesdikt och om tidigare forskning

De sonetter som förekommer i 1600-talets tillfällesdiktning, d.v.s. sådan vers
som skrevs till bestämda händelser i samhällslivet och privatlivet, skiljer sig
markant från dikterna i Wenerid. Istället för att vara intimt präglade riktas de
till en offentlighet, istället för att vara en ensam författares försök att intro¬
ducera en aristokratisk diktart är de produkter av samhällssystemet. Medan
Skogekär skriver om själsliga tillstånd behandlar tillfällesdiktningen övergångar
i det sociala och mänskliga livet, förändringar från det ena stadiet till det andra:
ogift-gift, student-promoverad, levande-död.

Tillfällesdikter har dåligt rykte. Dessa "snillefoster voro merendels mycket
långa och i all sin sliskighet särdeles tråkiga" ansåg Theodor Ekelund för drygt
hundra år sedan.1 I och med att litteraturforskarnas intresse förskjutits från
estetiska till historiska, retoriska och sociologiska betraktelsesätt har emellertid
tillfälleslitteraturen kunnat angripas på nya sätt. Mycket är dock ännu ogjort,
och Magnus von Plåten vidgår de "underlåtenhetssynder" som litteraturhis¬
torikerna gjort sig skyldiga till "gentemot den mäktiga åder inom vår poesi¬
historia som tillfällesdikten är."2 Målsättningen i detta kapitel är att kartlägga
en enskild diktforms ställning inom tillfälleslitteraturen och då i första hand i
separattryckta skrifter till enskilda personer, den ojämförligt mest omfattande
kategorin. Väsentliga frågor är: Hur vanliga var sonetterna? Hur behandlade
författarna formen tekniskt? Favoriserades den av vissa diktare eller mot¬

tagare? Hur användes sonetten - med andra ord - i vilka funktioner
uppträdde den? Frågorna måste ses mot bakgrund av det större problem¬
komplex som tillfällesdiktningen utgör.

1 T. Ekelund, 1880, s. 33.
2 von Plåten, 1985, s. 11.
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I Tyskland har forskningen på tillfällesdiktningens område varit livligare än
i Sverige.3 Tillfällessonetten har exempelvis uppmärksammats i flera artiklar
av Joseph Leighton, som även undersökt de tyska sonetter som förekommer i
andra typer av tryck än i separata personskrifter, till exempel i romaner,
baletter eller dedikationer. Han betonar tillfällesdiktningens betydelse för
införandet av nya litterära former, och menar att när en vitter nyhet är för
handen (till exempel sonetten) måste också en publik finnas redo att ta emot
företeelsen. Tillfällesskrifterna har rimligtvis haft en viktig roll i skapandet av
denna publik.4

Viktig för kunskapen om personvers i allmänhet är Jan Drees' omfattande
avhandling (1986) om tysk tillfällesdiktning i Stockholm och Uppsala under
stormaktstiden. Drees undersöker diktningens förutsättningar i främst de tyska
kretsarna i Stockholm, han beskriver materialet och dess distribution och

produktion samt de viktigaste författarna. Avhandlingen mynnar ut i en rad
analyser av tillfällesgenrerna och ett urval dikters förhållande till respektive
adressater. Arbetet har stort sociologiskt intresse och har givetvis betydelse
även för synen på svenskspråkig tillfällesdiktning.5

Forskningen kring svenskspråkig tillfällesdikt är begränsad. Jan-Öjvind
Swahn har skrivit en kort introduktion (1963). Tidiga, men användbara
litteraturhistoriska genomgångar finns hos Castrén (1907) och Sylwan (1925).
Värdefull är Ståhles omfattande kartläggning (1975), som främst tar fasta på
språk och vers. De tre senare uppehåller sig vid sonetten, som betecknas som
den mest konstfulla metriska nyheten i 1600-talets svenska litteratur.6 Stina
Hansson har behandlat Lucidors tillfällesdiktning (1975), och Ridderstad har
gjort viktiga insatser med artiklar från 1980 och 1983, bland annat genom att
bringa reda i terminologin. Beaktansvärda är också studier av Sven Almqvist
(1969). Slutligen ger Magnus von Plåtens utredning av yrkesdiktningens
omfattning och karaktär (1985) många inblickar i författarnas sociala villkor.

3 Betydelsefull är Wulf Segebrechts Das Gelegenheitsgedicht, 1977. Flera mindre studier bör
också nämnas, särskilt Albrecht Schönes "Kürbishütte und Königsberg", 1976, som är en
mångsidig analys av en tillfällesdikt av Simon Dach. Gerd-Rüdiger Koretzki har 1977 skrivit om
tillfällesskrifternas spridning. Han skiljer mellan två huvudvägar: direktförsäljning på bok¬
marknaden eller gåvor, antingen direkt överlämnade eller skickade. En nyckelgrupp är de lärda,
och inom deras kretslopp, commercium literarum, spreds i exklusiva former den anspråksfullare
diktningen. En betydelsefull studie om den tyska barockgravskriftens rötter i antik och nylatinsk
poetik är Hans-Henrik Krummachers "Das barocke Epicedium", 1974.

4 Leighton, 1977, s. 162. Jfr. Leighton, 1980, s. 16f. Dedikationer i sonettform i svenska tryck
finns exempelvis i Schütz, 1676, och Renner, 1690.

5 Vidare om Drees' avhandling se Burman, 1988.
6 Ståhle, 1975, s. 307.
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En praktisk svårighet för forskaren är att huvuddelen av tillfälleslitteraturen
fortfarande är otillräckligt bibliograferad, men de förteckningar som finns har
stort värde.7

Hela tillfällesdiktningen vilar på två konstitutiva element: det hyperbola
lovet och strävan efter decorwn. Båda begreppen hör hemma i den retoriska
synen på språkakten. \ genus demonstrativum, som utgörs av lov- och smädetal,
bygger författaren upp en idealiserad bild av den hyllade och skapar därmed ett
exemplum. Väsentligt är därvid att stanna vid det lämpliga, deconim, både i
stoff och litterär och språklig gestaltning. En balans skall upprättas mellan flera
olika element: dikten, författarens plats i samhället, adressatens ställning, kön,
ålder och så vidare. Men denna inskränkning av författarens frihet får inte
hindra att hyllningen ges en personlig särprägel. Leighton har betonat att ett
individuellt moment alltid finns i skrifterna och att detta kan vara hämtat från
t. ex. personalierna, förhållandet mellan adressat och mottagare eller vara

konstnärligt gestaltat som ordlekar på namn, akrostikon, anagram etc.8 Bakom
alla dessa tusentals ganska uniformt utförda tillfällesskrifter finns sålunda de
inte alltid förenliga kraven på individualisering och idealisering.

Typografiskt utmärks separattryckta tillfällesskrifter av titelsidorna, som
framför allt innehåller uppgifter om adressaten: titlar, namn, i vissa fall civil
eller militär befattning, uppgifter om datum och omständigheter kring bröllopet
eller begravningen, ibland författarangivelse, nästan alltid tryckare och tryckår.
Titelsidorna är ofta rikt dekorerade och har ibland skämtsamma eller poetiska
rubriker av typen "Astrilds Repslagerij" (29.12.1674) och "Seger Sång uthi
Kärleks språng" (2.11.1679). Skrifterna omfattar i allmänhet fyra till åtta sidor
och lämnades förmodligen ut som minne till bröllops- eller begravnings¬
gästerna. Flera författare kunde lämna bidrag, vilka vanligen var versifierade.
Först mot periodens slut böljade samlingar av omtryckt tillfällesdikt ges ut i
bokform. Lucidors dikter kom 1688, von Brobergens 1708, Warnmarks 1709,
Runius' 1714-15 och Brenners dikter i två delar 1713 och 1732.1 och med att

produktiva författares arbeten samlas i bokform får tillfällesverserna en annan
och mer offentlig prägel, samtidigt som dikternas tyngdpunkt förskjuts. Från att
dikten tidigare varit helt fokuserad på "adressaten", alltså föremålet för dikten,

7 Användbara bibliografier är Melander, 1951, S. Almqvist, 1973-75, och Ranius, 1987. J.-Ö.
Swahn, 1963, och Sallander, 1971, hänför sig till 1700-talet. I Ridderstad, 1980, presenterades ett
forskningsprojekt inom vilket man avsäg att bibliografera all svensk tillfällesdiktning. Projektet är
ännu inte slutfört och enligt uppgifter från projektledaren Per S. Ridderstad och medarbetaren
Gunnar Sahlin har man tvingats begränsa insamlandet till vissa tidsintervall. 1600-talet är
ofullständigt bearbetat.

8 Leighton, 1977, s. 149f.

93



flyttas i stället intresset till författaren som anspråksfullt träder i förgrunden. I
separattrycken måste diktaren stå tillbaka och inta en tjänande hållning inom
den halvprivata sfär där hanverkar. I samlingsverket däremot, där offentlighets¬
prägeln är större och läsekretsen en annan, blir författaren centralfigur.9 Detta
torde spegla en tidig omsvängning mot ett nytt författarideal, skilt från den
retoriska traditionens betonande av språket som representations- och rollhand¬
ling. Allt oftare är det författarens egen röst man tycker sig ana i dikterna. Det
är påfallande hur liten plats de populära rolldikterna där den döde eller de
efterlevande för ordet har hos författare som Sophia Elisabeth Brenner och
Henrik Georg von Brobergen. Samma sak gäller den mytologiska rolldiktning
i vilken muser eller gudomligheter talar.

Under 1600-och 1700-talenproduceradesofantligamängderpersonskrifter.
Ridderstad menar att antalet bevarade, separata personskrifter tryckta inom
svenska riket fram till 1830 uppgår till knappt 50.000. Antalet enskilda texter

(dikter, tal etc.) i trycken uppskattar han till ungefär det dubbla.10 Från 1600-
talet finns minst 10.000, kanske 11.000 tillfällestryck bevarade.11 Personskrif¬
ternas poesi är således den kvantitativt sett helt dominerande diktningen under
århundradet, men skrifterna är idag förhållandevis otillgängliga. Många skrifter
har gått förlorade under seklens lopp, och uppskattningsvis finns endast 60% av
alla tryck bevarade.12 Många av dessa har endast överlevt i ett exemplar, vilket
i tillgänglighet jämställer dem med handskrifter. Normalupplagan för en

begravnings- eller bröllopsskrift har uppskattats vara så låg som hundra
exemplar.13 Till detta kommer att stora delar av tillfälleslitteraturen aldrig
trycktes, utan presenterades vid högtiden i form av handskrifter, vilka natur¬
ligvis mycket ofta försvunnit.

Vem skrev? Oftast rör det sig om unga diktare, i de flesta fall studenter
eller andra med bakgrund i den akademiska miljö där författandet av vittra
arbeten var en del av utbildningen. Den relativa enhetligheten i motiv och
stilistisk behandling understryker den gemensamma kulturbakgrunden. För¬
fattarna skrev alltid i ett socialt underläge, utom möjligen när det rörde sig om
vän- och släktdikter. Dikter från hög till låg förekommer så gott som aldrig.14

9 Leighton, 1977, s. 145. Drees, 1986, s. 8f.
10 Ridderstad, 1983, s. 236.
11 Ibid., s. 241.
12 Ibid., s. 246.
13 Ibid., s. 248.
14 En av de undantag som bekräftar regeln är den franska sonett som en tioårig friherre skrev

till rector magnificus vid Lunds universitet, Andreas Wänerhamn. Den sociala rangskillnaden
markeras dock tydligt i diktens tilltal: "VOus profitez eher Wänerhamn, il faut vous satisfaire |
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Fyra viktiga skäl till att skriva tillfällesvers kein urskiljas. För det första är
det högtidligheter inom släkt- ellervänkretsen som kan föranleda hyllningsvers.
Det andra skälet, att dikta till beskyddares ära, är besläktat med den första. Till
grund för bägge ligger föreställningen om en plikt - kanske en kär plikt men
ändå en plikt - gentemot adressaten. Titelsidorna anger också mycket ofta att
författaren "skyldigast" lämnar sin dikt. En tredje anledning till diktskrivande är
det av Bo Bennich-Björkman betonade meritsamlandet.15 I ett samhällssystem
där språklig förmåga var en tillgång i de mäktigas tjänst kunde en välplanerad
tillfällesskrift fungera som ansökningshandling och dra den inflytelserike
presumtive beskyddarens blickar till den unge studenten. En fjärde anledning
är hoppet om ekonomisk ersättning. Ofta är detta en delanledning, för även
panegyriska hyllningar till en beskyddare kunde vara inkomstbringande. Dock
förekom rent yrkesdiktande, och i detta sista fall råder inget "feodalt" för¬
hållande mellan diktaren och hans adressat, utan författaren arbetar på en
marknad där produktens förmåga att tillfredställa mottagarens behov är
avgörande.16

Vostre talent a merité, qve ie vous fai ses rimes, | Le Rectorat que vous avez [...]" (14.12.1686).
15 Bennich-Björkman, 1970, särskilt s. 18f.
16 Om yrkesdiktning se von Plåten, 1985. Analyser av förhållandet yrkesdiktare-adressat för¬

svåras av att det endast är diktaren som agerar helt marknadsmässigt fritt. Hans högrestånds-
mottagare var fångad i ett konvenanssystem, och de statusanspråk som måste resas av den som
innehar en ställning i samhället innebar också plikter gentemot en författare som utnyttjar
panegyriktraditionen och frambär en underdånig hyllning. Detta förhållande bör ha varit den
huvudsakliga orsaken till att man försökte stävja tillfällesdiktningen med hjälp av överflödsförord¬
ningarna från år 1664 och 1668. Marknadssituationen innebar dock konsekvenser även för förfat¬
taren. Den som önskade tjäna en slant på författarskapet stod visserligen fri gentemot adressaten,
men för att vara säker på ett välvilligt mottagande tvingades han förmodligen mer än andra
anpassa sig till decorum.
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Sonetterna

På Uppsala universitetsbiblioteks svenska avdelning finns en mycket stor

samling tillfällesskrifter till enskilda personer.17 Samlingen av personskrifter
består inte endast av UUB:s originaltryck, inbundna i samlingsband och
ordnade i årtionden, utan har - vad gäller 1600-talet - kompletterats med
stora mängder avfotograferat material från bland annat Kungliga Biblioteket
och Helsingfors universitetsbibliotek.18 Detta betyder att huvuddelen av alla
bevarade tillfällesskrifter till enskilda från tiden före år 1700 har kunnat

undersökas, sammanlagt närmare 10.000 tryck. Resultatet blev överraskande
magert.

Samtliga dikter med antingen sonettens karakteristika eller med rubriken
sonett, eller klingdikt, har excerperats. Ett antal dikter, till vilka jag åter¬
kommer, utgår ur statistiken eftersom de inte är sonetter. Det totala antalet av
de övriga är ungefär 450 av vilka en tredjedel är tryckta före 1680. Intill detta
år dominerar tyskspråkiga sonetter, som utgör ungefär hälften. Från tiden före
1680 har jag bara hittat 61 svenskspråkiga sonetter i 46 olika tryck.19

Sonetter på svenska ingår i sammanlagt 213 av nästan 9.500 undersökta till¬
fällesskrifter och blir under seklet allt vanligare. Bilden blir dock annorlunda
om man tar hänsyn till den dramatiska ökningen av antalet tryck. Vid mitten av
seklet var tryckta tillfällesskrifter ännu ganska ovanliga, men årsproduktionen
av tillfällesverser ökar explosionsartat från 1660-talet för att nå en första

17 Skrifterna kallas på UUB "personalverser" och är indelade efter format. I kvartovolymerna
återfinns även oktav och duodestryck.

Även UUB:s "Verser till kungliga personer" har undersökts. Inte heller bland dessa har
sonetterna en framträdande ställning. I stället dominerar större diktkompositioner, påfallande
ofta på latin. Bland skrifter till furstliga personer tycks latinet, det språk som hade högst status,
länge bevarat sin ställning. Anförda dikter till kungliga personer återfinns i litteraturförteck¬
ningens avdelning n.

18 De tillfällesskrifter som innehåller svenskspråkiga sonetter har förtecknats i en krypto¬
bibliografi. Se käll- och litteraturförteckningens avd. ni.a. Tryck som finns bevarade i andra
bibliotek än UUB har jag inte systematiskt undersökt. Några hundra tillfällestryck i andra sam¬
lingar än "Personalverser till enskilda" har undersökts på UUB. Det fåtal tryckta tillfällessonetter
jag funnit vid genomgångar av t. ex. delar av den Palmskiöldska samlingen redovisas även de i
litteraturförteckningens avdelning ni.a. Där ingår också enstaka tillfällessonetter från likpredik¬
ningar och dissertationer. I de statistiska sammanräkningarna i detta kapitel tas emellertid endast
hänsyn till de skrifter som återfinns i UUB:s samling "Personalverser till enskilda".

19 Därtill kommer några sonetter i skrifter ur andra av UUB:s samlingar: (12.9.1658) och
(123.1676).
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kulmen vid böljan av 1690-talet.20 Under det stora nordiska kriget sjunker
antalet något, uppenbarligen som en följd av samhällssituationen, som inte bara
innebar sämre ekonomiska förutsättningar utan förmodligen också gav de högre
stånden färre tillfällen att högtidlighålla bröllop och begravningar. Till¬
fällesdiktningens mest produktiva period, 1700-talet, faller utanför denna
studie, men den absoluta kulmen för separattryck av tillfällesvers infaller under
tredje Värdedelen av seklet - innan tidningarna tar över tillfällesdiktningen

21
och produktionen av enskilda tryck rasar.

Period Antal tillfällesskrifter Därav med sonetter
(UUB)

t.o.m. 1659 c. 835 11

1660-69 c. 600 9

1670-79 c. 1.750 26

1680-89 c. 2.350 74

1690-99 c. 3.900 93

Lägger man till dessa siffror det faktum att andelen svenskspråkiga dikter hela
tiden blir större, visar det sig att sonetten under hela perioden är en marginell
litterär form som kanske till och med tappar mark.22 Detta gäller för övrigt
inte bara sonetten. Det finns en tydlig tendens till att överge experimenterande
med meter och strofform till förmån för längre stikiska eller regelbundet
strofiska dikter på alexandrin.

I det polyglotta 1600-talets samhälle diktade man på flera språk. Latinet,
universitetskulturens förmedlare, blev allt mindre viktigt under seklets gång. På
1640-talet var fyra tryck av fem avfattade på latin, medan siffran på 1670-talet
redan fallit till ett av tre. Diktningen på tyska, vars betydelse tidigare betonats,
ligger däremot stadigt på omkring tio procent.23 Skrifter med sonetter på
främmande språk fördelar sig på följande sätt:

20 Antalet skrifter per år tiodubblades från 1650- till 1690-talet. Ridderstad, 1983, s. 241. Jfr.
diagrammet i J.-Ö. Swahn, 1963, s. 13. Swahns siffror är oklara men tendenserna i hans statistik
riktiga.

21 Ett stickprov i 1700-talets tillfällesskrifter redovisas i avhandlingens sista kapitel.
22 Enligt Ståhle fördubblas antalet svenskspråkiga tryck under 1660-talet jämfört med före¬

gående årtionde. Under 1670-talet sker i sin tur en fyrdubbling. Ståhle, 1975, s. 292.
23 Storleksförhållandena efter Ståhle, 1975, s. 293.
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före 1640- 1650- 1660- 1670- 1680- 1690-
1640 1649 1659 1669 1679 1689 1699

Tyska 2 12 18 10 20 10 28

Franska 1 1 1 0 7 2 8

Italienska 0 3 3 1 5 1 8

Spanska 0 2 0 0 0 1 0

Holländska 0 0 1 0 0 0 0

(Svenska) (0) (0) (11) (9) (26) (74) (95)

En delförklaring till tyskans starka ställning är att den litterärt mer avancerade
diktningen i de baltiska provinserna under lång tid dominerar. Nästan en

tredjedel av det totala antalet sonetter före 1680 är tryckta i Dorpat, Reval eller
Riga. Under seklets gång skrevs och trycktes dock allt fler tyskspråkiga dikter
i Stockholm, där kretsen kring tyska skolan var viktig. Över huvud taget är
sonetter betydligt vanligare i tyska tryck än i svenska.

Under 1700-talets två första decennier uppträder tillfällessonetter i tryckta
samlingar.24 Brenner och von Brobergen gav båda ut samlingsverk som
domineras av tidigare separattryckta tillfällesskrifter i vilka åtskilliga sonetter
förekommer: von Brobergens Ledige Stunders Poetiske Tijd-Fördrijf (1708)
innehåller 56 sonetter, den äldsta från 1697 men det stora flertalet från åren
1704-1707.25 I Brenners Poetiske Dikter I-II (1713-1732) ingår 22 sonetter, den
första från 1683. Annars är andelen sonetter liten. I den flitigt uppvaktande
poeten Peter Warnmarks Parnassi Grönskande Blomster-Wall (1709) ingår
endast åtta sonetter och i Carl Eldhs Myrthen Och Cypresser (1725) bara en,

vilken dessutom sägs ha skrivits av skalden vid elva års ålder, något som antyder

24 Eric Wennxsius (död 1684) avsåg uppenbarligen att ge ut en centuria sonetter, huvud¬
sakligen tillfällesdikter, men samlingen förblev otryckt. UUB, Palmsk. 392. Wennxsius citeras
efter den textkritiska utgåvan 1934.

25 von Brobergens bok skiljer sig från de övriga i det att den utgavs anonymt. Det är emellertid
troligt att författaren var välkänd. Att författaren var adlig, om än en obetydlig tjänsteman, kunde
vara orsak till att det inte var lämpligt att sätta ut namn på ett arbete som förefaller utgivet i
första hand av ekonomiska skäl. En indikation både på von Brobergens professionella skrivar-
verksamhet och på det intresse som bokköparna tillmätte tillfällesdikterna är den bevarade
tryckta subskriptionslistan. Brobergen, 1707. I denna förtecknas samtliga personskrifter som
skulle ingå i boken. Om von Brobergen se Ridderstad, 1975, s. 259f. och von Plåten, 1985, s. 121-
124.
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diktformens karaktär av uppvisningsstycke.26 Varken Lucidor eller Runius har
77skrivit svenska sonetter.

Inventeringen visar att svenska sonetter är ovanliga i stormaktstidens diktning.
Sten Lindroth har menat att introduktionen av alexandrinen och sonetten i

svensk diktning vid mitten av 1600-talet är tecknet på den svenska poesins
inträde i den moderna kontinentala konstdiktningen.28 På detta sätt tycks han
vilja se paralleller i litteraturens utveckling från land till land, men exemplet
sonetten visar att den svenska litteraturen inte följde samma linjer som till
exempel den franska eller den tyska. Svenska tillfällesskrifter från perioden före
1700 innehåller endast omkring 400 tryck med svenska eller utländska sonetter.
En jämförelse med en så specialiserad kategori som stenstilar visar att dessa var
vida mer populära. Ridderstads undersökning, som begränsas till KB:s bestånd
av tillfällesskrifter 1600-1765, visar att mer än 1.300 tryck innehåller sten-
stilar.29 Sonetten naturaliserades aldrig fullständigt i den svenska 1600-talsdikt-
ningen, och förklaringen bör vara att ingen skrivande grupp tillräckligt ener¬

giskt förde fram formen. I flera kretsar anar man försök i denna riktning: i
Arvidis krets i Strängnäs som vid seklets mitt tog intryck av samtida tyska
barockexperiment, bland universitetsfolk med intresse för moderna språk (till
exempel språkmästaren Blasius Teppati i Uppsala, som tryckte ett halvdussin
sonetter på franska och italienska i böljan av 1670-talet), i grupper med
knytning till tyska skolan och tyska kyrkan i Stockholm. De olika litterära öarna
tycks dock ha varit för isolerade för att ge upphov till en livskraftig svensk
sonettdiktning. Vidare hade de litterära modena på kontinenten förändrats, och
det var för sent för att en litterärt radikal miljö vid hovet skulle ha kunnat
lansera sonetten som aristokratiskt hövisk form. Sonetter skrevs inte i ton¬

givande kretsar (Skogekärs dikter var tydligen nästan okända). Diffusionen
genom samhällslagren kunde inte bli annat än ofullständig.

26 Eldh har emellertid också skrivit 24 sonetter av didaktisk karaktär som sammanfattar
innehållet i var sin sång i Fénelon, 1723.

27 En franskspråkig sonett av Runius återfinns i SS, 2, s. 158f.
28 Lindroth, 1967, s. 350. Sylwan skriver att sonetten tillhör de former "varmed personversernas

författare avlats att ådagalägga sin konstfärdighet." Sylwan, 1925, s. 80. Även Johan Nordström
förmodade att de flesta poeter skrev sonetter. Nordström, 1917, s. 178f.

29 Ridderstad, 1975, s. 15.
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Tillfällessonetternas form

De allra flesta svenska tillfällessonetter från 1600-talet är skrivna på alexandrin.
Opitz och efter honom Arvidi menar också att detta är sonettens vanligaste
versmått.30 Ett påfallande undantag är emellertid en särskild av Arvidi om¬
huldad variant, som första gången förekommer i hans bröllopsdikt till Johannes
Jonas Strengnensis och Anna Eriksdotter - för övrigt den äldsta svenska
sonetten bland de undersökta tillfällesverserna (24.8.1651).31 Arvidi använder,
efter tyska förebilder, en inrimmad, fyrtaktig jambisk-anapestisk vers, som han
också har berömt i sin poetik 32 Castrén och Ståhle ger flera exempel på dessa
"rimdanser" i sonettform.33 Utöver dessa finns en hela tjugo år yngre dikt som
har utformats på samma sätt, och detta jävar Ståhles påstående att formen
varken nådde utanför årtiondet eller Arvidis hemtrakter.34 Det är små¬

länningen Petrus Ulnerus som hyllar ett brudpar med en sonett (21.10.1680),
som inleds med en mäktig ovädersskildring:

BLixt/ Torak och Jisbraak/ med owäder kalla/
Äsk'dunder med vrider/ regn hagel och meer/
Gudh störste Frijdzförste först gifwer oc teer;

Sehn sänder/ vptänder sin Sool/ then oß alla
Förlustår; mång pustar tå månde bortfalla.
Nu achter/ betrachter/ Her Brudgum/ hwadh skeer/
Gudh Eder medh Heder i dagh wäl förseer/

Och födan för mödan wist låter tilfalla.
Gudz Nåde Ehr både omfatte/ beware/

Som tänckia at länckia Ehr samman i dagh/
J tuchtan/ Gudzfruchtan/ alt effter hans lagh!

Olyckan/ otyckian kullslå/ Ehr försware!
Jagh thetta medh retta nu önskar af Gudh;
Thet hände/ til lände så Brudgum som Brudh!

Också andra avvikelser från alexandrinnormen förekommer. Redan Castrén

uppmärksammade den märkliga sonett som Jakob Egellman skrev till sin

30 Arvidi, 1651, s. 137. Opitz, n.l, 1978, s. 397. Vid sidan av alexandrin föreslår Opitz dock
(efter Ronsard) vers communs, ett versmått som emellertid aldrig slog igenom i sonettdiktningen.

31 Dikten anförd i sin helhet av Sylwan, 1925, s. 55.
32 Arvidi, 1651, s. 176ff.
33 (25.2.1655) av Olaus Ung, (25.1.1657) av Ol. Silneus, (30.10.1659) av Andreas Petri. Castrén,

1907, s. 201 och Ståhle, 1975, s. 308.
34 Ståhle, 1975, s. 308.
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informator Olof Hyltings begravning (4.2.1666).35 Dikten är skriven på hexa¬
meter, som i kvadernarernas b-rimmade verser omväxlar med pentameter. Den
är inte bara ett exempel på inflytande från Arvidis poetik, utan också på hexa¬
meterns starka ställning efter Stiernhielms Hercules. En tretton år yngre sonett
på hexameter uppträder som gåta på ett bröllop (31.7.1679). Helt byggd på
fyrtaktig, katalektisk daktylisk vers är en sonett av sörmlänningen Daniel Gruuf,
som kallar sin dikt"Thessaradecasticum Dactylicum eller Een klingende Dac-
tylisk Dicht" (31.8.1652). Skriven på åttataktig daktylisk meter är en begrav¬
ningssonett av Isaac Pijlman (29.11.1685), och från början av 1680-talet finns tre
tillfällessonetter av Eric Wennaesius som avfattats på åttafotad trokéisk vers.36
Niclas Grijs använder en vers om fyra trokéer (25.3.1687) och det gör också
Andreas Thel (13.1.1695).

Tyska poetikförfattare och efter dem Arvidi gav diktarna frihet i valet av

versmått, och vissa skalder utnyttjade möjligheten att variera sonettens klang,
men utvecklingen mot alexandrinsonetten som allenarådande grundformvisade
sig tidigt. Det blev praktiken och inte handböckerna som skapade normen.

I rimmönster följer diktarna oftast Arvidis grundschema, men undantagen
är många. Det är inte ovanligt med ett tredje rim i oktaven, ABBA/ACCA,
vilket ju för övrigt ofta förekommer i Wertend 37 Även två olikrimmade kvader-
narer i oktaven förekommer.38 Avvikelser från kiastiskt flätade kvadernarer

uppträder likaledes, AbbA/ccDD, AbbA/bbAA, AbAb/AcAc, AbbA/cDcD
eller rentav AAbb/CCdd.39 Här är förmodligen gränsen nådd för vad de flesta
svenska och tyska regelskrivare kunde acceptera, men Georg Neumark ger ett
exempel från Harsdörffer där oktaven rimmas AAbb/AAbb och fortsätter:
"Wenn diese Freyheit in dem Sonnete gestattet würde/ dörfte vielleicht auch
davor folgendes passieren" och återger en sonett på trefotad jambisk meter som
i oktaven rimmas Abbb/AAbA.40

I en notis i Samlaren återger den unge Henrik Schück en sonett av Ostanus
Pihl från 1694, vilken är rimmad AbbA/AbbA/cDDc/EE, och förmodar att
utformningen kan ha påverkats av den engelska rimflätningen med slutkup-

35 Castrén, 1907, s. 201. Utförligare Ståhle, 1975, s. 308f., som förmodar att Stiernhielm-
beundraren Olof Rosendalius hjälpt den unga författaren.

36 Wennaesius, 1934, s. 21f.
37 Exempelvis (13.11.1653), (25.05.1669). Wenerids sonetter nr. 1-3,5-8,27,39,45,52f., 67.
38 Exempelvis ([29.12].169[5]), (10.03.1695), den odaterade [1690] sonetten till Elizabeth

Scheffer von Schantz, eller hyllningen till Laurentius Norrman när denne blev rektor i Uppsala
[1688].

39 (21.8.1698), (14.11.1686), (27.1.1693), (5.11.1676) respektive (26.7.1691).
40 Neumark, [1667] 1971, s. 248.

101



lett.41 Så är givetvis inte fallet - rimflätningen är ju av den vanliga franska
typen. En annan dikt överensstämmer bättre med den "engelska" sonettens
byggnad, men detta beror förmodligen på en slump. Denna "GRLFT-RUNA" på
alexandrin avslutar en anonym gravskrift över rådmannen i Stockholm Nils
Waller (14.9.1690) och är ett elegant epitafium som beskriver hans biografi,
enkla härkomst och karriär. Rimmen är AbAb/CdCd/EfEf/GG, alltså helt
enligt det av Surrey införda engelska sonettmönstret, och diktens avslutning har
den epigrammatiska karaktär som är typisk för slutkupletten som bryter en
serie alternerande rim. Den döde talar själv och beklagar den lön han fått för
trogen tjänst:

Och har för all min Tiänst nu denne Egendom
Knapt/knapt Tre alnar Jord/ seen iag är död okk kaller.

Unn mig här hafwa Roo/ som nämdes förr NILS WALLER, (v. 12-14)

Vanligtvis innehåller tillfällessonetternas sextetter parrim enligt Arvidis och
Opitz' instruktioner, men särskilt mot seklets slut blir det vanligt med italiensk
rimordning i sextetterna, CDE/CDE. Nästan undantagslöst växlar dockmanliga
och kvinnliga rim.

I ett bröllopstryck från Åbo (30.10.1656) finns en sonett med endast två
rimband: AbbA/AbbA/bbA/bbA. En motsvarighet finns i ett några år äldre
tyskt tryck från Riga (16.5.1652) där dikten har titeln "Gleich-durch-reimendes
Sonnet", och denna form av rimsmide förekommer även i en betydligt yngre dikt
av signaturen J.C.P.P.V. (29.2.1680). Varianten uppträder i själva verket redan
i da Tempos medeltida inventering av sonettformer och kallas då sonettus
continuus.4,2 Inrim i alexandrinen förekommer i några fall, trots både Arvidis
och senare Petrus Lagerlöfs förbud. Det mest anmärkningsvärda exemplet finns
i en dikt till ett dalabröllop (2.7.1671). Den lyckönskan som omfattar sonettens
fyra sista rader har inte bara ett enda gemensamt rimband, utan verserna är
också mittrimmade och inrimmade.

Till sluut iag önska må/ att dee nu både twå
Sin Åker bruke så/ att åhrlig der uppå
Mång' wackra örter små/ hwar effter ann' upgå
Alt fort god trefnad få/ och altijd friske stå.

41 Schück, 1880, s. 97f.
42 da Tempo, 1869, s. 92f.
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I materialet förekommer flera sonetter med avvikande versantal. Uppsala¬
studenten Elias Hallinghs dikt vid ett bröllop i juni 1665 är rubricerad sonett
men består av 22 verser vilka är rimmade AbbA/CddC/EffE/EffE/ggH/bbH,
alltså två kvadernarer kopplade till en regelrätt sonett. En något tidigare dikt
(8.1.1654), skriven av Samuel Joannis Westhius, saknar rubrik men de 36
verserna är flätade:

AbbA/AbbA/CCC/CCC/dEEd/dEEd/fff/fff/GddG/GddG
Dikten består alltså av två sonetter, i vilka sextetterna bara har ett rimband
vardera, och sedan en avslutande oktav. Innehållsstrukturen stöder tolkningen
av dikten som en sonettkomposition.

En variation av oktavens byggnad ges i en anonym bröllopsdikt från festlig¬
heterna då en rådman i Falun ingick äktenskap (13.2.1681). Dikten är rubri¬
cerad "SONNET' och är gudinnornas avslutande "SammanSångh" till de nygifta.
Vardera kvadernaren har utökats med två verser och rimstegen är
AbbA/bA/CddC/dC/Eff/EfE.43 I en bröllopsskrift, som Johannes Gezelius
skickade från Narva till sin bror, har ett extra rimmat verspar lagts till sextetten,
CCddeeFF (2.7.[1689]).44 När Karl XI:s livmedikus Zachris Wattrang begrav¬
des hyllades hans minne i en tredelad gravskrift där varje dikt försetts med ett
eko, i sonetten en halwers som blir diktens femtonde rad. Den slutar alltså:

Han redligh lefwat har; Ty salig Ände når.
ECHO/ Ja Himmels Glädien får. (29.9.1687)

De allra flesta av de behandlade dikterna har förmodligen accepterats som
sonetter av den samtida, läsande publiken. Detta är mer osäkert för ett antal
andra dikter med ännu friare uppbyggnad som ändå bär formangivelsen
"sonett". Det egendomligaste exemplet är en latinsk akrostikondikt från 1629
om 18 orimmade verser i distikon till >Eschillus Petraeus, vilken har betitlats
"Sonet". Bland svenskspråkiga dikter finns så kallade "sonetter" med 12,16 och
28 verser, parrimmade eller med genomgående kiastiskt flätade kvadernarer.
Märkligare är signaturen Silvanus' dikt till ett bröllop 1696. Rubriken är
"Sonnetto" och dikten lyder i sin helhet så:

43 Sonetter med rimmande inskottsverser beskrivs redan av da Tempo som kallar varianten
sonettus duplex, da Tempo, 1869, s. 83-88.

44 Skriften, med dikten tryckt på en sida, har intresse eftersom den kastar ljus över fram¬
räckandet av bröllopskrifter. På baksidan har en adress tryckts och UUB:s exemplar har vikts som
ett brev. Avsikten var uppenbarligen att skriften skulle utdelas vid bröllopet som ett "öppet brev",
en hälsning från brodern på andra sidan Östersjön.
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NÄr nu den herden uti sin fam det diuret nam/
Strax blef bland bergen et lustigt glam/ oc hördz långdt fram/
Orpheus spelte/ sij Baccus ei felte/ ja Ceres uthdelte

Rätterna fleer/ iag hinner ei mehr nu seija ehr.

Inrimmen ger rimmönstret aa/aa/BBB/ccc, som ger vissa associationer till
sonettformen. En annan "Sonetto" från seklets slut har 10 verser, rimschemat
abab/ccD/EED och 2-6-fotad, jambisk och trokéisk vers (28.12.1699a).

Ach! Himmla Konung stor
I hwem man finna kann then högsta nåd och mackt

Med Nåde Strålars Chor/
Lys Brudeparet wårt/ haf om them trogen acht.

Gif godt sinn'
Lyckans win'/

Unn' them och att önskligt finna
Kiärlekz Panter

God' förwanther/
Himmelsk frögd/ sidst lät them winna!!

Ytterligare ett sent exempel på diktarnas osäkerhet är en "Sonnet" till Karl XII
som består av åtta parrimmade alexandriner. Att författaren Niels Quistberg
skriver sig som en "fattig Flychting ifrån CARELEN och KEXHOLMH förklarar
inte hans missuppfattning av formen.45 Istället bör orsaken till att många
tillfällesförfattare felaktigt använde beteckningen "sonett" för sina dikter vara
att beteckningens statusladdning var välkänd men kanske inte diktens traditio¬
nella regelverk. Möjligen har en glidning i begreppet sonett inträtt. Det diktar¬
na tycks tagit fasta på är klangen, rimrikedomen - och det är denna som
konstituerar sonetten.46

Formens variationsrikedom i meter, rim och versantal visar en strävan efter
originalitet som avser att höja tryckets status och värde. Författaren ville med
särpräglade inslag och hantverksskicklighet uppväcka admiratio hos publiken.
Men som tidigare nämnts försökte diktarna också med konstgreppen ge
verserna personlig anknytning till adressaten. När friherrinnan Brigitta Beata

45 Quistberg, 1715.
46 Märkvärdigt är att Wennaesius sätter rubriken sonett på en dikt om sexton verser från 1673

som rimmar CddC/EffE i de sista åtta verserna. Han hade redan tidigare låtit trycka någon
enstaka normalt rimmad sonett, och när han senast 1684 ställde i ordning manuskriptet till sina
hundra sonetter omarbetade han dikten från 1673 och gav den en regelrätt sextett. Wennaesius,
1934, s. 14f. och kommentarer s.l07f. Den överraskande slutsatsen måste vara att han ännu 1673
var osäker på sonettens form.
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Bååt begrovs hyllades hennes minne av signaturen E.H. med ett ofalsat folio¬
ark, ett så kallat patentfoliotryck, med titeln "Tree Lychsalige B Uthi SONNET
Antechnade" (11.1697). I sonetten parallelliseras verserna 1,7 och 14 och förses
med ornamenterade versaler som tillsammans ger den dödas initialer. Att
diktens tre B är "lycksaliga" är en ordlek på Brigitta Beata Bååts andra namn.

Till detta sena exempel kan ett tidigt läggas. Johannes Petri Plagman,
sedermera borgmästare i Borgå, hyllade sin syster Margaretha vid hennes
bröllop med Laurentius Vigelius i Åbo (30.10.1656). I bröllopstrycket återfinns
en dikt med rubriken "Margareta Plågman [!]/1 igenom Anagramma. | Marg
plåga reta Man | Vthi en Sonnet Vthsatt". I oktaven konstaterar författaren att

"ensligheet är Ond" och att "ey medh Rätt är ofruchtsamhet kär" eftersom
världen i annat fall skulle gå under. I nionde och tionde verserna införs ana-

grammet som satts i större stil. Den språkliga utformningen är otymplig och en
närmare skärskådan av dikten visar varför. Av tydlighetsskäl har den typo¬
grafiska bilden här lagts något till rätta.

Widh Werldsens frija L op/ så gierna bort åthfinnes
Att eensligheet är O nd som heela Jorden bär

Ja jämwäl ey medh R ätt är ofruchtsamhet kär/
Ty alt då vnder gåår. E y föör och nu tilsinnes
Den nytta samqwemd N äär och gör det wij såbinnes
Att iagh förtyger
Thet är et medfödt

Fast mer beswären

Marg plåg äfwen
Antaga detta

Här samma anslagh
I det at dygden
Skee roligt önskas

I höga himmels

T en lust som medh ionlag är.
S inn' hwart diur här krafftigt lär
M ång en man det draar til minnes
A n och de Jungfrw reta
R ådh/ en Man sigh vtleta.
G odt/ wår Brudgum och Brud taga:
R ijk dem läncker til samman.
E hr samt barn många daga/
T hron/ frögd glädie lust och gamman!

I alla verser utom den fjärde utgörs den sista höjningen före cesuren av ett
enstavigt ord inlett med versal. I fjärde versen är det enstaviga ordet ställt efter
cesuren. Versalerna är i trycket ställda i stort sett under varandra och bildar ett
akrostikon mitt i dikten (mesostikon) på brudparets förnamn, LORENTS
MARGRET. Sonettens författare har betonat visuella, för att inte säga grafiskt-
arkitektoniska egenskaper hos dikten. Det tryckta bladet måste ligga framför
diktmottagaren för att diktens alla plan skall framträda. Ett besläktat intresse
för det bildmässiga finns i en skrift över Svante Banérs maka Margareta Sparre
i vilken sonetten fungerar somsubscriptio till ett slags emblem som består av de
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två släkternas vapensköldar som dras samman av en magnet (13.3.1687, se
illustration 2). Bilden skall uttydas så att den avlidna makan nu dras till sin
döde man.

Den allra mest utspekulerade sonetten i mitt material är emellertid studen¬
ten och så småningom teologiprofessorn Olaus Iinnerius' "SONNET eller
Sorgeliud" över Matthias Hernelius, fältsuperintendent (biskop) i Livland och
kyrkoherde i svenska församlingen i Riga. Hernelius begravdes i Stockholm och
hyllades med följande dikt (2.2.1676):

H ugtwingand' Sorg nu är
E hrröfwat är oss Tröst/
R oo är ey i wår Bröst:
N u kommen är/ ty wärr.
E ngstar oss mycket när:
L ångt ifrån Werlden löst
/ a til stoor Gråth-Klagröst
U thi all stund oss kiär/
M en fast han liufligh gång
S å har doch dhetta språng/
A t Wenner/ Frender mång
K anskee at marger Man/
N u Qwijda yppas kan/
AR ga Dödh/ tu som Tyran

E ntronnen i wår Hierta/
L ijfizhugnadt/ Glädie/ Lust/
/ Sinne Suck och Pust

S ee/ Döden med stoor smärta
A ff Slagen sin oss swärtat;
B åd' Frögd och Glädie wist/
E endömme wij ha mist/
T hen Huuset wårt mon hyrta;
H ar för sigh gådt i Högden
A ch! oss förlohrat Frögden/
G iör ey nån Tröst benögde.
R ätt vthom Ätt och inne
U thaff ett wänligt minne.
B edröfwar Hugh och Sinne.

Dikten innehåller en kombination av akrostikon och mesostikon: HERNE-

LJUM SAKNAR ELJSABETHA GRUB. Hustrun sörjer alltså sin make, vars

namn grammatiskt står i latinskt ackusativ. Men dikten har än märkligare
formella egenheter. Den utgör också en form av dubblerad sonett som inte bara
i verssluten rimmar AbbA/AbbA/CCC/DDD utan även har manliga mittrim
med samma flätning. Därmed uppstår bilden av ännu en sonett, och med tanke
på de formella krav som författaren underkastat sig är diktens språkliga
utformning värd beundran.47

Henrik Georg von Brobergen är annars den som visar störst intresse för
långt driven diktornamentik. Ingen av hans sonetter är av samma komplexitet
som Linnerius', men Brobergens sätt att ornamentera är likväl intressant.

47 Dikten kommenterad i Burman, 1987, s. 23f. De enda sonetter jag känner till som liknar
Linnerius' finns i Georg Neumarks Poetische Tafeln ([1667] 1971). "Trochaisch doppel-reimiges
Sonnet" (s. 78f.) är emellertid bara parrimmad i halvverserna, och i de två pindariska kling-
dikterna, uppdelade i "Satz", "Gegensatz" och "Beysatz" resp. "Absatz", är sonettschemat inte helt
genomfört vid cesuren (s. 143f. resp. 246f.). Och ingen av dikterna bygger på akrostikon.
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Sonetten är hans favoritform och han pryder den gärna genom ordlekar på
brudparets namn.48 När kyrkoherden Rybeck gifter sig med Anna Catharina
Clerck ger det Brobergen uppslag till en dikt:

En heter CLERCK, men doch en CLERCK ey wara må:
En åter är en CLERCK, men heter icke så/ [...]. (v. 6-7)49

Akrostikon på den/de hyllades namn förekommer ofta,50 men kanske märk¬
ligast är de två dikter i vilka Brobergen infört ett så kallat kronogram i sonet¬
ten. Sålunda slutar sonetten till Carl Erichson Gyllenstierna och Anna Maria
Soop med en lyckönskan:

Leef Länge/ LKst/gt/ LIVst/ Wår CarL Wår GyLLenst/erna:
Leef Länge/ LVstlgt/ LTVst/ Wår ANNA MAJA SOOP! (v. 13-14)51

Hyllningsdatum anges i titeln till den "tij'nde/uft; af det Åhr/1 Som uti Önskan
utmärckt står." Genom att summera de romerska siffrorna i de två verserna

finner man att året var 1704.52 Kronogram fyller i tillfällesdikterna samma
funktion som akrostikon eller andra medel som uppmärksammar den hyllades
namn. Dikten skall bindas till speciella situationer, personer, tillfällen. Till¬
fällesdikt är individualiserad.

Typografiskt skiljer sig de svenskspråkiga tillfällessonetterna åtskilligt från
Wenerids, som har rak vänstermarginal och är uppdelade i fyra strofer. Som
Hirell har anmärkt är det vanligt att 1600-talets sonetter hålls samman typo¬
grafiskt.53 Mindre än en tiondel av tillfällessonetterna i mitt material har
typografiskt delats upp med blankrader, asterisker eller avvikande stilstorlek.
Den bärande typografiska principen är istället att med indrag i vänstermar¬
ginalen markera rimmens samhörighet.54 I en hyllning vid Greger Valanders
och Catharina Stiernhööks bröllop understryks principen genom ett dubbelt
akrostikon (16.3.1658). Författaren är sörmlänningen Gustavus Johannis
Mörck.

48 Ordlekar på brudparets eller den bortgångnas namn är mycket vanliga, se exempelvis
(6.1679), (19.4.1691), (6.4.1693), (2.11.1693).

49 von Brobergen, 1708, s. 110.
50 Ibid., s. 107f., 206, 214 (mesostikon), 225.
51 Ibid., s. 122.
52 Sonett med kronogram återfinns även ibid., s. 212.
53 Hirell, 1971, s. 28.
54 Detta har även Hirell noterat. Hirell, 1971, s. 27f.
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G eck iagh en liufligh tijdh uppå fagert fäldte A
V or' och tå therför migh tre Muser som sungo/ B
A tt iagh ey hafwer höört så liufligt medh tungo: B

R ätt siungas/ såsom tå: men Apollo then Hielte A
E en skiön lustigh dantz medh Melpomene stälte A

L ickwel behöllo the sin sång: fast de sprungo B
A lt om Echtenskaps Lust/ som rörer Hiert' och Lungo B

G iör och nu allom meen/ fast och om the ey förmälte A
N är som Venus och/ medh sin pijl träffar ens bröste/ C
D å kunna likwell the hoos godh wän winna tröste. C

E en sådan merckligh sångh ähr sinnad iagh att röra D
E ndock iagh omkring gåår i skogen och ey finner E
R ätt strax then rätta plan. Och Apollo giör hinder E

R um medh the Muser wist/ får iagh min sångh att giöra. D

Nästan tre fjärdedelar av tillfällessonetterna får ett karaktäristiskt utseende
som en följd av denna princip för typografisk utformning. Att principen är
synnerligen medveten märks i de fall där typografins symmetri bryts för att
indragen skall svara mot rimmen, till exempel i (5.11.1676) som har oktav¬
rimmen AbbA/cDcD eller (14.11.1686) med oktaven AbbA/bbAA En tiondel
av sonettsextetterna hålls samman med rak vänstermarginal och ytterligare en
tiondel av symmetriskt ordnade indrag utan hänsyn till rimbanden. Ungefär var

tjugonde sonett har helt rak vänstermarginal och ungefär lika många avviker
från mönstren ovan. De få sonetter som är typografiskt flerdelade tyder inte på
någon gemensam syn på den inre strukturen. Sålunda förekomer exempelvis
uppdelningarna 4-4-2-4, 4-4-4-2 och 6-8. Originell är Olof Wexionius' 4-6-4-
uppdelning i en gravskrift över Catharina Rosenfeldt (8.9.1689) i vilken två
kvaderaarer inramarverserna 5-10. Rimordningen är AbbA/AbbAcc/DeeD .55
I några fall, till vilka jag återkommer, har de fyra eller sex sista verserna brutits
ut med fetstil som ett fristående epigram.

55 Att Wexionius vid denna tid var intresserad av de typografiska möjligheterna visar hans
namnsdagssonett till den blivande Karl XII, som har försetts med blankrader mellan kvaderaarer
och terzetter, AbbA/AbbA/ccD/eeD. Wexionius, 1688. En "fördubblad" sonett från samma år
har på för mig okända grunder attribuerats till Wexionius och i den första av de två sonetterna
används blankrader (28.2.1688).
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Poeten och adressaten

Eftersom tillfällesdiktningen bygger på principen om decorum kan vi förvänta
något slag av förhållande mellan adressatens ställning i samhället och valet av
stil och form.56 En viktig fråga är alltså: vem hyllades med sonetter? För att
hitta svaret krävs en bred undersökning av delvis statistisk art. Invävd i fråge¬
ställningarna om mottagargrupperna är följdfrågan: vem skrev? Två sonett-
författande tillfälleskalder skall presenteras: en förhållandevis välartad Åbo¬
student och en brödskrivande Stockholmare.

Tillfällesskrifternas adressater kan delas upp i grupper efter ställningen i
samhället: högadel och adel, prästerskapet och deras anförvanter, personer
med anknytning till universiteten, samt övriga. Kleresiet och universitetsfolket
är delvis överlappande grupper som båda tillhör den lärda världen.57 Kategorin
"övriga" innehåller till exempel ofrälse ståndspersoner, rådmän, handelsmän,
lägre officerare.58 De drygt tvåhundratio tillfällesskrifter som innehåller
sonetter fördelar sig på följande sätt. Ungefär var tionde skrift är till en före¬
trädare för högadeln och var sjätte till en lågadlig person. Adeln står alltså som

mottagare till en fjärdedel av skrifterna. Var femte skrift gick till kyrkan, och
något mer än var tionde till universitetet. Över fyrtio procent av skrifterna
skrevs till personer i gruppen övriga. Vissa statistiskt signifikanta förändringar
av fördelningen sker under periodens gång. För det första ökar andelen adliga
mottagare till nästan en tredjedel under 1600-talets sista femton år. En tänkbar
förklaring är att en bredare grupp tillfällesförfattare så småningom kommit att
uppfatta sonetten som en lämpligt konstfärdig dikt till en adlig mottagare som
ställde krav på en vershyllning i paritet med hans eller hennes rang. Påfallande
är vidare att inga svenska sonetter riktas till företrädare för universiteten förrän
på 1670-talet, och från detta årtionde finns endast två exempel. Ansamlingen av
sonetter till akademiskt verksamma infaller under 1680- och 90-talen då

folkspråket börjat få en ställning inom det på många områden konservativa
universitetet. Då är det mer överraskande att de akademiskt utbildade präster¬
na redan på 1650-talet uppvaktades med sonetter. En förklaring kan tänkas
vara att förutsättningarna för traditionell latinsk vändiktning var liten ute i

56 Om decorum i tillfällesdiktningen se Hansson, 1975, passim.
57 En professor kunde till exempel samtidigt vara kyrkoherde. I tveksamma fall har jag utgått

från skriftens funktion, och ställt frågan om det är den akademiska eller andliga verksamheten
som skriften i första hand gäller.

58 Flera av de som ingår i mitt material blev adlade senare i livet.
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församlingarna och framför allt fortlevde i universitetsstäderna. Den stora
andelen sonetter till personer inom kyrka och universitet, sammanlagt en

tredjedel av århundradets tillfällessonetter, ger anledning att förmoda att
sonetter ofta skrevs utan förväntningar på betalning. Vid universiteten domine¬
rade kollegial vändiktning, och kyrkans män var, som von Plåten visat, åtmin¬
stone i Stockholm föga åtråvärda objekt för yrkesdiktarnas uppvaktning.59

Ytterligare stöd för hypotesen om sonetten som gåvodikt är att släktband
mellan skald och adressat ofta förelåg.60 Ett exempel på släktdiktning är Simon
Tolpos hyllning till sin syster vid hennes bröllop i Åbo. Skriften, i vilken en hel
sonettsvit om fem dikter ingår, är av "Broderkärligh Affection i hastigheet vthi
Rijm framstält" (31.8.1675). Ett annat är patentfoliotrycket som Peter Gropman
hyllar sin bror Nils med vid dennes giftermål (2.11.1679). Trycket är ett av de
äldsta där sonetten står som ensam hyllning. I båda exemplen framhävs sonett¬
formen, i ena fallet genom att uppträda som sekvens och i det andra genom det
typografiska utförandet. Ofta är det svårt att säkert bestämma när släktband
föreligger, vilket gör kvantifierande uppskattningar vanskliga. Många författare
skriver under signatur eller anonymt, och även när diktarens namn är utsatt
kan, som von Plåten påpekat, många släktband undgå granskaren, eftersom
skilda efternamn skulle kunna förklaras med kusinskap, svågerskap etc.61
Därtill kommer antagandet av släktnamn 62

Att tillfällesdikterna ofta skrevs inom familjen gör dem inte nödvändigtvis
spontana. Det patriarkala familjesystemet krävde, liksom samhället i stort, vissa
yttre tecken på de inbördes relationerna, och tillfällesdikterna inom familjen
bör förmodligen ofta ses som tillkomna "av skyldighet", en skyldighet som tycks
inträda redan när barnen är små. I begravningsskrifterna ingår mycket ofta en

klagodikt som har lagts i barnens mun, och barnen får uttrycka sin sorg över att
deras skydd och beskärm ryckts från dem. I en skrift över Oloff Erichson Edner,
inspektor över småtullarna i Småland ingår två sonetter. Enligt trycket är den
ena av Johannes Callenius och den andra av Oloffs son Erick (4.3.1694). De två
sonetterna står på samma sida och bildar paralleller. Det ligger nära till hands
att anta att sonens sorgedikt "Lacrymae Filii /.../ SONNETTO" också är skriven

59 von Plåten, 1985, s. 93f.
60 För 1700-talets del har von Plåten uppskattat att nästan var fjärde tillfällesskrift riktas till

släktingar, och hans intryck är att diktning i släkten blev vanligare med tiden, von Plåten, 1985, s.
45. Den exakta andelen släktsonetter under 1600-talet är svår att avgöra, och jämförelsematerial
saknas.

61 von Plåten, 1985, s. 45.
62 Ett exempel är Johannes Gezelius' bröllopshälsning till brodern Jonas Columbagrius

(2.7.(1689]).
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av Callenius. Han var tydligen pojkens preceptor och har här tagit tillfället i akt
att visa sterbhuset sin vördnad samtidigt som han bistått sin elev vid författan¬
det av en för tillfället passande och nödvändig dikt. Sonens sonett har en

påfallande naiv diktion och böljar "AH! Ah! migh fattig Barn! Gudh Nåd' min
Syskon alla!". Stilvalet följer de retoriska konventionerna i de fall då barn
tänktes föra ordet.63

Från släktdiktning har vi glidit över till klientdiktning, och även här kan
man möjligen förvänta sig att sonetten fungerade som konstfärdig hyllning med
viss prestige. Förhållandet klient-patron är i det äldre samhällssystemet viktigt
men svårt att beskriva på grund av dess informella karaktär.64 Tillfälles-
skrifterna kan i många fall ses som olja i det invecklade vertikala samhälls¬
maskineriet. I sökandet efter kontakter och presumtiva patroner kunde uppen¬

barligen tillfällesskrifterna vara ett medel, men också i etablerade förhållanden
krävdes lojalitetsyttringar från den beskyddade. Förhållandet avslutades inte
heller med patronens död, utan gravskriften är ett viktigt tecken på den lojale
klientens trofasthet. Ett exempel på detta avtecknas i den förklaring som följer
på en sonett av Ernest Gestrinius i en gravskrift över Petrus Bång, biskop i
Viborgs stift (25.8.1696): "Med en ödmiuk Hand lemnat af denne salige Herr
BISKOPENS i Lijfztijden högst obligerade, men sedermeha [!]/ genom någras
Förwållande/ afstängde/ doch åter förr hans Död reconcilierade Client". Temat
för sonetten, som inleds "OM ey en Awugheet det jemna sökte slätta", är också
dygdens seger över avundens vidrigheter - den dödes lov skall överleva
klaffaretungorna.65

Även vid akademierna rådde klient-patronförhållanden, och här finner vi
särskilt intressanta exempel på hur svenskspråkiga sonetter till sist når in i det

63 Ett annat exempel på trolig informatordiktning är (24.11.1687). De anförda exemplen ak¬
tualiserar de svårigheter forskaren möter vid författarbestämningar. Ofta kan man misstänka att
den uppgivna författaren inte hållit i pennan, och det visar sig vara vanligt att de diktkunniga
skrev "i annans ställe". Det kan, som i fallen ovan, röra sig om dikter som tillkommit som en del
av en informators "tjänsteåligganden". Men det kan också röra sig om beställd diktning som
rimligtvis betalades kontant. I Eric Wennxsius' manuskript förekommer en sonett som skrivits
"i ens annans namn" och till vilken utgivaren Nordin-Grip inte hittat originaltrycket. Wennxsius,
1934, s. 15 & 109. Vid ett bröllop 1675 framräcktes emellertid en skrift med förklaringen
"Dichtade detta hans [brudgummens] Landzman och gode Wän Erich E. Tofman" (18.7.1675).
Sonetten är just den som Wennxsius uppger sig ha skrivit för någon annans räkning. Exemplet
visar hur flera bevekelsegrunder kan döljas i samma skrift. Tofman, som önskar hylla sin gode vän
med en bröllopsskänk i form av en dikt, vänder sig till en författare som rimligtvis tar betalt för
sina tjänster. I ett led av produktionsprocessen är dikten en marknadsprodukt till fastställt pris,
i ett annat en gratisdikt från vännen. (Om Wennxsius som yrkesskald se von Plåten, 1985, s.95f.)

64 Om problemområdet se Klient och patron, 1988.
65 Om Gestrinius se Hultin, 1904, s. CCLXIV-CCLXX.
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akademiska systemet och vid vissa tillfällen kan ersätta den lärda latindikt¬
ningen. Rektoratet vid Uppsala universitet gick mellan professorerna halvårsvis
och sonetthyllningar förekommer upprepade gånger kring åren 1680 och 1690.
När Johan Gartman för andra gången blev rektor uppvaktades han med ett
patentfoliotryck med en sonett av Samuel Pontinus (13.12.1678), men redan
sex år tidigare, när han blev rektor första gången, framräckte Blasius Teppati en
italiensk sonett (18.6.1672). Ett och ett halvt år efter Gartman gratuleras också
Eric Benzelius med en svensk sonett (22.6.1680), liksom den följande rektorn
Carl Lundius (14.12.1680). Några år senare hyllas Laurentius Norrman ([1688]),
Petrus Lagerlöf (21.6.1687) och Andreas Spole (12.12.1689). Efter Spole valdes
den unge greve Carl Caspar Wrede till rector illustris, ett inte ovanligt sätt för
professorerna att visa sin vördnad för högadeln, och även Wrede får mottaga en
svensk sonett (17.6.1690). Dikterna är färgade av humanistisk mytologi, och
man försäkrar alltid att musernas konster skall blomstra under den nya rektorns
beskydd. Sonettskrivandet tycks här utvecklats till en tradition, men om dessa
upsaliensiska rektorskedjor av sonetter varit ännu längre är omöjligt att avgöra.
Dikter kan ha stannat i handskrift eller gått förlorade.

Även på andra orter firades rektorsskiften med sonetter. I Lund hyllar den
unge friherren Georg Fleetwood på franska den nya rektorn (14.12.1686), och
i Dorpat förekommer svenska sonetter vid flera rektorsskiften (25.6.1691,
10.12.1691 och 19.6.1694). Den första av dessa tre, undertecknad av Laurentius
Salvius, är såtillvida intressant att de fyra första verserna är plagierade från
Pontinus' dikt till rektor Gartman i Uppsala drygt tio år tidigare. Plagiat och
nära imitationer är långt ifrån ovanliga i tillfällesdiktningen, och även vid aka¬
demierna kunde skaparkraften sina. Nästan alla rektorsgratulationer är ståtliga
patentfoliotryck där sonetten är den huvudsakliga hyllningen.

Tillfällessonetter skrevs till mottagare i alla grupper, men genomgången
ovan tycks visa att formen hade en viss särställning. Vänner, släkt och klienter
vände sig till en föregivet komplicerad diktart som denna för att visa sin
poetiska kunnighet. Trots att adeln är frekventa mottagare är det svårt att se
tillfällessonetten som en särskilt adelsanknuten form.66 Intrycket är istället att
den gamla europeiska hovformen - när den försvenskats och fått nya funk¬
tioner i den bredare diktningen - förflackats till ett särskilt konstfullt epigram
som exempelvis kunde pryda en ödmjuk hyllning till en nytillträdd rector
magnificus i Uppsala.

66 Sonetthyllningar till adel tycks vanligare på franska och italienska, vilken understryker att det
främst är i sin romanska identitet som diktformen uppfattas som aristokratisk.
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Ett exempel på en tillfällesskrivande social klättrare är smålänningen och
korpralssonen Johan Helin (1664-1730).67 Tjugosju år gammal blev han
student i Åbo, det naturliga valet för en fattig smålänning, och där både dis¬
puterade och promoverades han 1694. Helin prästvigdes 1697 och slutade som

kyrkoherde i Nöbbele i Småland och prost i Konga kontrakt.
Mer än dussinet skrifter under Helins namn finns bevarade, och de tillkom

alla under hans studenttid: 1692 (tre gravdikter och en lyckönskan), 1693 (två
bröllopsdikter och en lyckönskan), 1694 (tre gravdikter), 1695 (tre gravdikter).
I UUB:s katalog dateras en gravskrift över Mårten Arp till 1694, och dikterna
är "i Pennan fattade/ och vnder Trycket gifwne Af Samtelige de Sor[g]bundnas
Tienst- Skyldig- och BeredwilligsteJOHANHELINO". I huvuddelen av skriften
för den sörjande änkan ordet, men hon tröstas i en sonett av en av sina söner,
Johan, vars namn också står under dikten. Under den avslutande griftskriften
står den andra sonens namn, Samuel. Anmärkningsvärt är emellertid att Helin
på titelsidan antyder att han är den egentlige författaren. Det handlar alltså om

ytterligare ett fall av informatorsdiktning, och exemplet visar hur tyngdpunkten
i tillfällesdikterna långsamt skjutits över från adressaten till författaren.68
Nästa sonett återfinns i en skrift över prästänkan Brita Greek, gift Gestrinius,
som dog sjuttioårig och begravdes i Helsingfors ([17J.6.1694). Flera författare
bidrar till trycket och kallar sig för den avlidnas "Wänner och Tienare".69 Efter
promotionen i november 1694, då Helin och andra lyckönskas i flera promo-
tionsskrifter, skall han enligt herdaminnet ha fått ett anbud om att bli docent,
givetvis en oavlönad tjänst, men föredragit att ta emot en adjunktur vid Växjö
Gymnasium. De sorgetankar som han i en fördubblad sonett uttrycker vid
akademiräntmästaren Gudmund Hööks begravning i Åbo den 27 mars 1695,
måste därför inställt sig under hans sista tid i staden. Ett antagande att hyll¬
ningen till Höök tillkom i hopp om ekonomisk ersättning stöds av att begrav¬
ningen lockade flera diktare att inlämna sorgeskrifter - inte mindre än sex
finns bevarade, och märkligt nog ingick sonetter i hälften av dessa (27.3.1695a-
c). Helins uppenbara litterära intressen visar sig i hans vilja till Ornamentik i
dubbelsonettens typografiska utförande och i dess stil, till exempel kärnords-
tekniken. Den första delen av den dubblerade sonetten saknar titel medan den

67 Uppgifter om Helins biografi är hämtade från tillfällesskrifterna och Växjö stifts herda¬
minne.

68 Att Helin var Arps informator framgår av en promotionshyllning till Helin, skriven av JJ.
Miltopaeus, J.H. Thorwöst och J.M. Arp. Alla tre kallar Helin för sin prceceptor. Skriften
förtecknas av Melander, 1951, s. 472.

69 Här ingår också en sonett av Eric Brumerus.
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andra kallats "BERÖM-SONNET'. Denna rubrik har finurligt fogats in i den
första sonettens slutvers:

Ett wälförtient på Eder Grift:
BERÖM-SONNET

Fast än Ehr Moder-Mull/ med mull/ Ehr Mull omhöljer/
Samt Jorden gör til jord Ehr sämbre del/ Ehr kropp/
Och det beklagligst/ mot wår önskan och wårt hopp

Doch fins ey någon Mull/ som Ehr förtar och döljer [...] (v. 14,1-4)

Samma originella typografiska tillvägagångssätt har Helin valt i en åtta dagar
äldre dikt, som ingår i en gravskrift över Petter Thorwöst, hovmästare hos greve
Jacob Hastfer (19.3.1695). Helins kända förbindelse med familjen Thorwöst
består i att han var informator till Johan H. Thorwöst, som dock av sitt patro-
nymikon att döma inte var Petters son. Dikten till Petter Thorwöst kallas "På
Sal. Herr Hoffmästarens Lijk-Steen". Efter titeln följer åtta verser av sonetten
och insprängd i den åttonde är en ny titel, "Grifft-Skrifft". De sista sex verserna

utgör det egentliga epitafiet. (Se illustration 3.)
Helin förefaller vara ett gott exempel på en grundtyp av tillfällesdiktare:

den litterärt begåvade studenten i enkla omständigheter som omsätter sitt
litterära kapital i välvilja från beskyddare och möjligen en dusör från sterb-
husen. I och med att den tillfällesdiktande studenten lämnar universitetet och

får en ställning tystnar hans diktning. Han blir mottagare istället för producent
av skrifter. Johan Helin fick ta emot flera tillfällesskrifter, inte bara vid sin
promotion utan också vid sitt bröllop. Åter i Småland blev Helin notarie vid
konsistoriet i Växjö och gifte sig med kyrkoherdedottern Christina Flodina, och
till bröllopet uppvaktades paret med en tillfällesskrift som inte bara innehåller
en längre alexandrindikt, utan också en bilddikt och en sonett (3.7.1698). När
Helin dör 1730 förevigas hans minne i tre skrifter. Två är skrivna av sönerna
och den tredje av den unge släktingen Lars Wilhelm Flodin, som studerade vid
Visingsö trivialskola. Helins rykte från ungdomen som framgångsrik tillfälles¬
skald måste ha vårdats genom åren, för några belägg för att han efter 1697
ägnat sig åt denna typ av skriveri finns inte.70 Lars Wilhelm Flodin utbrister:

O att han lämnat siälf/ som skrifwit mångas Heder/
Sin Grafskrift om sitt Wett sin wandring stånd ock seder! (28.4.1730)

70 Jag bygger här på UUB:s kataloger och på S. Almqvist, 1973-75.
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på @rtl. £>er:

SONNET.
m tag/gert Cg(&2$iSé©C7 fom /<tg

t>ort>c/ (fulle ffrt/ma
gttr£u/om någon/ gåbt på ©pgbens

råtta ©ttg/
Slå forbrabes bet Se«/ fom tag ep lofmarmtg:

©p låmnar man åt bem/orn btna©pgber brtftoct/
©om (»ogrefått ?gårjlånb; odj mtl allenaf? 6lifvx>a

j£tt Sftne til bet ßof/ fom bn förmårfmatbtg/
©om/ltjft ben Rara @ol/ frmg Serlbcn brcbcr fiot.

©ocg tag ben ringa mot/ fom tag mått gtjma.

^rtffN|frtfft
lEn?G)armor(feett b/n 6een/ger £g®2r$5öS£7

nu betåcRr/
©om/ bår bu mor epbob/ ep bo/ men Icfma bort:
tföen faff bin fåmbreSkel/fom aileemår/bltjrgtort

O 5H(fa/©tofft oc§ XDull/til bee ©ub pottorn måefer^
©oc§ ffal bt'tßof blanb odj (>o®0ftn ®*?52)

btn ©tål
©tå/ @et t jtabtgtf?or/o<§ gon t emtgt mål.
Illustration 3: Johan Helins sonett över hovmästaren Petter Thorwöst (19.3.1695).
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Som vi har sett skrevs sonetter ofta inom släkten eller vid vissa tillfällen då en

prestigefylld kortdikt var av nöden, till exempel vid rektorsinstallationer. Men
författare som skriver hyllningar inom det patriarkala systemet och utan krav på
direkt ersättning är inte särskilt produktiva tillfällesskalder. De tycks istället ha
sparat sina krafter till de taktiskt riktiga tillfällen då en dikt är på sin plats som

artig gest. Följaktligen hittar vi de författare som upprepade gånger åter¬
kommer till sonettformen bland brödskrivarna. Uppenbara exempel på flitiga
sonettskrivare som slog mynt av sin diktning är von Brobergen och Wennaesius.
Här vill jag stanna inför en grupp diktare som knappast har uppmärk¬
sammats - anonymerna, signaturerna och kryptonymerna.71 Åtskilliga sonet¬
ter, ungefär en fjärdedel av hela materialet, har överräckts utan att författare
angivits.72 Här fanns naturligtvis många vän- och släktdikter,73 men man kan
med von Plåten gissa att även yrkesskalden föredrog att skriva anonymt, även
om "en viss reklam för firmanamnet" var nödvändig. När yrkesskalden blivit
välkänd och aktad kan hans namn på en hyllningsskrift ha varit åtråvärt.74

Vissa signaturer/kryptonymer förekommer upprepade gånger som sonett¬
diktare, till exempel E.S. ("Edarnillo von der Schere", "Ernesto de Saxen") eller
P.M. ("Prijsliga Måtto", "Pijlträ i Marcken", "Prijßligit Möthe" etc.). Ännu mer
verksam som tillfällesdiktare var emellertid "deN Gladlynte", som under sig¬
naturen N.G. och sannolikt också kryptonymen "Nicandor" diktade till bröllop
och begravningar. N.G. är identisk med klockarsonen Niclas Grijs från
Gävle.75 Den begränsade ryktbarhet som kommit Grijs till del i litteratur¬
historien härrör från en anekdot berättad av Johan Hernie Lidén. Niclas Grijs
skall ha tävlat i diktning med Olof Wexionius men tystnat efter den senares
satiriska verser:

71 Om den litteratursociologiskt intressanta anonymitetsproblematiken se von Plåten, 1985, s.
31f.

72 Om tyska tillfällesdiktare som döljer sina namn se Segebrecht, 1977, s. lölff.
73 Enligt anteckningar i Palmsk. 353, s. 75 är adelsmannen Sven Leijonmarck författare till flera

anonyma skrifter som innehåller sonetter, (31.1.1692), (24.6.1692) och (12.6.1694). Skälet till att
han inte satt ut sitt namn bör vara det samma som von Brobergens - det var inte lämpligt att en
adelsman offentligt tillstod sitt tillfällesskrivande. Leijonmarck var dessutom en medelålders man
i staten. Hans tillfällesdiktning är ett av de få exemplen på socialt och ekonomiskt "horisontell"
vänskapsdiktning.

74 von Plåten, 1985, s. 32f.
75 Förutom att Grijs' förnamn är dolt i pseudonymen "Nicandor" tyder stilistiska likheter och

kronologiska överensstämmelser på att Nicandor är densamme som N.G.
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Att afvund den ju alt beliuger och belackar
Och till sin nästas skymf och klening altid snackar
Det är så sant som det att drufvor gifva vin,
Att plantor blifva trä, och Grijsar blifva svin.76

Grijs var Eric Wennaesius' studentkamrat och Wennaesius har bland sina
"Etthundrade Klingdichter" infogat två sonetter till sin diktande vän. Den ena
av dessa är särskilt intressant eftersom den försvarar Grijs efter ett kritiskt
angrepp, eventuellt Wexionius'.77 Enligt Wennaesius skriver man så gott man
kan och för den publik som vill lyssna. Wrangel påstår att Wennaesius' sonett är
viktig som vittnesbörd om "de äldre åsigternas kamp mot den nya vitter-
hetsskolan."78 Såtillvida tycks Wrangel ha rätt, att man kan urskilja en prag¬
matisk och föga "estetiserande" inställning till diktningen hos tillfällesskalder
som von Brobergen, Wennaesius och Grijs, flitiga sonettdiktare som kan ha
bidragit till att ge formen dess vanrykte.

På UUB finns sextio tillfällesskrifter som med större eller mindre säkerhet

kan attribueras till Niclas Grijs (eller Grise). I författarangivelsen i fyrtio av
dessa är hans signatur N.G. eller N.G.G[evaliensis] dolda. I tio uppträder han
som Nicandor och i ytterligare tio skrifter, alla till begravningar, skriver han ut
sitt namn.79 Han är verksam under nästan trettio år men fördelningen av

tryckta och bevarade skrifter är ojämn. Den äldsta är från 1669, året efter att
han skrev in sig vid Uppsala universitet. Då hade han redan utmärkt sig vid
akademin genom att föra oväsen på en utskänkningslokal efter stängningsdags
och dessutom kalla vaktmanskapet för "hunsfottar och korfwar". Han dömdes
i november 1668 av konsistoriet till böter eller "prubba".80 Man är tacksam för
en sådan situationsbild ur en blivande författarproletärs liv.

Förutom en enstaka skrift av Nicandor förekommer sedan ingenting före
1676 då Grijs plötsligt tryckte fem skrifter. Han hade vid denna tidpunkt lämnat

76 Lidén, 1764-72, s. 45. Anekdoten senast återberättad av Schager-Engdahl, 1984, s. 224.
77 Jfr. Nordin-Grips kommentarer i Wennaesius, 1934, s. 142.
78 Wrangel, 1888, s. 77.
79 Han skriver sig i dessa Grise. Denna mindre uppseendeväckande namnform förekommer

första gången 1684. När han hyllar Nils Tjällman med en dikt i dennes Grammatica suecana
(1696) skriver han sig Nie Grise Gevaliensis. Tjällman, 16%, s. 243f. Det tidigare nämnda
epitafiet över Nils Waller (14.9.1690) skulle mycket väl kunna vara av Grijs, för skriften sägs på
titelsidan vara korteligen sammanfattad i "EN Graffskrifft". Uppgiften är placerad där för¬
fattarens namn eller signatur oftast är placerad och Versalkombinationen NG kan mycket väl
signalera Niclas Grijs.

80 Uppsala Universitet Akademiska konsistoriets protokoll, Vm, 1971, s. l%f.
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Uppsala för Stockholm.81 Av skrifternas fördelning i tiden ser man tydligt hur
han etablerar sig som tillfällesdiktare, för från åren 1676 till 1681 finns inte
mindre än tjugofem skrifter bevarade. Därefter tunnar produktionen ut till
ungefär två om året, men en ny ansamling kan urskiljas 1691-1695 med sjutton
skrifter, åtta av dessa under eget namn. Att han nu öppet uppträdde kan, i
enlighet med von Plåtens hypotes om namnet som "firmamärke", förklaras med
att han var erkänd och kanske aktad som poet, och att hans skrifter var väl¬
komna. Sista gångerna uppträder han år 1697, då med två skrifter vilka under¬
tecknats N.G. respektive Nicandor. Han dog 1707. Antagandet att Grijs under
perioder skrev för brödfödan stöds av en anteckning i en nationsmatrikel enligt
vilken han vid sidan av annan verksamhet uppehöll livhanken genom att skriva
bröllops- och gravskrifter.82

Grijs' tio sonetter exemplifierar två strategier för att ge dikterna indi¬
vidualitet - han ornamenterar formen eller anknyter diktens innehåll till
mottagaren. En av hans sonetter är försedd med en coda i form av en femstavig
femtonde kortvers vilken rimmar på de två föregående verserna (26.6.1690). I
en annan sonettkomposition kombinerar han samman tre sonetter genom att
ställa två dikter riktade till brud och brudgum bredvid varandra, medan den
tredje är satt i större stil och har placerats under de två andra. Den böljar: "JAg
binder deße Twå/ ihop i en Sonnett" (18.6.1691)83 Här betonar Grijs form¬
kategorin, men till skillnad från sina diktarkollegor avstår han annars genom¬

gående från att ange att han skriver sonetter. Den treledade sekvensens orna-
menterade karaktär understryks av att den är tryckt i patentfolioformat, och
flera av Grijs' sonetter återfinns just som huvudattraktion på ett prestigefyllt
ettbladstryck. Ibland kombineras ornamentering av formen och mottagar-
anknytningen som i hyllningen vid handelsmannen Berent Helgessons begrav¬
ning (25.3.1687). Diktens fyrfotade trokéiska meter ger koncentration medan
innehållet speglar den nya självkänslan hos borgarståndet under det karolinska

81 Det enda som antecknas om Grijs i Sehlbergs samling av personhistoria med Gävlean¬
knytning är han var "en god poet i Stockholm". Gävle, Stads- och länsbiblioteket, Sehlbergska
samlingen, s. 219. Bedömningen kan vara hämtad hån "Album Studiosorum ex Gestrikia" i
Uppsala där det sägs att Grijs visade utomordentlig talang för poesin. UUB, U 700b. Nordin-
Grip behandlar kort Grijs' biografi i Wennaesius, 1934, s. 142.

82 "Holmiam [...] se contulit, ubi aliorum caussas agendo, variaq tum Epitaphia tum Epi-
thalamia conscribendo [...] vitam sustentavit." UUB, U 700b. Matrikeln förefaller upprättad under
1700-talets första hälft.
83 I skriften skämtar Grijs med sitt namn vilket visar det var väl känt vem som doldes under

pseudonymen "Någre Glättuge GåBar": "Ey wet jag hur ätbars att mig den Lyckan hände/1 Att
jag sA öfwer Hals ock Hufwud dit burdus | Fick gåla som en Gris". Bokstavskombinationen
NG[G] signalerade förmodligen den produktive och bekante tillfällesdiktaren.
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enväldet. Detta sker genom att element från adressaternas yrkesverksamhet får
en plats i det litterära eftermälet.84 Handelsmannens liv och lycka är knutna
till havet och naturen prövar den enskilde i storm och motvind. Handelsman
Berent Helgesson har lodat världens elände rätt och förs i frid av Guds nåds
starka vind. Den epigrammatiska sonettens logiska strukturering är noga

iakttagen.

SOm i Elden pröfwas mäst/
Gull och Sölfwer uthi Deglar/

Med alt hwad man konstigtst preglar/
Och Sädz-Kornet Jorden bäst;
Altså pröfwar Siöö och Bläst
Den å Hafwet diupet peglar/
Och i Storm och Motwind seglar/

Hur den är i Trona fäst:

Den här hwijlar/ wist förfarit/
At mehr ondt än godt har warit/

Heela deß Elendes Tijd;
Hwarför Gud hans roop anhörde/
Med sin Nådes Wind sidst förde

BERENT Helgeson i Frijdh.

På samma sätt anknyter han till Reimert Krampaus verksamhet som hovkapel¬
list i en sonett (30.11.1688): "Wäl Tig/ O REIMERT wäl! Tu här titt Loff ey

ärft/1 Men genom egen Flijt och Waksamheet det wunnit/1 At stora Nordens
Kung och Swea-Ammor funnit | I Titt speel wälbehag". Grijs hade emellertid
även den traditionella akademiska poesin på sin repertoar, och i adressat¬
anpassningen av de två sonetter som han skrev till begravningen av Magnus
Gabriel de la Gardies bibliotekarie, Jacob Stålbärg, väljer han den huma¬
nistiska mytologin som ämne och kallar Stålbärg för Apollos fosterson och
musernas bror (18.10.1691).85

84 Se Drees, 1986, s. 405-431.
85 Författare till skriften är "Nicandor och Palemon". Grijs kan ha samarbetat med en kollega.
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Sonetten i tillfällesskrifternas
strukturmönster

Målet med den följande genomgången är att klargöra hur sonettformen i
praktiken uppträder inom tillfällesdiktningens många olika kategorier och hur
den har anpassats till de olika strukturkrav som respektive genre ställer. De
viktiga kategorierna ärepithcdamium (bröllopsdikt), lyckönskningar till nya vär¬
digheter och titlar, samt epicedium och epitafiwn som båda uppträder som

sorgedikter vid begravningar.86
Tillfällesdikterna är nästan de enda kvarlevorna av festligheterna vid 1600-

talets påkostade högreståndsbröllop. Det har redan framgått att släktingar ofta
hyllade brudparet med verser men också att bröllopen lockade andra typer av
skribenter. Under signaturen E.S. respektive pseudonymen "Edamillo von der
Schere" lämnades två tryck till ett bröllop i Hedemora 1672.1 vardera ingår en

sonett, och eftersom trycken uppvisar yttre likheter och upphovsmannaangi-
velserna är snarlika är det inte omöjligt att E.S. och Edamillo är en och samma

person.87 Sonetten i (16.1.1672a) lyder:

Ehr önskar jag aff GUD/ margfaldz lyckas ymnigheet/
All sielfbegiärligh frögd/ långt lijf med annat mehr/
Som GUD af nåden stoor/ dem rijkelig beteer/

Som städz effter hans behag/ i troones stadigheet/
Sitt hopp till honom hålla/ och hans barmhertigheet/
Troligen åkalla/ heel milt han dem anseer/
Ey låter them mifigå/ men teer fast nåder fleer/

Bekrön medh wälgång stoor/ med een eewig saligheet!
Wälsigne GUD ehr booning/ med ymnig rijkedom/
Giöre ehr fruchtsamm' båda/ med lijfefrucht deijelig/
Föreene sinnen edra/ af tw giöre han itt/

Lindre all mootgångz sweeda/ medh sin nådz läkedom!
Och ehr när han har mättat medh werlden timmelig/
Förläne frögd och gamman i glädie-Rijket sitt!

86 Vidare finns det i mitt material ett exempel på genethliacum (födelsedagsdikt), Eric
Wennaesius' "SONNET till Samuelem Hadorphium på sin Födelse-Dagh" (13.4.1672), och pro-
poemtica (lyckönskningar på resan). Exempel på det senare är en tysk sonett till boktryckaren
Johann Ramm från en kollega i Danzig när den förre återvänder till Sverige, förmodligen efter
en gesällvistelse på kontinenten (17.8.1685). Båda dessa hyllningar är patentfoliotryck med
sonetten som enda dikt.

87 Om dubblerade hyllningar se von Plåten, 1985, s. 92f.
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Först en kommentar till den märkliga metern, som åtminstone delvis bygger på
ett fast antal stavelser. Alla verser innehåller tretton stavelser utom v. 2-3 och

6-7 (b-rimmens verser), som innehåller tolv stavelser och är alexandriner. Men
författaren är inte okunnig om den accentuerande versens teknik, för både
hexameterdikten och gåtan i samma tryck har okomplicerad och väl genomförd
versbehandling. Den enda meter som dikten delvis låter sig tolkas efter är
sé I sé I s£ I s(s)£ I s£ | sé, som med vissa accentomkastningar fungerar.

Dikten är ett votum, en önskan som författaren uttrycker.88 En lyckönskan
av detta slag uppträder regelmässigt som avslutning på epithalamiets seriösa
del - och detta är en av sonettens två vanligaste funktioner i bröllopsskrifterna.
Den långa huvudtexten kunde ha olika utseenden, en kort berättande framställ¬
ning, en dialog mellan herdar osv., men en önskan om brudparets välgång
måste vara infogad i skriften. E.S. tillönskar Carl Simonius och Margareta
Schult lycka och ett så långt liv som Gud beskär den trogne. Oktaven är en

utläggning om den kristnes förhållande till Gud som mynnar ut i hoppet om
himlens eviga salighet. I sextetten konkretiseras författarens önskningar för
brudparet: rikedom, fruktsamhet, endräkt och lindring av motgångar. Slutligen
återkommer i de sista två verserna önskan om salighet i Guds rike.

Efter epithalamiets votum följer i många bröllopsskrifter ett skämtsamt
inslag i form av en gåta, ofta riktad till ungdomarna, och även detta är en
funktion som sonetten fyllde. I den andra skriften som framräcktes vid bröllopet
i Hedemora finns en femtonradig sonett riktad till "Jungfrurna" (16.1.1672b):

SÅ går ä till på iackt: See diuret förråt piälta/
Och efter hunden snäll/ medh fyra andra slijk/
Som diuret spåra upp/ och sökiat utan twijk.

Ey ähr det diuret warg: Ey har det någon miälta:
Fast det har warge art/ och wahtn [!] ähr blod att sluka.
När skytten dåflöös ähr/ tå ligger det på luur/
Och fijker efter maat/ som siukman efter cuur.

Som biörn/ räf/ och loo det plägar krypa huka.
Fast skytten grymmer ähr/ och hotar till med slagh/
Ey hwinkar det/ eil rädz/ ey ynkar sigh med klagh.

Medh tystheet som een fisk/ det skyr för liuset klara.
Men ach ett näät af skinn/ som skodt medh watn ähr

Deß graf plä wara mäst/ så har det läll sin fahra!
Hoo detta griipa kan/ hon tar sigh mächta när/

Och Amasoniskt modh uti sitt hiärta bähr.

88 Om den för bröllopsdiktningen genretypiska "önskningen" jfr. Segebrecht, 1977, s. 152ff.
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En god andel av tillfällesdiktningens gåtor är skabrösa och tvetydiga, som till
exempel den sonettgåta Stiernhielm tryckte i Musce Suethizantes, men andra
vädjar mer till bröllopsgästernas klipskhet. Den ovanstående gäller ett djur man

jagar med fem hundar. Djuret liknar vargen med sin blodtörst och överfaller
den sovande jägaren. Svaret är givetvis en lus och diktens slut inleds med "Hoo
detta griipa kan" vilket kan ha två betydelser: 1) den som kan gripa djuret, 2)
den som kan förstå gåtan. Den jungfru som kan lösa gåtan sägs alltså ironiskt ha
amazoniskt mod eftersom hon vågar jaga den farliga lusen.

Gåtorna fungerade som lättsam avslutning på den litterära hyllningen och
förmodligen hade bröllopsgästerna redan fått trycken och kunde följa med i
texten när gåtorna ställdes, en förutsättning eftersom många av dem är på¬
fallande invecklade. Sonettens omfång motsvarar den ungefärliga medel¬
längden på gåtorna.89

I epithalamiet kan, som Leonard Förster understryker, författaren fritt
alludera på sexualia. Forster stöder sig här på Scaliger som detaljerat beskriver
hur ett epithalamium struktureras: brudparets begär, lovprisning av brud och
brudgum, lyckönskningar, omnämnande av muntra och ömma lekar och
ömsesidig tillgivenhet, välgångsönskningar för avkomman och slutligen kan
brudsängen omnämnas och fria skämt fällas.90 De gåtor som väckt anstöt,
bland annat hos äldre tiders redaktörer av Svenska Vitterhetssamfundets
kritiska textutgåvor, är alltså helt accepterade delar i bröllopsskrifternas
idealmönster och går tillbaka på den latinska humanistiska poetiktraditionen.
Ytterligare ett exempel på ett skämt i epithalamierna är"SONNET om Frigge-
borg" av okänd författare (25.5.1669). Den återanvändes eller plagierades för
övrigt fem år senare i ett annat tryck (29.12.1674).91 Namnet Friggeborg
förekommer flera gånger i periodens diktning som beteckning för kärlekens
hemvist,92 och skall jämföras med den tyska litteraturens Minneburg. Frigge-
borgsonetten skildrar kärleken som krig, en liknelse som är bekant redan från
antiken och ofta förekommer i 1600-talets svenska diktning. De två Friggeborg-
trycken skiljer sig endast ortografiskt och i tilltalsform. I det yngre trycket duas
brudgummen medan han i det äldre kallas ni, möjligen på grund av att det då
var ett adligt bröllop. Det skall emellertid observeras att inget socialt decorum
tycks ha hindrat att en dikt av denna typ ingick i en hyllning till ett lågadligt par.

89 Svenskspråkiga gåtor i sonettform ingår t. ex. i (4.1.1671), (17.11.1678), (29.1.1689),
(11.11.1683), (10.1688), (26.03.1695).

90 Om epithalamiet se Forster, 1969, särskilt s. 106-115.
91 Om imitation och plagiat i den tyska tillfällesdikten se Segebrecht, 1977, s. 147ff.
92 Jfr. Wrangel, 1888, s. 79.
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Slj nu är Natt/ alt ligger nu i säker stillo/
Herr Brudgum/ hwem är där i diupa Sömnen sänkt?
Dät är ehr Fiend/ dän til motwärn obetänckt

Så sött insomnat är/ och weet aff ingen willo.
Wälan/ ty nu är tijd att bruka eder snillo/
Han ehr förtrognest Wän ey förre blifwa kan
Än han erkienner ehr för gott/ och för een Man.

Tar Mod/ Gewär/ går an/ thes han blir ehr til spillo/
Thes j med Wallar/ Schans/ få Friggeborgen inne.
Ey fruchten fast han är å alla sijdor täckt/
Döfwat är ehr Fiend: ty säkert j hin winne.

Moot tapper Manligheet är ingen ting obräkt.
Ju starkar Motstånd är/ ju sötar blir ehr Frid
En Frid som altid blir/ med liuflig kiärlekz Strid.

Sonetten saknar väl inte ett visst raffinemang med sin cirkelkomposition som

går från lugn till strid till förnyat lugn. Stridsscenen i v. 8-9 karaktäriseras av

högt tempo med asyndetiska hopningar, och utropen och apostroferingarna av

brudgummen bör ha fungerat väl vid det muntliga framförandet. Författaren
gör bruk av retorisk fråga, antiteser (särskilt viktig är den i slutraden) och flera
inrim, och för att lägga vikt vid det åter inträdda lugnet efter segern använder
diktaren s.k. cmadiplosis med inskott av "En": "ju sötar blir ehr Frid \ En Frid
som altid blir/ med liuflig kiärlekz Strid." Slutraden understryker diktens
epigrammatiska karaktär, och författaren har koncentrerat sig på slagkraftigt
utarbetande av skämtets idé. Sonetten kan sägas sammanfatta mycket av
karaktären i den svenska tillfällesversen. Här finns en ganska sofistikerad
formvilja, ofta parad med ansats till stilistisk elegans. Synen på kärleken i
bröllopssonetterna är dock minst sagt långt från det förandligade betraktandet
i traditionen från Petrarca. Sonetten om Friggeborg och Skogekär Bergbos
sonetter till Venerid är väsensskilda.

Lyckönskningar till nya titlar och ämbeten är besläktade med bröllopsdikten så
tillvida att adressaten hyllas vid ett nytt trappsteg i det mänskliga livet. Men
medan bröllopsskrifter är mycket vanliga förekommer lyckönskningstryck mera
sällan som separata skrifter.93 Ett skäl till att separattryckta gratulationsdikter

93 Däremot är lyckönskningsdikter vanliga i olika slag av böcker och dä är det inte sällan goda
vänner som gratulerar författaren till hans verk. I dessa fall var det väl oftast författaren själv som
betalade trycket, och den som skrev lyckönskningsdikt behövde endast bidra med författarmödan.
Det förekom dock ofta att beskyddare/befordrare bidrog med en rekommendationsdikt.
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var förhållandevis ovanliga kan vara de dryga tryckkostnaderna. Lyckönsk¬
ningar kan aldrig vara beställningsprodukter och skrivna av krasst pekuniära
vinstskäl - i så fall skulle hyllningens värde omintetgöras. Bröllop och begrav¬
ningar är sociala manifestationer i vilka samhällssystemets krav och förvänt¬
ningar är diktens förutsättningar. Lyckönskningar bör i de flesta fall ha varit
mer individinriktade och syftat till att fästa adressatens uppmärksamhet på
författaren. En annan orsak till det begränsade antalet lyckönskningar är
förmodligen att själva högtidlighållandet av de inträffade förändringarna hade
liten omfattning jämfört med den prakt och det slöseri som utvecklades vid
begravningar och bröllop. Ytterligare en faktor är viktig - medan begravningar
och bröllop var de tillfällen då adeln och så småningom de lägre stånden
önskade att högtiden skulle förevigas i skrift, så hör lyckönskningstraditionen
nära samman med universiteten, där den för övrigt fortfarande vårdas i fest¬
skriftssammanhang. Både när studenten promoverades till magister och när
professorn utnämndes till rektor krävdes en skriftlig uppvaktning från vänner
och kollegor. Dedikations- och hyllningsväsendet odlades också i bihang till de
akademiska avhandlingarna.94 Det dominerande språket i skrifterna var

givetvis latin, men under 1600-talets sista decennier slår svenskan igenom, vilket
också tydligt speglas i den akademiska sonettdiktningen. Förutom de redan
nämnda sonetterna till rektorsinstallationerna i främst Uppsala finns i materia¬
let också exempel på lyckönskningar till magistergraden 95 Utanför univer¬
sitetsvärlden förekommer också enstaka hyllningar. Unika i mitt material är
kyrkoherden Johan Ahlströms två dikter till Jonas Ahlhielm när denne fick
adligt namn och privilegier ([1694]). I sonettens anslag betonas adelnamnets
beroende av dygden: "DEn Dygden/ hedrens Grund/ sielff hedrar/ heder
finner [...]".

I samband med jubelfesten 1693, då minnet av Uppsala möte firades, hedrade
Karl XI framstående präster med teologie doktorsvärdigheten. Tre person¬
skrifter som förevigar detta med vardera en sonett finns i UUB:s samling av
tillfällesverser. En av dessa är en tysk hyllning till Henning Schütte, biskop i
Kalmar och redan 1668 adlad Skyttenhielm. Författaren är en teologistude¬
rande i Wittenberg som översände en skrift kallad "Die teütsche Treu" till sin
"hochgeschätzten Patron, grossen Gönner". Schütte hade stått högt i kunglig

94 Schiick har återgivit en lyckönskningssonett av Ostanus Pihl i en akademisk avhandling 1694.
Schück, 1880, s. 97. Se även (10.11.[1694]) och (13.6.1699).

95 Sonetthyllningar till magisterpromotionen finns i skriften till Petrus Bozaeus [1697] och i
(11.12.1694a) och (11.12.1694b).

124



gunst och det gjorde också den betydligt yngre Mathias Iser, sedermera väl¬
beställd biskop i Västerås, som fick motta två skrifter med sonetthyllningar när
han promoverades. När sonetten förekommer som lyckönskan utgör den gärna
det enda poetiska inslaget i skriften. Så är fallet i dessa tre skrifter - skriften
till Schütte och den anonyma skriften till Iser är trycka i patentfolioformat,
medan den andra dikten till Iser, skriven av G. Clareen, är ett kvartotryck med
fyra sidor där sonetten ordnats spatiöst över tredje och fjärde sidan (3.3.1693).
Den lyder:

DEn store Konung CARL som täckz på all* stånd bära
Ett waksamt öga/ och dät alt med ijfwer/ nijt/
Han utaf Konglig Nåd/ för stor bewister flijt/

Sitt lof nu gifwer dem som Christne Hiorden nära/
Med Helga Bladens Safft; En stierne-glimmand ähra!
Bland lärda Hufwuden/ Mathias Iser är/
Som denna Hedren få/ den han ok billigt bär/

Som har så nog försöckt; Ty han i feide-tijder/
Så wäl som fredlig tijd/ har warit trogen/ hull/
Sin högt beprijslig Kung/ och framgijnt till sin Mull

Han honom trogen blijr/ ey achtar om han lijder
Af afwund något mehn; Men ähran städze biider/

Den trogen/ redlig är; Gud gifwe at han må/
Mång annor till stor Frögd/ i ähra mång åhr nå.

Dikten understryker de sociala förutsättningarna. Isers doktorsvärdighet är en

personlig hedersbetygelse från Karl XI, och det är förhållandet mellan
konungen och Iser som är föremålet för dikten och inte den uppnådda värdig¬
heten i sig. Dikten är lika mycket en panegyrik över konungen som en hyllning
till Iser, vars främsta dygd är hans kungatrohet. Det förefaller också som om det
är Isers starka ställning i kungens närhet mer än boklig lärdom som gav honom
hans nya värdighet. Välgångsönskningen till Iser ges indirekt i de sentensartade
två sista verserna, som har en utpräglad didaktisk-moralisk ton. Den andra
skriften till Iser står närmare den akademiska traditionen ([3.3]. 1693). Till
skillnad mot Clareens skrift, där titelsidan beskriver Karl XI:s vilja och befall¬
ning att Iser fägnas med doktorstiteln, står festföremålet här själv i centrum,
även om kungens välvilja givetvis måste omtalas. Erik Noreen har påtalat
möjligheten att dikten är av Gunno Eurelius-Dahlstierna.96

96 Dahlstierna, SD 2, s. 84f. där dikten också återges.
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TRäd nu Apollo fram med all din wittra Skara:
Lägg an dit Ståt; stäm op med dina wackra Möer
Det Lof/ som denna Dag oß alla siunga giör/

At Åter-rösten må kring wida Jorden swara:
Ty weet/ sehn du förlängst dig sang så lycklig wara/
At du en Lohrbär-Krantz kring ISERS Huwud bann/
Han af wår STORE KUNG den Nåden nyligst wann/

At få ett högre Namn och Wärdighet ärfara.
Men som du näplig lär framsiunga Hans Beröm
Som det är wärdt/ fast än den klara Castals Ström

Sig skulle till des Lof i tusend Ådror dela:
Ty lät Hans ädla Namn i Ceder skiäras in
Med Ord: Att aldrig har i alla Dagar sin/

Ihwad din Trefnat bordt/ Herr Doctor JSER felat.

Dikten böljar med en i den akademiska poesin vanlig invokation av Apollo och
de nio muserna. I första kvadernaren ombeds Apollo delta i det lov av Iser som
ekot sprider över hela jorden, och i den andra kvadernaren förklaras lovets
orsak - sedan Apollo hyllade Iser vid magisterpromotionen har Iser fått högre
namn och värdighet. Med nionde versen kommer en omsvängning. Första
terzetten konstaterar att inte ens Apollo förmår ära doktorn tillräckligt utan i
den senare terzetten uppmanas diktarguden att skära in Isers namn och en

inskription i heligt cederträ med innebörden att Iser aldrig brutit i sin plikt mot
Apollo. Den avslutande inskriften, "Att aldrig [...]", är satt i större stil. Struktur¬
mässigt står vi här nära begravningsdiktningen. Både det hyperboliska laudativa
inslaget och det avslutande inskriften är viktiga inslag i skrifterna över bort¬
gångna.

I Scaligers inflytelserika poetik från 1500-talets mitt betonas två egenskaper
hos epigrammet - dess korthet och dess sinnrikhet. Som underavdelningar till
epigrammet anges av senare poetikförfattare de båda begravningsgenrerna
epicedium och epitafium,91 Det har redan tidigare i avhandlingen gjorts klart
att sonetten ofta uppfattades som en epigrammatisk form.

Den retoriska struktur som styr tillfällesdiktningen är lika viktig som valet
av stoff och spåklig utformning. I en studie från 1974 har Hans-Henrik Krum-
macher belyst det tyska barockepicediets uppbyggnad, och han betonar den
starka humanistiska traditionens betydelse. Scaliger beskriver epicediet enligt
ett femdelat schema: laus (lov), iacturae demonstratio (beskrivning av den
inträdda förlusten), luctus (sorgeklagan), consolatio (tröst) och exhortatio

97 Ridderstad, 1975, s. 106.
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(maning till de levande). Andra och femte momentet kan uppfattas som

underavdelningar av luctus respektive consolatio, och därmed kan ett tredelat
schema ställas upp: laus-luctus-consolatio.98 Scaliger, Gerhard Johannes
Vossius och andra beskriver både epicediet och epitafiet på ovanstående sätt,
men den senare termen kom främst att beteckna en kortare, epigrammatisk
gravdikt, vilken saknarconsolatio och inte har epicediets utvecklade byggnad."
I sin analys av epicediegenren beskriver Krummacher flera betydelsefulla drag,
bland annat den strukturerande princip som går ut på att först mana fram
känslorna (Affekterregung) genom laus och luctus och därefter dämpa dem i
consolatio (Affektstillung).100 Det är denna spänningsbåge som konstituerar
epicediet. Vidare visar Krummacher hur tröstdelens inledning påfallande ofta
utmärks stilistiskt genom en adversativ partikel (till exempel "at, tamen, sed,
doch, dennoch, aber").101 Krummachers exempel, som instruktivt visar den tre¬
delade formen, är längre dikter av Simon Dach, Fleming och Andreas Giy-
phius, men i en exkurs analyseras också två sonetter av Gryphius som var för sig
visar sig fylla alla genrekrav för epicediet.102

Det tredelade mönstret är en viktig strukturerande faktor i många svenska
gravskrifter, och ibland kunde sonetten fylla en av platserna i det tredelade
schemat. Så är till exempel fallet i den anonyma gravskriften över Karl XI:s
livmedikus Zachris Wattrang (29.9.1687). Trycket har fyra sidor och efter titel¬
sidan följer tre dikter som får fylla var sin sida. Den första är en sonett som bär
titeln "POSTHUMA FAMA [ryktet efter döden] Sonneto" och utgör lovpris-
ningen av den döde. Den andra, betitlad "NOBHJSSIMAi PROLIS Querela
[de ädla efterlevandes klagan]" gör tjänst som luctus och den tredje, med
överskriften "Defunctus [den döde]", är en rolldikt i vilken den bortgångne
tröstar de efterlevande. De tre dikterna binds samman inbördes genom att var
och en, även sonetten, har försetts med extra avslutande kortverser som

fungerar som eko till de sista helverserna.
Men också den enskilda sonetten kan, som hos Gryphius, utnyttjas för

epicediets tredelade spänningsbåge. Ett exempel härrör sig från Eric Iind-

98 Krummacher, 1974, s. 97. Triaden laus-luctus<onsolatio beskrivs också av Hansson, 1975, s.
56-58. Hon använder sedan schemat i sina analyser av Lucidors tillfällesdikter. Om epicedie¬
genren se även Räftegård, 1971, s. 45-64.

99 Krummacher, 1974, s. 98.
100 Ibid., s. Ulf.
101 Ibid., s. llOf.
102 Ibid., s. 143ff.
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schölds begravning. Greve Lindschöld, själv sonettskald,103 visade stort intresse
för diktkonsten och agerade patron för en lång rad unga män.104 Inte oväntat
föranledde hans död en lång rad begravningsskrifter, däribland ett anonymt
patentfoliotryck med en sonett (19.10.1690).

DEn store Dygdens Krafft och acht/ med Wijsheet/ wijste
I alt sitt Lefwerne och sig på Lärdom lad/
Den Skickligheet med Skick i Skiämpt och Alfwar had/

Hwars Gåfwor/ hwar han war/ med stort Förstånd framlyste.

Den Redlighet och Tro uti sitt Hierta hyste/
Som om GUDZ fruchtan sig och sin KUNG tienst winlad/
Och derför' och så kom till Ährans höga grad/

Gref LINDSCHÖLD/ med ett ord/ i Grafwen blir förwister.

O Sorg! att sådan Man så snart skull' från oß ryckas/
Som KUNGEN/ Land och Wän än länge tiena kunn!

Men hwad som GUD har täckz/ af oß för GOTT most tyckas/
Här hielper ey der mot att wij uplyffta Munn.

Dock/ fast han do[!]/ hans Låf skall gro i SWEA RIIK.
Säll den Gref LINDSCHÖLD så/i Hjf/Låf/Löön/ blijr lijk.

I oktaven prisas Lindschölds dygder, hans visdom och förstånd, hans redlighet,
gudsfruktan och kungatrohet. Men laus får i sextetten ge vika för luctus, den
sorg som dödsfallet väckt (v. 9-12), och consolatio, den tröst vetskapen om Guds
allvisa råd och Lindschölds förblivande lov innebär (v. 13-14). En viktig del av
consolatio är att Lindschölds minne finns kvar som exemplum, han är en

förebild för eftervärlden. Tröstedelen inleds följdriktigt med partikeln "dock".
Laus dominerar starkt i dikten, och orsaken till att uttrycken för sorg och tröst
skjuts i bakgrunden är att stora mäns gravskrifter inte är avsedda att väcka sorg
och medkänsla utan beundran.

Vanligtvis fungerar emellertid sonetten i epicediestrukturen som den
avslutande, tröstande delen, och påfallande ofta är den utformad som en

prosopopeia i vilken den döde själv får ta till orda och trösta de efterlämnade.
Jag stannar vid enprosopopeia skriven av den nittonårige Urban Hjärne då han

103 "Lycksaligheetenes Klingdikt" i Lindschölds Den Stoora Genius (1669) exemplifierar hur
sonetten i hovunderhållningen kunde få en nyckelposition som central hyllning till fursten.

104 Om Lindschöld som mecenat se Johannesson, 1988.
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var informator i Stockholm.105 Dikten är hans enda bevarade sonett. Den

redan bortgångne köpmannen Robert Kinninmondts lille son med samma
namn blev 1661 "förmedelst ett oförmodeligit Fall ifrån thetta Werldzens
älende" kallad till Gud.106 Sonetten är tudelad - i oktaven skildras de i

jordelivet kvarlämnade, i sextetten himmelrikets glädje. Kretsen av de tilltalade
vidgas - först modern, sedan syskonen, släkt och vänner. I himlen skildras
mötet med änglarna och den döde fadern, helgonen och gossens himmelska far.

O Hiertans Moder min som nu medh Ögon wåta/
Beklag'och jemren Ehr aff ängslan fierr och när/
Ach stillen eder qwal/ ehr jemmer och beswär/

Bortlåter klagh och wee j mine Syskon sååta/
O Slächt och Wänner kär/ som migh så högt begråta.
Theß är iagh icke nögd; thet är ey min Begär/
At j så idkeligh min Dödh beklagha här/

Hwad hielper thet doch meer/ hwad kan ehr thetta båta/
Ty iagh är stadd i Lust/ i osäyeligh Frögd/

Hoos Gudh/ hoos Englar reen/ och hoos min saligh Fader/
Medh alla Gudz vthwald' och Helgon är iagh gläder/
Hwar iagh ock prijsa får min Gudh i Himmels högd/
Och ther iagh skoda kan hans helga Mayestet/
Medh hiertans glädie och största liufligheet. (8.1.1661)

Alexandrinens stilistiska möjligheter är väl tillvaratagna och nästan vaije vers

utgör eller ingår i en symmetrisk figur. I andra versen ställs de båda predikaten
till subjektet modern, "Beklag'", "jemren", mot de två bestämningarna till
hennes ängslan "fierr" och "när". De två halvverserna står i en kiasm. I tredje
versen hopas uttrycken för moderns sorg medan fjärde och femte versen är
kiastiskt byggda: klagan-apostrofering av syskonen-apostrofering av släkt och
vänner-klagan. I åttonde radens halvverser parallelliseras den lust och fröjd,
som barnet upplever "Hoos Gudh/ hoos Englar reen/ och hoos min saligh
Fader/". I denna polysyndetiskt byggda uppräkning ställs Gud och de
himmelska härskarorna mot de i himlen upptagna människorna. Dessa åter¬
kommer i tionde raden där Guds utvalda och helgonen står på var sida om
cesuren. Sonetten slutar med två metriskt likställda adverbial: "hiertans glädie"
och "största liufligheet".

105 Hjärae verkade som informator i flera familjer, se Hjärne, 1916, s. 145.
106 Dikten är avtryckt av Castrén, 1906, s. 380. Strandberg, 1942, s. 35, citerar ett avsnitt av

epicediets sorgedel. I en skrift över ett barn måste givetvis klago- och tröstpartierna dominera.
Utrymmet för lov är begränsat.
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Epitafiet, ur vilken stenstilen utvecklades, kom under renässansen att

uppfattas som en inskrift vid en begravning i vilken koncentrerade fakta om den
avlidne räknas upp.107 Det kan också ha ett inslag av sorg. Det vanliga sättet
att avsluta en begravningsskrift är att meddela en "Grifft-Skrifft", alltså ett

epigrammatiskt epitafium, och här uppträder sonetter frekvent. Två varianter
kan urskiljas, dels dikten som i sin helhet utgör ett epitafium och dels den dikt
vars sista verser utgör gravskriften. I det senare fallet utmärktes gärna epitafiet
i större stil. Så är fallet i en sonett vid hovrättsassessorn Anders Stiernhööks

begravning (14.11.1686), vars sista fyra verser lyder:

För Werlden lefdes så han had' Maneer och skick

För Kungen tientis så han nådh och heder fick/
För Gudh blef wandrat så han ock til Himbla gick/
Ther lefwer han numehr blandh Englar säll och quick[.] (v.11-14)

Parallellbyggnaden understryks av det gemensamma rimbandet. På samma sätt
är de tre sista verserna i G.M.B:s dikt över Gustaf Banér utmärkta i större stil

([7.6]. 1689). Lägg märke till ordleken.

[...] Dock skönste Pyramider
Upreeser Ähran dig/ med Ord der inne ställt:

Här hwijlar en GUSTAF, och Scipio i wår Tijder
Som förde här på Jord så tappert sitt BANER
At han sin Hielte-Löhn der uti Himlen seer. (v. 10-14)

Typografiskt originell är en dikt av Johan Helin (se ill. 3).108
Det mesta i den svenska tillfällesdiktningen har naturligtvis tyska förebilder

och motsvarigheter. När teologistudenten Georg Rosman begravdes i Solna
kyrka (11.11.1690) uppvaktade hans tyska studentkamrater med en skrift i
vilken en epitafiesonett ingår.

107 Så t.ex. hos Tommaso Correa (1590) som citeras av Ridderstad, 1975, s. 106f. Ridderstad
påpekar att Scaliger närmare följer den antika innebörden av termen och uppfattar epicediet som
en muntlig form, alltså en sång eller ett tal vid begravningen.

108 Ett epitafium infogat i sonettens sista del har också (20.8.1693a). Ett intressant tyskspråkigt
exempel är (103.1676), Adam Schütz* dikt över hovtrumpetaren Reinhold Waldau, som finns
avtryckt i Drees, 1986, s. 415, och med kommentar i Burman, 1988, s. 85.
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STeh Leser/ wiltu stehn! Die Grufft ist auch für dich.
Wofern du Mensch/ alß Mensch/ von dir wilt Menschlich dencken/

Denck: Morgen Mir/ Heut dir! Wolt mir der Todt nicht schencken
Die Rosen-Junger Zeit! Denck: Ja/ So triffts auch Mich.
Mich zeugte Schlesien. Undt vor der Schlangen stich

Goß Creutzburgk Waßer auf/ das Mich kein Creutz dörfft kräncken
Brieg! Breßlau! Thorens Thor ließ Mich mit Flüßen träncken
Die Pallas fließen hieß: Biß Ich zum Pregel wich!

Ich kehrt nach Curland fort von diesen Pöidiu-Pinnen!
Ich lieff durch Liefland hin/ biß mich Neptun hat bracht
Ins Nordische Luther-Reich! Hier gab Ich gute Nacht.

Mein JESUS nahm die Seel! der Leib in diesem Linnen
Ruht/ biß des Rosmans Ros wirdt werden Tausend-Schön
Ich lieg in Zollnaus Kirch! geh Leser/ wiltu gehn.

Dikten är en provkarta på den sena barockens motiv och stilmedel: antik
mytologi, memento mori, allitterationer, upprepningar, paralleller, ordlekar, en

komprimerad diktion. Den uppfyller epitafiets genrekrav på korthet och
behandlar den dödes uppväxt, hans resor och hans död i Sverige. Det är som så
ofta den döde själv som för ordet i epitafiet och dikten inleds med den från
antiken hämtade viafor-formeln - "stanna vandringsman". Denna inledning av
en epigrammatisk sonett känns igen från Stiernhielm: "Hålt stilla mitt Förnuft
[...]".109 Stiernhielm använder epitafiets viator-iormel för att läsaren skall
skärpa sin uppmärksamhet inför epigrammets täthet och sinnrikhet. I tillfälles¬
tryckens epitafier uppträder formeln frekvent, och flera sonetter inleds med
varianter av apostroferingen: "HÅlt stilla Wandringzmann (11.1.1683), "O
Wandrar' stanna här" (10.5.1683), "STat still O Pilegrim!" (24.8.1684), "BEtänck
O Wandringzman" (31.5.1685b), "ACh! Sij/ tu Pelegrim" (25.3.1686), "O Läsår
from och god" (18.1.1687), "ORoligh Wandringz-Man hålt Stilla och besinna"
(1.5.1694), "Hör stilla WandringzMan/ som än i Frögde-Tanckar" (27.3.1695c),
"HÖr/ hör/ du Wandringz-man/ hwij skyndar du" (19.9.1695). Ett annat
stilistiskt särdrag, påfallande elegant exemplifierat i den tyska sonetten, är det
inte ovanliga sättet att i en cirkelkomposition avsluta sonetten på samma sätt
som den börjar. Exempel finns bland annat i en gravdikt till Maria Uttermarck
som börjar: "Fahr wäll! fahr ewigt wäll Tu ähreblomma skiöna", och slutar: "Så
blijff i Engla-roo! Fahr wäl/ fahr ewigt wähl!" (9.4.1685).110

109 Stiernhielm, SS 1:1, s. 54.
110 Andra exempel finns i (20.8.1693b), (5.10.1697) och i hyllningen till Henning Schütte 1693.

Krummacher noterar att denna sonettbyggnad var mycket populär i Tyskland. Krummacher,
1974, s. 144.
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När sonetten uppträder som epitafium är det som nämnts vanligare att
någon del av sonetten är den egentliga gravskriften och den övriga dikten en

förberedelse, än att hela dikten är en fiktiv inskription. Ofta är emellertid
gränserna flytande, och att rubriken "Grift-Skrift" eller dylikt oftast ges hela
dikten visar hur själva epitafiesituationen är viktigare än den konkreta, epi-
grammatiska minnesversen. Den fiktiva inskriptionssituationen är knuten till
tanken på det litterära eftermälets betydelse för det odödliga minnet. Därför
understryks gång på gång att den dödes epitafium skall skrivas in i lagerträ,
marmor, pyramider, sten och så vidare. I en av Gunno Eurelius Dahlstiernas
tillfällessonetter styr inskriptionssituationen sextettens byggnad. Först skall den
dödes minne på sedvanligt sätt huggas i marmor, men i den sista terzetten

utnyttjas motivet på ett överraskande och effektivt sätt. Naturen själv tar gestalt
och skriver med sina tårar minnet av kyrkoherden i Fryksdalen i Värmland,
Johannes Iser, som begravdes i Sunne kyrka den 28 juli 1689.111

O Wyrdnat! gakk ey så från oß! du wore wärd
Odödlig lewa här: dok här du aldrig dödes/
Som med hwar Morgon-dagg på nytt hos hwariom födes.
Du som har giort fler af din höga Lärdom lärd'
Än han ifrån Stagir/ ok talat uthan flärd/

Med Ängla-Tungo fast de ord som aldrig ödes:
Awunden siälf/ då han mäst på förtahl bemödes/
Få sprida ut ditt loff/ har siälf-krafd nu begärdt.
Man tälier ditt berömm för Swea-Purpurs Skeen:

Ditt namn i Wermels bygd huggs ut i Marmor-steen.
Din Brör Guds eget Folk mäd Sukk ok Klage-wiser
Nu sakna stället ditt: Sij Fryken wed sin strand

Med wågars heta tåhr grof in i hwitan Sand
De ord: här hwilar sig dän Lärda JOHAN ISER.

Terzetterna är delvis parallelliserade. I den första hugger värmlänningarna
Isers namn i förblivande sten, i den andra skriver den värmländska sjön i
sanden, en förgänglighetens symbolhandling. Genom bildspråket ville för¬
fattaren hyperboliskt uttrycka församlingens, kleresiets och naturens saknad.

111 Dahlstierna, SD I, s. 18f.
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Tillfällessonettens förändringar

Även om det skrevs en hel del tillfällessonetter i Sverige förblev formen
marginell, detta till skillnad från i Tyskland där den under 1600-talet hörde till
de framträdande dikttyperna. Den svenska tillfällessonetten undergick vissa
förändringar under årtiondenas lopp. Alexandrinen kom att dominera allt mer
och experiment som avvikande rimflätning och extraverser avtog. Det blev
dessutom ovanligare med barocka ornament, vilket speglar en tilltagande
klassicerande smak. När von Brobergen tar upp manieristiska verkningsmedel
i sina dikter från 1700-talets början görs han av Triewald till åtlöje för "smaklöst
orda-speel".112 En annan förändring hänger samman med den typografiska
konstens historia. Tidigast var sonetten vanligtvis ett mindre bidrag i en skrift
med många dikter av flera författare. När sonetten senare uppträder i fyrsidiga
kvarto- och foliotryck placerades den gärna som framträdande avslutningsdikt.
Från 1670-talet förekommer sonetter allt oftare ensamma på ståtliga patent-
foliotryck, sådana som tidigare i allmänhet hade innehållit många spalter text
i liten stil. Sonetterna fick således en allt mer framträdande typografisk be¬
handling.

Det är svårt att avgöra vilken status sonetten hade i 1600-talets tillfälles¬
diktning. En indikation på att författarna såg formen som exklusiv är det faktum
att de sällan underlät att i rubriken sätta ut formangivelsen "sonett" eller
"klingdikt". Huruvida sonetten fungerade som en särskilt anspråksfull och
välkommen hyllning är annars omöjligt att säkert avgöra, utom i en miljö - uni¬
versitetsvärlden. Här är patentfoliotryckensärskiltvanliga och sonetterna under
1680- och 90-talen förhållandevis frekventa. En delförklaring är omsorgen om
folkspråklig diktning. De sonetter på främmande språk som vid 1600-talets mitt
skrevs i Sverige (eller av svenskar vid utländska universitet) är nästan alltid på
italienska, franska eller spanska. Sonetten är således en del i konsten att
behärska folkspråkens uttrycksformer.113 Den svenska universitetssonetten
hade en viss popularitet på grund av att den behöll sin utländska flärdfullhet,
och man kan här ana en förbindelselänk mellan den annars konservativa

112 Cit. efter Lamm, 1907, s. 163. Om Triewalds kritik se även Bergh, 1916, s. 53-55. Till von
Brobergens tillfällesdiktning och Triewalds kritik återkommer jag i avhandlingens slutord.

113 Ett bra exempel på hur sonetten länge förblev en folkspråklig paradform i latinsk aka¬
demisk miljö är de sex poetiska hyllningarna till respondenten från sex olika författare i en
Dorpatavhandling från 1694. Tre av dessa är på latin och de andra tre är sonetter - en på franska
av H. Schlutter, en på tyska av Johann Steman och en på svenska av respondentens bror Johan
Merling. Dimberg (preses) - Merling (resp.), 1694.
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universitetsvärlden och den aristokratiska bildningssyn som gav utslag i den
nationella språkpolitiken.

Det har framgått att de flesta svenska tillfällessonetter kan infogas i den grupp
dikter som i avhandlingens bakgrundskapitel betecknats som "epigrammatiska".
Många hör omedelbart till epigrammatiska genrer (epicedier och epitafier),
medan andra ansluter till kraven på korthet och skarpsinnighet. Innehållet i
dikterna tenderar att dominera över Ornamentiken och står omfångsmässigt i
ett sådant förhållande till diktens längd att epigrammatisk korthet uppnås. Det
är inte heller vanligt att tillfällessonetterna har en tydlig volta, eller en fler-
strofig byggnad, och inte heller tycks de ha varit avsedda att sjungas. Men
undantag finns, till exempel en pastoral skildring som ingår i ett bröllopstryck
från 1679. Patentfoliotrycket kallas PINDARISCHE Tanckar och innehåller tre
dikter som berättar en liten herdehistoria om hur "ATis gick widh Mälare
strand/1 Söckte ther sin Sangaride". Till den inledande tvåstrofiga dikten finns
en förmodligen samtida tonsättning.114 Därpå följer en sonett om hur Atis,
buren av Zefiren, hittar sin herdinna.

SÅ foor dk. Atis bort på Wästan Wädretz wingar/
Och lembna Fåren qwar/ qwar bleff deß Heerdastaaff:
Den vnge Tyndaris, som intet wist' ther aff/

Kom vthur Skogen fram/ och såg små Lamben springa/
En Heerda-Sång han qwad/ så Echo tog på klinga;

Men när han warse bleff bkd'Atis skiöna Staaff
Och Fåren Heerdalöös/ at söria han sigh gaff:

Men Asolus så snabb han wijste medh sitt finger/
Hwarty4f£s wägen tog/ at Zephirus den blijde
Har brachtan oförmodt til sin kär Sangaride.

Tå ropte Tyndaris: O Atis tusend falt
Och Tusend lycklig än/ som nu så wäl har hunnit
Til en så Hiertans Wän: Sij/ så; nu äret wunnit.
Alt styre Lyckan wäl/ wäl styre Lyckan alt! (23.10.1679)

Därpå följer en dikt om ytterligare två strofer i vilka herdeparet njuter sin lycka
i en blomstrande lund. Att dikten kallas pindarisk antyder att det tredelade
schemat inte är någon tillfällighet, och att dikten har lyriska drag. Sonetten kan
mycket väl ha varit avsedd att sjungas.

114 Se handskriven musikbilaga till trycket i UUB:s samling av personalverser.
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Petrarkismen fick knappast någon betydelse för den svenska tillfälles¬
diktningen, vilket huvudsakligen beror på de socialhistoriska skillnaderna i
dikternas funktion. Kärleksdiktningen som hövisk umgängeskonst är inte
föranledd på det sätt som tillfällesversen är, och besjungadet av den äktenskap¬
liga kärleken skiljer sig av nödtvång från beskrivningen av undergiven till¬
bedjan. Dessutom är det sena 1600-talet en litterär brytningstid, och det kan i
det tilltagande klassicerande klimatet ha funnits ett motstånd mot vissa av de
manér som stilistiskt kommit att utmärka petrarkismen. När den medelålders
Sven Leijonmarck skriver en bröllopshyllning till Henrich Lilliestierna och
Anna Nohlanwähr tillgriper han sonettformen och den petrarkistiska liknelsen
mellan kvinnans skönhet och ädla stenar (12.6.1694). Det är dock svårt att

frigöra sig från misstanken om att Leijonmarck hållit en ironisk distans till
motivet.

HWad will man öfwer Berg/ hwad will man öfwer Sand?
Hwad will man öfwer Skog/ ell' diupa Bölior fahra

Till een wijdtlägen Orth/ at samka Smycken rara/
Fast wore China thet/ eil' swarta Morenland?
I Norden finnas iu bland Nympher wälbekänd/

Så skiöna Perlor trotz/ som någr städz kunna wara/
Thet nu Herr LILLIENSTERN bewittnar uthan fahra/
Som hoos sin Ädla Wän dem fåådt wid Mälar-Strand.

Theß Ögon/ äre ju twå blänckiand' Asteriter,
Theß Leppar rööd/ Corall; Theß Purpur Kind rubin;
Theß Pappar äre wist the skiönsta Crysoliter,
Deß Hierta corneol, Smaragd-Lijk är theß sinn.

Slijk Nympher gälla mehr än Gull och Perlestycken/
Som haa så dyrbar Skatt och hiertans wackra Smycken.

Det är emellertid tänkvärt att det just är en diktande adelsman som i en skrift
till ett adligt brudpar hyllar kvinnoskönheten i en sonett.

De Nordiske Nymphers Wärde fram
för Gull och Edlastenar.

SONNET.
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Illustration 4: "Påske-Frögd" av Herman Dusceus, tryckt 1682.
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DEN ANDLIGA SONETTEN

Bakgrund och tidigare forskning

Med begreppet "andliga dikter" avses här dikter som utgår från ett bibelcitat
eller i vilka kristet stoff dominerar. Denna fria definition föranleds av de äldre

diktsamlingarnas ibland godtyckliga uppdelning i "andliga" och "världsliga"
skaldestycken. Gränsen mellan andlig dikt och exempelvis tillfällesdikt är
flytande vad gäller stoffet, och många begravnings- och bröllopsskrifter bygger
på kristet material. Den viktigaste skillnaden mellan de två litteratur-
kategorierna är att de andliga dikterna inte är adressat- och tidsanknutna på
samma sätt som tillfällestrycken. Ändå finns beröringspunkter. Båda kate¬
gorierna har drag av "brukspoesi" och har ofta en likartad panegyrisk funktion.
Det vertikala förhållandet i meditativa andaktsdikter mellan författare och

"adressat" liknar det mellan diktaren och mottagaren i tillfällesdiktningen, och
bruket av ornatus syftar på samma sätt till att "övertyga". Hur nära, även i rent
trycktekniskt utförande, en andlig sonett kunde komma en dikt över en död
storman visar en påskskrift av Herman Dusasus (ill. 4).

Släktskapet mellan tillfällesdikt och andlig dikt gäller främst för den
personligt-meditativa delen av den religiösa litteraturen, vilken betonar
förhållandet mellan diktaren och Gud. Den andra huvudgruppen, som skulle
kunna kallas didaktisk diktning, är annorlunda till sin karaktär. Även denna är
vertikal, men adressaten står så att säga nedanför diktaren. Ornatus är här
främst ett pedagogiskt medel. Den tyske 1600-talsretorikern Meyfart försvarar
sig mot anklagelser för att han i sina predikningar använt "Rhetorische Acte"
med att figurerna inte bara är prydnad. De uttrycker inte endast "saken" bättre
än en osmyckad framställning förmår, utan bidrar genom att förnöja åhörarna
även till att de lyssnar villigare och uppmärksammare.1 Ett ornamenterat språk
och anspråksfulla litterära former är nämligen inga okomplicerade inslag i den
andliga diktningen, vilken inte utan vidare låter sig inordnas i den offentliga och
representativa litteraturen med dess syn på decorum, ornatus och de tre stilarna.
En grundläggande svårighet är att Bibeln, som borde vara ett språkligt

1 Dyck, 1966, s. 135f.
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föredöme, är enkelt utformad. Redan under tidig medeltid används två huvud¬
sakliga sätt att komma tillrätta med dilemmat. Antingen kunde man erkänna
den språkliga enkelheten och istället betona innehållet, den andliga meningen,
eller tillbakavisa kritiken genom textanalyser som skulle visa att bibelns text är
uppbyggd enligt retorikens regler.

En allmän svårighet i uppdelningen mellan världsliga och andliga texter är
att de funktionsmässigt inte behöver stanna inom sin respektive sfär. Andliga
dikter behöver, som vi skall se, inte vara direkta uttiyck för religiositet.
Världsligt och andligt är inga självklara motpoler i periodens tänkande. I ett
teokratiskt ortodoxt samhällssystem med en statsmakt som legitimeras genom
sitt förhållande till Gud, kan andlig diktning vara en offentlig handling.

Andakts- och uppbyggelseskrifter på prosa dominerade den litteratur som
nådde ut i större upplagor under den svenska stormaktstiden.3 Om man bortser
från psalmen och den andliga visan tillhörde den religiösa diktningen i bunden
form framför allt den läsande elitens kultur. Flera svenska episka verk finns
bevarade i tryckt form. Mest känt är Haquin Spegels Guds Werk och Hwila
(1685), men det fanns även så kallade messiader med stoff från Jesu liv av
Erlander Hofsten, Johannes Paulinus Lillienstedt, Johan Widman och
Christopher Tiburtius. Från det sena 1720-talet finns liknande verk av Sophia
Elisabeth Brenner och Jacob Frese.4 Av de fyra regelrätta sonettsamlingar som
tillkom i Sverige under den undersökta perioden är tre helt eller delvis andliga.
En avdelning av Wennassius' klingdikter är religiösa, och den tyskspråkiga
Unterschiedene geistliche Sonnetten, som trycktes i Stockholm året före Wenerid,
innehåller hela 163 dikter. Ännu mycket större är Maria Gustava Gyllenstiernas
tredelade messiad med nästan 600 sonetter. Den tillkom under 1730-talet,
vilket stämmer väl med Sven Christer Swahns iakttagelse att toppar av episk
biblisk diktning i Sverige inföll kring 1690 och 1730. Swahn betonar också den
allmänna omsvängning som skedde från lärt till personligt-meditativt för¬
fattarskap.5 Denna förändring speglar hur en ny känslosamhet, som tidigare
dominerat enklare uppbyggelse- och andaktslitteratur, hade trängt in i högre-
ståndskulturen - en utveckling som studeras av Stina Hansson i ett kommande

2 Ibid., s. 137.
3 Om denna litteratur se Lindquist, 1939.
4 En översikt över messiadgenren finns hos S. C. Swahn, 1971, s. 182ff.
5 Ibid., s. 186.
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verk om svensk andaktslitteratur.6
Petrarkistisk och religiös diktning är inga motsatser. S. C. Swahn har visat

hur petrarkistiska uttrycksmönster återfinns i Freses diktning och betonar att
detta inte alls är oväntat. De andliga diktcyklerna är nära beroende av de
världsliga.7 Redan i 77 dolce stil nuovo finns den sammansmältning av jordisk
kärlek och Mariadyrkan, som också skönjs hos Petrarca. Mönch betonar att den
framväxande religiösa mystiken blandas med erotik och att den tidiga italienska
sonetten ofta speglar en mystisk livskänsla blandad med platonism.8 Med
motreformationen och tridentinska konciliet (1545-63) förinnerligas den
andliga diktningen. Ett exempel på spiritualiseringstendenser är minoriter-
munken Malipieros omarbetning av Petrarcas sonetter på 1500-talet, 77 Pet-
rarcha Spiritvale.9 Malipieros arbete, som kom i flera upplagor, bröt udden av
det farligt profana innehållet genom att delar av Petrarcas verser byttes ut mot
andra med religiös innebörd - därigenom fick sonetterna en helt annan
karaktär utan att rimorden förändrats. Denna metod att sätta samman religiös
diktning ur profan var redan då gammal.10

I de följande undersökningarna har vikt främst lagts vid sonettens form och
dess funktion. Dahlstiernas och Huber Falkenklos dikter finns i den offentliga
panegyrikens domäner. Hubers bok hör hemma i det svenska 1600-talets
kulturmiljö trots att den är en översättning från franska till tyska. I analysen av
hans diktsamling är synen på den vittra verksamheten som medel i karriären
väsentlig. Andra funktionsaspekter kräver korta bakgrundsteckningar: den
andliga diktens förhållande till det retoriska systemets ornatus har redan
berörts, därtill kommer sonettskrivandet som en representativ handling bland
högättade damer och vidare det meditativa förhållningssättet. Dessutom krävs
en allmän utblick över den europeiska andliga sonettdiktningen.

En viktig diktargrupp är de adliga kvinnor som kunde, och kanske förväntades,
ägna sig åt from verksamhet och dessutom hade tid och bildning nog att
formulera sig kring sitt andaktsarbete. Andlig diktning blev en representativ

6 På Kurt Johannessons retorikseminarium vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala
universitet, presenterade Stina Hansson 6.4.1989 sitt projekt och lade fram ett avsnitt om
meditationslitteratur. Jag refererar till detta avsnitt som Hansson, "Betraktelser".

7 S.C. Swahn, 1971, s. 80ff.
8 Mönch, 1955, s. 57.
9 Malipiero, 1536.
10 Mönch, 1955, s. 72. Om andlig kontrafakt se även Liede, 2,1963, s. 174f.
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handling. Man kunde manifestera sina ståndsanspråk genom ambitiös religiös
verksamhet - inte bara kyrkorestaureringar utan även författande. Den välbe¬
ställda kvinnan som inte själv skrev kunde beskydda diktare av religiösa verk
och kanske bidra till tryckningskostnaderna, något som andaktsböckernas
många dedikationer till högättade damer tyder på.

I sin avhandling från 1973 om kvinnosyn i Sverige skärskådar Ruth Nilsson
ett antal skrifter om och av kvinnor. I en förehållandevis radikal akademisk

dissertation om lärda kvinnor från 1669 finner hon en uppmuntrande hållning
gentemot kvinnlig vitter verksamhet. Vältalighet och poesi anbefalldes som

lämpliga studieämnen för kvinnor, och i poesin kunde kvinnan till och med vara
mannen överlägsen.11 I en recension av Nilssons avhandling efterlyste Karin
Westman Berg en behandling av den konstnärliga formens betydelse för den
skrivande kvinnan. "Vad betydde det månne för kvinnors självkänsla, att
vardagserfarenheter som våndan inför förestående förlossning och lyckokänslan
efter barnets födelse uttrycktes i konstrika sonetter?"12 Frågan kan formuleras
annorlunda: "Blev möjligen de anspråksfulla genrerna och litterära formerna ett
medel för kvinnors självhävdelse?" Så kan ha varit fallet, och trots att kvinnorna
vände sig till genrer och former som varit manlig egendom tyder det faktum
att så många adliga kvinnor ägnade sig åt anspråksfull andlig diktning på ett
behov av intellektuell verksamhet, som i sin tur kan tänkas ha lett till själv¬
ständighet och frigörelse. Barbara Becker-Cantarino menar att för kvinnorna
i Tyskland gick vägen till individuation och emancipation över läsningen och
skrivandet, alltså erövrandet av ett språk.13 En rad lärda och vittra kvinnor
uppträdde även under den svenska stormaktstiden: Wendela Skytte, Beata
Rosenhane, den pietistiska förgrundsfiguren Ewa Frölich, andliga författare
som Catharina Gyllenstierna, uppbyggelse- och tillfällesdiktare som Sophia
Elisabeth Brenner, hovdamer som Aurora Königsmarck och högadliga diktare
och översättare som Maria Gustava Gyllenstierna - de tre senare damerna är
alla sonettförfattare. När det gäller de högadliga kvinnorna är ekonomiska skäl
till författarskapet uteslutna. Diktningen ingår istället i hovkulturen, i den
personliga bildningen eller i andaktsarbetet.14

11 Esberg (preses) - Hedengrahn (TC&p.),Mulieresphilosophantes, efter Nilsson, 1973, s. 126ff.
12 Westman Berg, 1974, s. 161. Westman Berg bör här syfta på två tyska sonetter av Sophia

Elisabeth Brenner. Se Brenner, 1713, s. 12f.
13 Becker-Cantarino, 1987, s. 221.
14 En tryckt anonym födelsedagshyllning med sju sonetter på omväxlande franska och tyska till

Karl XI hör uppenbarligen till den inre hovmiljöns vittra verksamhet. Författarna kan mycket väl
vara en eller flera av hovdamerna. Lob-Schrifft Uber den [...] Geburts-Tag Des [...] Herm/KArln
des EJlfften, 1671.
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Den tendens till en, jämfört med männen, innerligare och mer personligt
fattad hållning som skönjs i kvinnornas andliga författarskap kan förklaras som
en samverkan av litterära och sociala faktorer. För det första kan det ha funnits

förväntningar på ett särskilt kvinnligt litteraturspråk. För det andra stod de
skrivande kvinnorna friare än de flesta män gentemot det statskyrkliga sys¬

temet, eftersom de inte officiellt ingick i detta som annat än församlingsmed¬
lemmar. Eftersom de inte heller hade möjlighet att göra karriär behövde de
inte ta samma, ofta opportuna hänsyn som exempelvis prästerna. Inte minst
viktigt är att adelns och högadelns kvinnor oftast hade en ekonomisk och social
högreståndsförankring som de flesta av kyrkans män saknade.

I en inflytelserik bok har Louis L. Martz påvisat hur väsentlig den kontinentala
meditationstraditionen var för de engelska så kallade metafysiska diktarna.
Viktigast var Ignatius Loyolas välkända Exercitia Spiritualia (1548). Martz
menar att åtminstone fyra av John Donnes "Holy Sonnets" tycks följa den
metodik som Ignatius anbefaller: först en inledning i vilken det viktiga moment
ingår då den mediterande föreställer sig den plats, den scen eller det föremål
han eller hon vill meditera över, sedan en meditation i flera steg och slutligen
ett kollokvium, ett familjärt samtal med Fadern, Sonen eller Maria. Martz
menar: "Such a threefold structure, of course, easily accords with the traditio-
nal 4-4-6 division of the Petrarchan sonnet, and thus provides a particularly
interesting illustration of the way in which poetical tradition may be fertilized
and developed by the meditative tradition."15 Martz antyder således att sonet¬
ten särskilt väl skulle lämpa sig som andligt redskap.

Meditativa förhållningssätt kan ibland skönjas även i svensk litteratur,
exempelvis i Haquin Spegels psalmdiktning.16 Meditationstraditionen sträcker
sig tillbaka i medeltiden och har hämtat intryck från Bernhard av Clairvaux och
andra mystiker som betonade det fromma inre betraktandet, men också med
skolastikens systematik.17 Teoretiskt behandlades meditationstekniken av
Joannes Mauburnus i Rosetum (1494), ett verk med stor direkt och indirekt
verkan på den senare meditationslitteraturen. Både Loyolas andliga övningar
och engelsmannen Joseph Halls The Arte of Divine Meditation (1606) söker
rötterna i Mauburnus' skrift i vilken en trappstegsformad metod, en så kallad

15 Martz, 1954, s. 49.
16 Spegels psalmer har studerats ur denna aspekt av Belfrage, 1968, s. 246-275.
17 Jfr. Martz, 1954, s. 113.
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Scala Meditatoria, anbefalls för det andliga arbetet.18 Halls verk översattes
tidigt till svenska och ingår som andra delen i Lewis Baylys Praxis Pietatis (1643-
44, nya uppl. 1709 och 1730).19 I denna Halls Meditations ellerBetrachtelsesför-
träflige Öfning ges föreskrifter om hur den enskilde kunde disponera sin medita¬
tion. Stina Hansson har visat att detta främst skedde genom en metod som

ligger nära det retoriska systemets förtextliga uppfinningsstadium inventio, där
olika loci utnyttjas för att ge stoff.20 Hall ger pedagogiska exempel på betrak¬
telser/meditationer, texter som alltså kan uppfattas som försök till språkligt
återgivande av den andliga upplevelseprocess som en meditation är tänkt att
vara. I Martz' analyser av de engelska metafysikernas texter förutsätts på
samma sätt att dikterna är meditationer i språklig form. Detta är emellertid
inte självklart. Det intellektuella och språkliga bearbetandet av meditationens
ämne är bara en del av processen, och det förefaller som om många texter som
kallas meditationer eller betraktelser endast är utgångspunkter för de enskilda
övningarna.21 På samma sätt är det rimligt att den som skriver andliga dikter
och lever i ett intellektuellt system där alla enskildheter på jorden, i historien
eller i himlen kan och bör ge stoff för eftertänksamt betraktande, också ser det
egna författandet som en del i en meditativ process, tänkt att leda till utveck¬
landet av vissa känslor via målmedvetet tänkande. Tankearbete och känslor är

två av varandra avhängiga delar i förloppet.22
Det finns inga svenska motsvarigheter till Martz' exempel på dikter som i

en trestrofig sonettform (kvadernarer+sextett) återspeglar en hel meditation.
I de fall meditatativa drag återkommer i 1600- och 1700-talets svenska sonetter
utgör dessa inslag i, snarare än språkliga återgivningar av den meditativa
processen. De meditativa inslagen har ibland, som hos Maria Gustava Gyllen-
stierna, mekaniska drag av ungefär den typ som ingår i det regelbundna an¬
dakts- och meditationsarbetet. Vissa fasta mönster och vissa stilistiska drag
avser att bistå diktaren i en delvis utomspråklig process.

18 Ibid., s. 331ff.
19 Boken översattes av Eric Sehroderus till svenska efter en tysk version som i sin tur var

översatt från franskan. Man trodde förmodligen att även meditationshandboken var av Bayly.
Verket är utförligt diskuterat i Hansson, "Betraktelser". Se även Lindquist, 1939, s. 59-68.

20 Hansson, "Betraktelser".
21 Ibid.
22 Jfr. Martz, 1954, s. 14.
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Hur omfattande den andliga sonettdiktningen var i Frankrike och Italien
framgår av en blick i den digra bibliografi som Hugues Vaganay sammanställde
vid seklets böljan - Le sonnet en Italie et en France au XVF siécle (1903). De
katolska sonetterna ägnas inte bara samkristna motiv som Jesu liv, lidande och
död, utan även helgonen, i all synnerhet Maria Magdalena.23 I Frankrike blev
andliga sonetter vanliga efter "Sonnets Spirituels" (1577) av Desportes.24 I sin
historik över den franska sonetten finner Jasinski utbudet så överflödande att

han begränsar sin förteckning över sonettsamlingar till ett urval om femtio.25
Tydliga exempel på en intellektualisering av den engelska andliga
sonettdiktningen märks på 1590-talet hos den först under de senaste decen¬
nierna uppmärksammade William Alabaster, som med meditativ teknik, en
bred arsenal utstuderade stilistiska hjälpmedel och en intensiv känsla förebådar
John Donne och de övriga metafysikerna.26 I konstskicklighet, men knappast
i val av stil och motiv, skiljer sig Donnes egna "Holy Sonnets" från samtidens.
George Herbert spetsar till frågan om förhållandet mellan världsliga litterära
former och andlig diktning i en dikt som anropar Gud: "Why are not Sonnets
made of thee?" Hans många andliga sonetter visar att hans eget svar är att
sonetten, rätt brukad, är ett utmärkt instrument i lovandet av Herren 27

För en översiktlig framställning av den religiösa sonetten i Tyskland får
man gå till John Sullivans otryckta amerikanska avhandling från 1966. Sullivan
redovisar ett stort antal författarskap alltifrån Opitz, men hans genomgång
förlorar i värde på grund av de uttalade normativa estetiska kriterierna på dikt¬
materialet. Särskilt stränga är hans krav på den inre delningen av sonetten och
voltans placering. Många av de tyska sonettsamlingarna ger prov på barock
ornamenteringskonst, till exempel Dietrich von dem Werders hundra sonett¬
strofer långa epos över Krieg und Sieg Christi (1631), som är ett poetiskt kraft¬
prov - vaije enskild vers innehåller minst en gång ordparet "Krieg" och
"Sieg".28 Genomgången går fram till poeterna vid 1700-talets ingång - Hans

23 Helgonsonetterna är så utmärkande för den katolska diktningen att Vaganay fann sig
föranlåten att också ställa samman en bibliografi över sådana, systematiskt ordnad efter be¬
handlade helgon. Vaganay, 1900.

24 Jasinski, 1903, s. 91. Periodens franska andliga sonett behandlas på s. 90ff.
25 Ibid., s. 253ff.
26 Alabasters sonetter trycktes först 1959. I en otryckt doktorsavhandling har retorik och

meditation i Alabasters diktning behandlats. Caro, 1977.
27 Herbert, 1941, s. 206. Två amerikanska doktorsavhandlingar behandlar den engelska andliga

sonetten, Moore, 1977 och Stull, 1978, varav den senare är mest användbar.
28 Sullivan tycks stötas av själva kompositionsidén och kallar dikterna "unquestionably the worst

religious sonnets of the Century." Sullivan, 1966, s. 51. Werders sonettepos tycks dock ha lästs med
förtjusning och gavs ut i två upplagor, 1631 och 1633.
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Aszmann von Abschatz och Christian Gryphius, samt pietisterna Henriette
Katharina von Gersdorf, Gottfried Arnold och Sinold von Schütz. En särskild

plats i den tyska barocksonettens historia intar den märklige pietisten Quirinus
Kuhlmann och hans Himmlische Libeskiisse (1671) - alla de himmelska
kyssarna är sonetter. Märkligast av dessa är den sonett där var och en av ver¬
serna 1-12 innehåller sexton enstaviga ord.29 Läsaren kan sedan plocka ett
eller flera ord ur vaije vers, behålla rimorden, och därigenom permutera fram
nya sonetter. Kuhlmann ägnar flera sidor åt att diskutera kombinationsmöjlig¬
heterna och menar att man ur denna enda sonett kan konstruera drygt sex

miljarder nya. Dikten är enligt Liede tänkt att fungera som en "Denk-
maschine".30 Fromhet, barock stilvilja och intellektuellt högmod möts här i
bruket av sonettformen. Kuhlmanns dikt aktualiserar återigen frågan om den
andliga sonettens funktion. I de fall då dikterna är av meditativ och personlig
karaktär, tycks ofta estetiska överväganden få stå tillbaka för målmedveten
koncentration på den meditativa upplevelsen. Den språkliga bearbetningen
ingår i den andliga processen, och själva formen tycks ofta ha använts för att ge

stadga och stoff åt tänkandet.
De mest framträdande tyska sonettdiktarna är Andreas Gryphius och

Catharina Regina von Greiffenberg. Viktigast är den dogmatiske men innerlige
Gryphius med sina inflytelserika hundra dikter över kyrkoårets predikotexter,
Sonn- und Feiertagssonette (1639). Catharina Regina von Gretenbergs dikter
speglar en mer pietistisk hållning. Hennes sonetter är klangfulla, ibland näst
intill obegripliga. Hon tycks ha velat hylla Gud med dikter i vilka klangen helt
dominerar över det i språket utsägbara och bedriver därför en rad stilistiska och
formella experiment inom sonettens ram. Sullivan visar att hon skiljer sig från
många andra barockdiktare genom att hennes sonetter nästan alltid uppvisar en

omsvängning mellan oktav och sextett. Med sin starka jag-anknytning
förefaller dikterna, enligt Sullivan, vara en slags poetisk religiös dagbok.32
Liknelsen är kanske inte helt gripen ur luften. I exempelvis hertiginnan Sophie
Elisabeth von Braunschweig-Lüneburgs bevarade dagböcker finns ett stort antal
sonetter nedskrivna, ofta en per dag, och det tycks inte omöjligt att det här rör

29 Kuhlmann, [1671] 1971, s. 53ff. Kuhlmanns egna kommentarer på s. 56ff. Dikten, som
terminologiskt betecknas som så kallad proteusvers, har kommenterats av Mönch, 1955, s. 151f.
och av Liede, 1963, 2, s. 162ff. En annan av Kuhlmanns Libeskiisse är en bouts-riméssonett
skriven över rim från Opitz.

30 Liede, 2,1963, s. 165.
31 Sullivan, 1966, s. 217f.
32 Ibid., s. 203.
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sig om regelbundna andliga övningar.33 Sullivan kommenterar också Catha¬
rina Regina von Gretenbergs förhållande till den bundna formen och anför ett

belysande citat från ett prosastycke mellan två sonetter över Kristi sår:

Es ist mir die gemeine spräche zu schlecht/ und mich bedünket/ ich könne
mit der gebundenen verbündlicher reden/ von denen allerverbindbaresten/
doch unverbundenen Wunden/ meines heiligen Heilandes. Ich will sie der-
wegen noch länger/ zu aussprechung dieser Unaussprechlichkeit/ insonder¬
heit meines Wunsches/ gebrauchen.34

Det outsägbara låter sig alltså enligt Gretenberg bäst sägas i bunden form.
Här finns kanske en kärnpunkt som delvis förklarar den äldre andliga littera¬
turens behov av diktens ornamenterande uttrycksmedel - hängivenheten
kräver distansering till den prosaiska vardagens språk och form. Att Greten¬
berg så gärna tillgriper sonettformen skulle kunna förklaras med att denna ger
henne särskilda möjligheter att smycka dikten.

Valet av sonetten som andlig form hör samman med ornamenteringsvilja.
Denna kan sedan vara föranledd av didaktiska överväganden - en smyckad
dikt underhåller och rör publiken bättre än en osmyckad. Valet av en smyckad
stil kan emellertid också vara föranlett av världsligt decorum - ett högt ämne
skall ha en hög stil. Den mest lockande förklaringen till att sonettformen togs
i bruk är dock att den tekniska komplexiteten spelar en roll i en mental pro¬
cess - sådan den antyds av Greiffenberg ovan. Det vill säga att omatus delvis
ersätter det semantiska innehållet.

33 Sophie Elisabeths föga uppmärksammade dagböcker förvaras i Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel. Uppgiften om hennes dagliga sonettförfattande har muntligen lämnats mig av

Joseph Leighton som uppmärksammat denna representativa, högadliga författarinna med en
uppsats 1981. Becker-Cantarino nämner Sophie Elisabeths "tagebuchartigen Sammlungen von
Epigrammen, Sprüchen, Liedern und Versen, die wohl als private Andachtsbücher dienten".
Becker-Cantarino, 1987, s. 250.

34 Citerat efter Sullivan, 1966, s. 209.
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Exempelpå form, stil och teknik:
Eric Wenncesius och

Johannes Paulinus Lillienstedt

Eric Wennaesius har tidigare i avhandlingen figurerat som tillfällesdiktare, men
hans Etthundrade Kling-dichter inleds med arton sonetter under den samlande
titeln "Andlige", vilka exempliferar en rad olika kategorier i religiös 1600-
talsdiktning.35 Några av dem har personlig bönekaraktär: "Tacksäyelse til
GVdh för hans hielp uthur watns nöd" och "Tacksäyelse til GVdh för den H.
Nattwarden". Mindre personlig är sonetten "Öfwer den allmänne Tacksäyelse
och Frögdedagen för den högtönsklige Friden. 12 Decemb. 1679." Flera dikter,
förutom den sistnämnda, är starkt tidsanknutna. Här finns två nyårsskrifter, så
kallade strence, men tillfälleskaraktären är också tydlig i dikten "Öfwer den
Nyfödde JudaKonungens IESU CHRISTI GVdz och Marice sons 1680:de
Födelsedag."36 Rubriken knyter den andliga juldikten till den världsliga
födelsedagsdikten. Framträdande är bibelparafraserna. Två sonetter ägnas
Davids klagan över Jonathan respektive Absalom, medan dikterna 6 och 7 är
parafraser på psalmer ur Psaltaren 37 Till de andliga dikterna räknade Wen¬
naesius även den sonett som utmålar Sions döttrars syndastraff för deras stolta
gång, raka halsar och "krus- och flätad lock". Dikten är en mycket nära parafras
av Jes. 3:16ff., och det enda författaren lagt till i beskrivningen av Sions döttrar
är deras "helt ohölgde bröst" - en kommentar till samtidens klädmode.38 Tre
sonetter är utläggningar över predikotexter, så kallade perikopdikter, en viktig
kategori som utförligare kommer att behandlas i avsnittet om Dahlstierna. Den
tionde sonetten faller något utanför ramen och är närmast en rekommen¬
dationsdikt till en religiös traktat. Tre sonetter behandlar slutligen episoder ur

35 Till Wennaesius' sonetter hänvisas med sonettens nummer i Wennaesius, 1934. Hirell har
karaktäriserat Wennaesius' andliga sonetter. Hirell, 1971, s. 16.

36 Närheten mellan andlig dikt och tillfällesdikt framgår av en jämförelse mellan 16 v. 1-3 och
20 v. 1-3 där i båda fallen ett ögonblick i historien välsignas, i ena fallet vid välkomnandet av en
himmelsk furste, Kristus, och i det andra av en jordisk, Karl XII.

37 Även sonett 5 är en psaltarparafras men har strukits i manuskriptet. Samma dikt: "Min Synd
och Skröpligheet är som jag mäst åtänker" uppträder istället som 84 - en ren tillfällesdikt till
Chirsten Olofzdotters begravning 1682. Förhållandet visar hur oklara gränserna mellan religiös
och annan diktning kunde vara - den visserligen mycket fria psaltarparafrasen låter sig utmärkt
användas som prosopopeia i en begravningsdikt.

38 Dikten är motiviskt nära knuten till 88, "DINAS kiättiegång", som emellertid placerats bland
"Werldzlige" sonetter, trots hänvisningen till Gen. 34.
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Kristi lidandes historia, det viktigaste motivet och den viktigaste inspirations¬
källan för andlig diktning.

Stilmässigt ligger Wennaesius' sonetter i nivå med hans tillfällesdikter. Han
strävar inte efter enkelhet, utan bygger istället med stilistiska figurer en orna¬
menterad text. Detta kan exemplifieras med en av psaltarparafraserna, sonett
6 "Af Dawidz LI. Psalm v. 12.13.14". Wennaesius har utnyttjat fler bibelböcker
än Psaltaren och de två viktigaste bibeltexterna återges som exempel i anslut¬
ning till dikten nedan.39 För att tydliggöra tekniken har de mer eller mindre
ordagranna textöverensstämmelserna här markerats med fetstil i Wennaesius'
dikt.40

Nu skapa i migh GVdh, min GVdh som alt förmår,
Som mig af intet skapt, ett renligt hiert' och sinne.
Hwar wil man doch en reen i denne Werlden finna?
Min hela kropp är krank af Syndsens slemma Sår,
Dem ingen hela kan, från hiessan nid til tåår.
Gif HErre mig en ny och wissan Ande winna,
Som leder mig den stijg jag kan tin fotspor hinna.
Min Vngdoms synd och skuld är stor och myket swår.
Förkasta icke mig i mine halfwa dagar,
Och tag ey ifrån mig tin wärdig' helge And.
Tröst mig med tinne hielp, tu Trogne Trösterman,
Emedan tu wäl weet, jag bräcklig är och swager.
Och tin frymodig And uphåll mig i min nöd.
Så fruchtar jag ey Synd, ey skam, ey Ewig död.

Ps. 51:12-14: [12] Skapa i migh GVdh itt reent hierta/ och giff migh en ny
wiß anda. [13] Förkasta migh icke ifrå titt ansichte/ och tagh icke tin helga
Anda ifrå migh. [14] Tröst migh igen med tine hielp/ och then frijmodige
ande uppehälle migh.

Petrus 12:21: Ty ther til ären j kallade/ effter ock Christus leedh för oß/
låtandes oss itt effterdömelse/ at j skolen effterfölia hans footspor.

I dikten är hopfogningarna av sådan karaktär att tanken leds till ce/tfo-tekniken,
det vill säga hopfogningar av nya dikter utifrån delar av äldre verk. Wennaesius
följer bibelns formuleringar nära, men bibeltexterna bildar endast ett skelett,
och dikten fylls ut med förstärkande stilistiska bindemedel. Första versens

39 Nordin-Grip i Wennaesius, 1934, s. 87f. hänvisar till Job 2:7,13:26,14:4,42:2, och Ps. 55:24.
Fler bibelekon finns, till exempel Ps. 25:7, 77:20 och Petrus I 2:21.

40 För bibelcitat används Karl X Gustafs eller Karl XII:s bibel, 1655 respektive 1703, beroende
på vilken bibel respektive författare kan ha haft tillgång till.
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bibelställe byggs på med en bestämning till Gud som dubblerar invokationen
"GVdh, min GVdh". Relativsatsen i första versen följs av ytterligare en relativ¬
sats i vers två, och de två halvverserna sätts i antitetiskt förhållande genom
orden "alt" och "intet". Verserna 1-2 får en kiastisk anstrykning genom bibel¬
citaten och de insprängda relativsatserna.

Andra versens "hiert' och sinne" visar på ett annat vanligt drag i 1600-talets
diktning - närställningen av två grammatiskt likvärdiga ord. I sonett 6 finns
flera exempel, ett direkt från bibeln ("ny och wissan Ande"), men det finns
andra som inte bara fyller ett stilistiskt behov utan också fyller ut luckorna i det
metriska schemat: "synd och skuld", "stor och [...] svår", "bräcklig [...] och
swager". Dessa typer av stegringar och uppräkningar hör till de stilmedel som
Wennaesius särskilt ofta litar till, exempelvis i den anaforiskt-asyndetiska
sammanställningen i sonett 6: "ey Synd, ey skam, ey Ewig död". Ofta bygger han
ut paren till asyndetiska kedjor, ibland så tätt knutna att orden får dela samma

ändelse, en metod som även Stiernhielm anlitade. Ett överdådigt exempel kan
hämtas från beskrivningen av Sions döttrars utsmyckning i 8 v.9-12:

Tin Skoor, tin Hächten, SPänn, tin Armband, hufwor, kjäder,
Tin Flitter, Snören, Bräm, tin Örn- och Ännespann,
Desm- Knapp- Ring- Kåp- och Hwifwor och hwad mehr tu kan,
Snör- Tröy- Pung- SPegelar, Högtidz- och Sommarkläder.

Inledningsvis binds attributen anaforiskt med pronomen, därefter blir upp¬

räkningen allt raskare. Den bibelvers som Wennaesius nära följer är mer

okomplicerad i sin asyndetiska hopning.
Vid sidan om hopningar är allitterationer och assonanser Wennaesius' mest

utmärkande stilmedel. I sjätte sonetten finner man: "Syndsens slemma Sår",
"wissan Ande winna", "synd och skuld är stor och myket svår". Wennesius' dikter
har språkligt en tydlig bibelkaraktär, och ordens t-böijan i exempelvis vers 11
bör, i enlighet med bibelstavningen, uppfattas som allittererande: "Tröst mig
med tinne hielp, tu Trogne Trösterman". Den ovannämnda parställningen av

grammatiskt likställda ord förenas likaså ofta med allitterationer. Goda exem¬

pel finns redan i 1 v.5-11: "Helwitz fasligheet och floder tig fördränkia", "Frälsar
och förswar", lijf och lefnad", "lefw' och lofwa", "min Tillflycht och min Tröst".
På samma rader hittar man vidare allitterationerna "strijda strömmar" och
"dödsens därflig dwalm". Även här är påverkan från Stiernhielms Hercules
uppenbar.41

41 Jfr. "Döden dwäler i dwalm", Stiernhielm, SS I, s. 11.
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Hur utnyttjade Wennaesius sonettformen i den återgivna dikten? Det enda
ord från de citerade psaltarverserna som står i rimställning är "And" v. 10, som
dessutom är eliderat. Rimorden ställs alltså upp oberoende av den parafrasera-
de texten. En strukturerande vilja märks i att psaltarversen 51:12 ger material
till hela oktaven medan verserna 51:13-14 dominerar i sextetten. I sina andliga
sonetter använder Wennaesius ibland på ett anmärkningsvärt sätt motsättningen
mellan oktav och sextett, särskilt i nyårsskrifterna 2 och 9. I dessa utnyttjas
oktaverna för tacksägelse för året som gått och sextetten för bön om välgång
under det kommande året. Volta blir alltså det tillfälle i tiden då sonetten

skrivs. Samma struktur kan hittas i nattvardstacksägelsen, vars sextett även här
bildar en fristående bön.

En sonett "Öfwer Christi Korßträ" av den drygt 30-årige uppåtsträvande
ämbetsmannen Johannes Paulinus Lillienstedt visar hur korsfästelsen som

motiv för "meditativ" och intellektuell litterär behandling uppträder i Sverige.
Dikten ingår i trycket Den Korszfeste Christus (1686). Den långa alexandrindikt
som föregår sonetten utkom i en ny och utökad version 1694, Christus nascens,

patiens et triumphans, men denna gång saknades sonetten.

SJj detta är det Trä hwarpå wij Christne påcka!
Hwarpå wår Frälserman/ all Werldens stödie-Staff/
Jehowa/ Lijfwet sielf/ sitt dyra Lijf upgaff/

Och wärfd' oß Lijff igen/ det Ormen månde låcka
Från oß i Paradijs! Här under skull' sig båcka
Den alt upstödia kan/ båd' Himmel/ Jord/ och Haff/
Den allan Plutos Häär tog eensam Rofwet af/

Och spänten sielf i Band och Järn i Mörkret tiocka.
Dett' är det Trä/ hwarpå Gud Faders Kärlek skär
Optänd/ och wredes Eld moot oß uthsläckter är.

Du bar den edla Last/ den trefalt dyre Bördan/
Gudz syndelösa Lamb/ som allas Synder bar!

O Under! Helig är den Skog dig burit har;
Dig ingen nämpna må föruthan Prijs och Wördan.

Eposet i 1694 års utförande utan den ovanstående sonetten återges i Hultins
samling av svensk vitterhet i Finland under stormaktstiden.42 I inledningen

42 Hultin, 1904, s. 123-132.
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visar Hultin hur Paulinus efterbildat Martin Opitz' "Klagelied bey dem Creutze
vnsers Erlösers" i första boken av Acht Bücher Deutscher Poematum (1625),43
och även sonetten är hämtad från samma källa. En jämförelse mellan dikterna
belyser hur en imitation eller bearbetning kunde ges självständig utformning.

ISt dieses hier das Holtz/ damit wir Christen prangen/
Nach dem der Sünden Last ist von vns abgethan?
Ist diß das Holtz/ an dem der rechte Pelican
Vns lebendig gemacht/ da als die List der Schlangen

Vns sämptlich hatt' erwürgt? ist dieser hier gehangen/
Der Himmel/ Erde/ Lufft vnd Meer regieren kan/
Der wider Hell' vnd Tod schwingt seine Siegesfahn/
Vnd den der vns vor hielt/ jetzt selber helt gefangen?

Ists hier wo Gottes Zorn vnd Grimm verloschen sindt/
Vnd wo er seine Lieb' hat wieder angezündt?
Trugst du die edle Last? hat dich das Lamb genetzet/

Das alle Sünden tregt? O grosse Wunderthat!
Geheiligt ist der Walt der dich getragen hat/
Noch heiliger der Berg auff den man dich gesetzet.44

Opitz' dikt porträtterar inte Jesus på korset, utan manar fram associationer hos
läsaren genom att ägnas korset självt. Träet i korset förbinder det jordiska med
det gudomliga, och Opitz' sätt att koncentrera sin betraktelse på ett enskilt
föremål i Jesu närhet ligger nära den gängse meditationspraktiken. Sullivan
understryker främst Opitzsonettens epigrammatiska byggnad som leder fram till
tolfte radens utrop. Han pekar vidare på de anaforiska retoriska frågorna och
betonar att dikten har en tvådelad struktur med en volta i nionde versen 45

Paulinus' bearbetning av dikten har svagare epigramkaraktär än Opitz'
original, till vilket särskilt den vaga slutraden bidrar. Istället är den inre tu-
delningen starkare genom de nästan identiska första halvverserna i oktav och
sextett: "Slj detta är det Trä hwarpå" och "Dett' är det Trä/ hwarpå". Andra
skillnader är väsentligare - framförallt är den meditativa hållningen starkare.
Istället för frågor byggs Paulinus' dikt kring bekräftande påståenden och utrop,
och anslagets "Slj" är en eftertrycklig maning till förnuftet.46 Skådandet är en

43 Ibid., s. cxxxn.
44 Opitz, 11:2,1979, s. 560f.
45 Sullivan, 1966, s. 31f.
46 Mauser har beskrivit Gryphius' laddade användning av ordet "schauen". I konsekvens med

Luthers bibelöversättning betecknade ordet ett andligt förlopp, en religiös varseblivning. Mauser,
1976, s. 57-64.
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viljemässig och intellektuell handling, och i det inre skapar sig den troende en
bild av korset. Denna bild förstärks med typologiska associationer: Moses' stav
och trädet i Paradiset. Betydligt starkare än i Opitz' dikt identifieras Jesus med
sitt kors. Han bär likt Atlas världen och himlen, och bilden av korsets trä leder
till bilden av Jesus som en "stödjestav" för världen. Till sist representerar
korsträet metonymiskt Kristus. Sonetten speglar väl meditationens associativa
bearbetning av en bild. I själva verket ligger metoden nära emblematikens
uppmålande av en pictwa som sedan uttyds i ett epigram.

Den korsfäste Jesus är kristenhetens viktigaste symbol och uppträder åter
och åter i sonettlitteraturen. Den teologiska betydelsen av korsfästelsen
exemplifieras av att Andreas Gryphius i sina senare sonettsamlingar höll fast
vid en bestämd ordning i sonetterna om Kristus: först födelsen, sedan fången¬
skapen och därefter pietåskildringar av den döde Kristus. Först efter dessa
placerade han sina dikter över korsfästelsen.47 Johannes Paulinus har gjort
ytterligare en bearbetning av detta motiv, denna gång i en översättning av en
sonett av den italienska marinisten Ciro di Pers.48

Sij doch! hwad seer iag här? Allmachten öfwerwunnen
Seer iag ett Mayestet i blygd och neesa stå,
Och meenslösheeten sielf fördömd till straffet gå;
All fromheet klagas an, all frijheet vara bunnen,
All ähra hädd, all lust i sorg och ängslan swunnen.
All troo förådd, alt lius förwändt i mörkret blå.
Omätligt nå sitt måhl, oändligt ända få,
Sielf helsan siuk, och lefnan sielf till dödz förrunnen.
Den swag, som jordens wicht på allmachts händer bär;
Den trött, som himlens hiuhl med ewigt kraft omförer,
Den stumm, som måhlen gaf; och allmans tunga rörer
Den nakot, som i Gull den skiöna solen kläär;
Den död, som wärldens Siäl, och alltingz ande är.
En Gud korßfäst, som doch all afgrundz Rijke störer.

Anslaget är detsamma - en maning till förnuftet att begrunda den bild som
målats upp, ungefär som i epitafiets viator-formel. I högre grad än i Opitz-
bearbetningen är det antiteserna och paradoxerna som bestämmer diktens
uppbyggnad: menlösheten straffad, ljuset fördunklat, hälsan sjuk, allmakten

47 Ibid., s. 87.
48 Dikten citeras efter handskriften. UUB, Palmsk. 390. Den finns tryckt i Hanselli, 6,1863, s.

255, dock med många fel.

151



övervunnen. I tretton verser betonas förnedringen och lidandet, bland annat

genom anaforer och parallellismer för att slutversens epigrammatiska till¬
spetsning skall få starkare effekt. Sonetten har även i bearbetningen en marke¬
rad tudelning genom sextettens parallellismer.

Andlig dikt som kungahyllning:
Gunno Eurelius Dahlstierna

Vid sidan av Martin Lamms minnesteckning från 1947 har Dahlstierna endast
ägnats en monografisk framställning under de sista decennierna - Börje Räfte-
gårds avhandling från 1971 om Kunga Skald. Räftegård utreder övertygande
både genreblandningen och de kompositionsprinciper som ligger till grund för
verket: intrikata mönster av typen "kinesiska askar". Bland de få uppsatserna
märks Carlenvalls uppsats i Samlaren 1947 om skaldens förhållande till "den
andra schlesiska skolan". Till tidigare forskningsresultat om Dahlstiernas
beroende av Marino kunde Carlenvall lägga iakttagelser om vissa överens¬
stämmelser med Hofmannswaldau och Lohenstein. Vidare syftning hade Kurt
Johannessons avhandlingskapitel om Dahlstierna och den götiska pastoralen.49
Johannesson betonar Dahlstiernas beroende av den inhemska, särskilt den
latinska barockdiktningen. Inflytandet från Marino och tysk diktning menar han
vara av sekundär betydelse. Vidare visar Johannesson att Dahlstierna är en
medvetet politisk diktare som gör sig till språkrör för den karolinska propa¬

gandan. Slutligen urskiljs en nationell heroisk stil som implicerar vissa av det
karolinska enväldets grundvärderingar och som har sitt ursprung i pastoralens
och göticismens guldåldersidéer.50

I Vitterhetssamfundets utgåva av Dahlstiernas skrifter - från vilken jag i
det följande citerar - återfinns sammanlagt femton sonetter, varav hälften
ingår i tillfällesskrifter eller dedikationer51 Samtliga har oktavflätningen
ABBA/ABBA med omväxlande manliga och kvinnliga rim. Sextetterna är mer

49 Johannesson, 1968, s. 253-300.
50 Teserna sammanfattas ibid., s. 256.
51 Sidhänvisningar till Dahlstierna, SD, 1-2 görs i löptexten. En sextonde sonett, en tidigare i

avhandlingen citerad lyckönskningsdikt till Mathias Iser från 1693, kan enligt Erik Noreen vara
av Dahlstierna. Dahlstierna, SD, 2, s. 84f. Även där återges dikten.
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varierade. Tendensen är att diktaren undvikit slutkupletter, vilka bara upp¬
träder i fyra fall. I var tredje dikt rimmar sextetten CDC/DCD. Parrim före¬
kommer inne i sextetterna och tre rimord är vanligare än två - relationen är
nio till sex. Dahlstiernas rimflätningar är således av den i Sverige vanliga typen.
Den italienska flätningen CDC/DCD uppträder visserligen oftast, men då
främst i de första fyra sonetter som följer Kunga Skald - hans mest genom¬
arbetade.

Åtta sonetter följer efter Kunga Skalds 268 ottave rime-strofer.52 Omedel¬
bart efter huvudtexten har Dahlstierna fogat in denna text: "Fölgia här bij-
fogade fyra Kling-Rijm eller Sonnetter öfwer Klagedags-Texterna/ som den
20.dcAugusti nästföregående i sådan allmänn Bedröfwelses Tijd allmänneligen
förklarades." (SD 1, s. 144) De fyra dikterna bygger på tre olika bibeltexter.
Efter dessa dikter följer en ny förklaring: "Att fylla detta lediga Blad föres och
här in/ til ett Prof af Auctoris Böne- och Sonndags Andackter öfwer Evange¬
lierna Åhret kring/ fyra Sonnetter; Som här wed sig tiänligast synas kunna
schicka." (SD 1, s. 146) De två förklarande texterna ger flera värdefulla upplys¬
ningar. För det första betonas att de fyra första dikterna är närmare knutna till
Kunga Skald än de följande. För det andra förefaller det som om Dahlstierna
skulle haft för avsikt att skriva, eller redan fullbordat, en samling dikter över
predikotexterna året igenom, alltså en samling av samma typ som Andreas
Gryphius' Sonn- und Feiertagssonette. Utläggningar över perikoperna, prediko¬
texterna, var vanliga i de lutherska länderna från 1500- till 1700-talen. Genren
kan delas i fyra underavdelningar: postillor, återberättande perikopdiktning,
perikopepigram och perikopböner på vers eller prosa. Någon utförd svensk
cykel av samma typ som Gryphius' finns inte bevarad, men även Olof Wexio-
nius tycks ha haft samma ambition som Dahlstierna. Av det register som
Wexionius sammanställde för en tilltänkt, utökad upplaga af Sinne-Afwel
(1684), framgår att han sist i samlingen tänkte placera sina andliga och didak¬
tiska dikter: "Mina Sonnetter öfwer alla Evangelier och Epistlar hela åhr[et]
igenom, såwähl som 2. å 300 Epigrammata merendehls världsliga och rooliga,
item andre oppbyggelige dikter".53

Hur förhåller sig de åtta sonetterna till Kunga Skald? Vi har ingen anled¬
ning att betvivla Dahlstiernas förklaring att de fyra sista dikterna är medtagna
för att fylla ett ledigt blad. När författaren ändå tvingades betala papperet, som
var kostsammare än sättningen, kunde Dahlstierna lika gärna gripa tillfället att

52 De åtta dikterna är här numrerade 1-8 efter ordningsföljden.
53 UUB, Nordin 104, nr 88. Handlingen har behandlats av Schager-Engdahl, 1984, s.77f. och

von Plåten, 1985, s. 97ff.
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göra reklam för sin diktning med några för tillfället lämpliga sonetter. Hade
han velat vinna ett ark hade han tvungits avstå från samtliga sonetter, eftersom
dessa fyller ett och samma folioark i originaltrycket. De fyra första sonetterna
är emellertid alltför tätt knutna till Kunga Skald för att Dahlstierna skulle ha
velat utesluta dem, de är inte arkfyllnad. De bibeltexter som sonetterna är
skrivna över är inte hämtade ur de vanliga perikoperna utan utgör de särskilda
texter som efter Karl XI:s död påbjöds i ett kungligt plakat till klagodagen den
20 augusti 1697. De fyra dikterna knyts samman genom den omslutande
kompositionen - den första och fjärde dikten delar rimslut och står somvi skall
se i antitetiskt förhållande till varandra. Vidare kan trycket som brukar kallas
Kunga Skald beskrivas som en tillfällesskrift. Detta har påpekats av både
Johannesson och Räftegård, och den förre håller för troligt att Dahlstierna sökt
skapa "ett begravningspoesins non plus ultra".55 I ett sådant skulle en av¬

slutande, anspråksfull hyllning i sonettform passa, precis som i Dahlstiernas
skrifter till Olof Hermelin (SD 1, s. 14-17) och pfalzgreven Adolf Johan och
dennes gemål (SD 1, s. 20-23) i vilka huvudtexten följs av en sonett. Det faller
sig naturligt att Dahlstierna i en kunglig personskrift bygger upp en hel liten
avslutande sonettcykel, ty en sådan utgör de fyra dikterna i kraft av komposi¬
tion, motiv och form.

Den första och den fjärde sonetten skrevs över två olika texter, ottesångens
och aftonsångens, men försågs med samma rimord, alltså enligt bouts-rimés-
tekniken. De anbefallda "Klagedags"-texterna vid Karl XI:s bortgång är 1.
Mack. 9:20-21: "OCh alt Israels Folck sörgde effter Iuda i långan tijd/ och
beklagade sig öfwer honom swårliga/ och sade: Ach! at then Hielten fallen är/
som Israel beskyddat och frälsat hafwer" och Ps. 80:15-16 "GUd Zebaoth/
wendt tig doch: skåda neder af Himmelen och see här till/ och besöök thetta
Wijnträd. Och hält thet wid macht som tin högra Hand planterat hafwer: och
thet tu tig stadeliga utwalt hafwer."56 De två sonetterna lyder:

54 Kongl. May:tz Placat, Om En allmänn Klage-Dag [...] 20 Augusti 1697.
55 Johannesson, 1968, s. 276. Jfr. Räftegård, 1971, s. 11.
56 Citerat efter Kongl. May:tz Placat, Om En allmänn Klage-dag [...] 20 Augusti 1697. Bibel¬

texterna återges även i kommentarerna till Dahlstierna, SD.
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[Sonett 1]
SÖrg/ Swea swårliga; du haar där Orsaak till!
Grååt Liudt i långan tijd och lät Dig ey hugswala!
Hoo är som mera weet din Klage-lååt uttala?
Din Wijse är sin Koos; ty flyga Bijnen will!

Du förr så Sälla Folck i Tåre-Strömmar Spill
Din Jämmer: och utgiuth dit Hiärtas stängda dwala:
Grååt; kullra som en Swaan: och knulra som en Swala;
Och lät af såradt Bröst gå denna Döde-Drill:

Ach! att den Hielte Rask så brååt från Swea faller!
Wår Herre: och wår Kung wår Sköld och wårt Förswar!
Så är wår heela Frögd på en Gång worden aller/

När Landsens Fader god så hastigt från Oß faar!
Där wed i ungwäxst Skog förbleekna gröne Taller:
Ja Grååt uhr Stock och Steen den Nöden präßat haar!

(SD 1, s. 144)

[Sonett 4]
HWart will din strijda tåår/ O Swea Land? hör till:
Hör Herren Zebaoth wil dig igen hugswala/
Och för din Stora Kung med Sånen fullt betala;
Han är det Wijnträäts Skiärm/ som Gud besökia will.

Ach! stilla doch din Grååt: dit Mod ey heelt förspill!
Fast om din Frögd/ din Kung blijr sänckt i Jordens Dwala/
Will doch den Mecktige din heeta Ångest Swala;
Ty stämm upp till Hans Lof een sådan Ähre-drill:

Så länge Jorden står och Afton-Soolen faller:
Så länge Swänske Fiäll dem Roopandom gee Swaar/
Skal Kung CARLS Ähre-skald i Wärlden ey blij aller:

Och som oß till stoort Wee den Höga Stamm bortfaar/
Skall doch des Tälning råå för alle Trää och Taller/
Som stå i Nordan-skog/ den Guds Hand plantat haar!

(SD 1, s. 145f.)

Dikterna sammanfattar innehållet \ Kunga Skald: sorgen över Karl XI:s död och
glädjen över att Karl XII intar faderns tron. Anslaget till första sonetten är
detsamma som till Kunga Skald. Riket, personifierat som Svea, apostroferas och
manas till att fritt låta tårarna över den döde konungen rinna, vilket skall
jämföras med en passage i Kunga Skalds början: "Lät flöda som een Strömm ditt
Ögas Perle-dijke" (SD 1, s. 52, v. 5). Sonettens tredje vers har sin motsvarighet
i första strofens retoriska frågor: "Hoo är wed denna Nöd som ey i tårar Smäl¬
ter? I Hoo är som så stoor Steen utaf sitt Hiärta wälter?" (SD 1, s. 52, v. 7-8)
Sonettens tionde vers motsvaras direkt av första raden i Kunga Skalds tredje
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strof: "Wår Hiälm/ wår Kronas Skydd/ wår Skiöld/ wår Kung och Herre" (SD
1, s. 52, v. 17). På samma sätt motsvarar cykelns fjärde sonett Klinga Skalds
upplösning. "DU haar nu länge nog de blöte Strålar twaget" tröstar Karl XII
Swea (SD 1, s. 141, v. 2097). Och konungen fortsätter: "Nu will här effter Jag dig
blij i Faders stad" (SD1, s. 141, v. 2100). Samma tanke uttrycks med ut¬
gångspunkt från Guds försyn i fjärde sonettens tredje vers, Herren skall ersätta
den förlorade fadern med sonen. Parallellerna kan göras fler, och de fyra
sonetterna bör uppfattas som en sammanfattande epilog till Kunga Skald, men

kungaskiftet betraktas denna gång uttalat i sitt förhållandet till en religiös
världsuppfattning.

Cykelns första och sista dikt delar rimslut och gör detta för att ytterligare
understryka det antitetiska i situationen där sorgen över den döde kungen ställs
mot glädjen över den levande. Bruket av de gemensamma rimorden visar hur
medvetet Dahlstierna gått tillväga. Ofta tillhör de överensstämmande rimmen
olika grammatiska kategorier och Dahlstierna har vinnlagt sig om konstfärdig
variation av ordens möjligheter. Men i flera fall har han låtit negera första
sonettens utsagor i den fjärde: "lät Dig ey hugswala" - "Herren [...] wil dig igen
hugswala", "i Tåre-Strömmar Spill | din Jämmer" - "dit Mod ey heelt förspill",
"Döde-drill" - "Ähre-drill", "Frögd [...] worden aller" - "Kung CARLS Ähre-
skald [...] ey blij aller". Balansen mellan sorgen och glädjen manifesteras också
i de två sonetterna över högmässo- och aftonsångstexterna.

[Sonett 2]
WÅr Hiärtans Frögd haar fått/ O! swåra Nöd/ en Ända!
Wår Glädie läggß på Båår; ty är ey under åt/
Att all Wår Lust/ och Prunck/ och förra Fägnads Stååt

De äre uti Floor och Diupe Sorger wända!
Ach! Gud/ som en wand Hand haar du oß giort elända:

Wår Jungfru-Danß och Leek du wandlat haar i Grååt:
Och alt wårt Strängie-speel i nödfull Sorge-lååt/
För ty wi äre runt omkring med Wee berända!

Wår Kung/ Wår Krona föll Oß utaf Jäßan need/
Den Wij förr Glade haft; men ach! nu ey meer hafwa!
Wår Siäl är full med Ångst/ ty Herren är oß wreed:

Wårt mörka Öga är uttorkat/ lijk som Safwa
För heetan Sommar-Sool/ det giör wår Synd så leed:
O! att man bore mig i Dag och med till Grafwa! (SD 1, s. 144f.)
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[Sonett 3]
UPmuntren Herrans Guds sorgbundna Folck/ I Fäder/

Som i Guds ställe ståån; Sij Herren Zebaoth
Han seer af Himmelen här til/ och råder Boot
Moot all den Swänska Nöd som trycker Giöta-städer.

Fast Wijnträäts Bööl togs bort/ een Tälning oß doch gläder;
Den Guds Hand wäxa lät af samma Ädla Root;
Han blijr wår Starcka Skiöld moot Ondskans Trug och Hoot:
Den Stamms och Tälnings Låf min Wijsa ewigt qwäder!

Skiönt Jorden Hiälten wår i sine Gömmor lönska

Betäcker; skal Kung CARL/ Kung CARLS den Storas Sån
Af Herren siälf utwald i Nåd och Ålder grönska

Den heela Norra Wärld til Prijs och Mycken Mån:
Gif Gud Konungenom alt hwad hans Siäl månd' önska/
Och håldt oß städs wed Mackt dins Throns uthwalda Lån!

(SD 1, s. 145)

Räftegård har, som nämnts, visat hur Kunga Skald är komponerad enligt
principen för "kinesiska askar", och de fyra sonetterna är även de strukturerade
enligt en inramningsteknik. Sonetterna 1 och 4 hålls samman av de gemen¬
samma rimmen, samtidigt som de står i antitetiskt förhållande till varandra. De
omramar dikterna 2 och 3 som även de uttrycker sorg respektive glädje, om¬

svängningen inträffar mellan den andra och den tredje sonetten. Samtidigt
utvecklas en spänning i de fyra dikterna som strukturellt påminner om epi-
cediets känslobåge från laus och luctus till consolalio.

Liksom i Kunga Skalds huvudtext utgör sonettcykelns dikter replikväxlingar,
men vem som för ordet är öppet för olika tolkningar. En författarperson talar
till Swea i första sonettens oktav. Det svenska folket svarar i sextetten och fort¬

sätter att uttrycka sin sorg genom cykelns andra sonett. Tredje dikten riktas till
"I Fäder/1 Som i Guds ställe ståån", vilket avser den lutherska hustavlans
världsliga och andliga överhet. Denna manas att uppmuntra "Herrans Guds
sorgbundna Folck" - alltså svenskarna som parallelliseras med bibelns utvalda
folk. I tredje sonetten talar författaren som nu uppträder i jag-form. Detta sker
när Kunga Skalds tema berörs, de båda Karlarnas lov: "Den Stamms och
Tälnings Låf min Wijsa ewigt qwäder!" Åter manifesteras sonetternas roll som
avslutande bihang till Kunga Skald eftersom "Wijsan" måste betyda diktkom¬
positionen i sin helhet. Tredje sonetten mynnar ut i en bön till Gud att bevara
den av honom utvalde Karl XII: "Gif Gud Konungenom alt hwad hans Siäl
månd' önska/1 Och håldt oß städs wed Mackt dins Throns uthwalda Lån!" I den
fjärde sonetten apostroferas Swea igen och författarrösten manar henne att
stämma upp en äresång till Karl XI:s lov. Den första terzetten förefaller att
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utgöra hennes svar och i detta utlovas att Kunga Skald, "Kung CARLS Ähre-
skald", skall klinga så länge ekot ger svar i de svenska fjällen. Med undantag av
en slutlig hyllning av Karl XII är näst sista terzettens odödlighetsanspråk det
sista momentet i cykeln.

Hur förehåller sig då sonetterna till bibeltexterna de är skrivna över? Den
första sonetten är en utläggning och omskrivning av den korta texten ur 1 Mack.
9:20-21. När bibeln säger att Israels folk sörjde Juda "i långan tid" motsvaras det
direkt av diktens första två rader. Bibeltextens fortsättning är en direkt an-

föring. Israels folk säger: "Ach at then Hielten fallen är/ som Jsrael beskyddat
och frelsat haffuer." Verbala överensstämmelser finns här till sextettens inled¬

ning. Parallellen mellan Guds egendomsfolk och svenskarna är tydligt mani¬
festerad, en identifikation som ju redan är antydd i den karolinska propaganda-
apparatens val av klagodagstext. På samma sätt är de verbala överens¬
stämmelserna stora i den andra sonetten. Bibeltexten ur Jeremia klagovisor
5:15-17 lyder: "Wår hiertas gläde hafwer en enda/ wår dantz är wänd vthi klago-
gråt. Aff wårt Hufwudh är Kronan fallen/ Ah wee at wij så syndat hafwe.
Therföre är ock wårt hierta bedröfwat/ och wår ögon förmörkrat". I sonetten

lyder motsvarande rader så: "WÅr Hiärtans Frögd haar fått/ O! swåra Nöd/ en
Ända!"(v. 1)," Wår Jungfru-Danß och Leek du wandlat haar i Grååt" (v. 6),
"Wår Kung/ Wår Krona föll Oß utaf Jäßan need" (v. 9). Bibeltextens för¬
mörkade öga motsvaras i vers 12 av "Wårt mörka Öga är uttorkat". Särskilt
anslående är nionde versens bild av konungen som en krona på samhälls¬
kroppen, den krona som döden slagit av det svenska folkets hjässa. Metaforen
är en variant av synen på kungen som samhällets huvud, en bild som återfinns
i Kunga Skald när köpmannen berättar om kannibalerna som angriper de
överlevande efter skeppsbrottet: "wårt Hufwud de strax åte" (SD 1, s. 119, v.

1599).57 Den tredje sonetten är skriven över samma bibeltext som den fjärde,
och aftonsångens text, som har citerats ovan, har formen av en bön om att Gud
skall beskydda det vinträd som han planterat. Naturmetaforiken som skall ledas
fram till bilden av kungen som resligt vinträd förbereds redan i cykelns första
sonett. Folket liknas vid en bisvärm som förlorat sin vise, och uppmanas att

sörja den döde: "kullra som en Swaan: och knulra som en Swala". Hela den
unga stormakten sörjer, till och med dess natur: "i ungwäxst Skog förbleekna
gröne Taller: | Ja Grååt uhr Stock och Steen den Nöden präßat haar!" I första
sonetten beskrivs hur nordens gröna tallar förtorkar när de inte längre skyddas

57 Så förstår Noreen bilden. Dahlstieraa, SD 2, s. 40. Räftegård vill se det uppätna huvudet som
en anspelning på slottsbranden 1697. Räftegård, 1971, s. 41.
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av ett mäktigt bladverk, alltså fursten som metaforiskt framställs som ett
bibliskt vinträd. På samma sätt visas i andra sonetten hur den heta sommar¬

solen torkar ut trädens livgivande sav. Hela detta tänkande kan knytas till den
traditionella bilden av hur naturen råkar i olag vid furstens död.

Den tredje dikten koncentreras till bilden av vinträdet som huggits ned och
det nya som kommer i dess ställe: "Fast Wijnträäts Bööl [stam] togs bort/ een

Tälning oß doch gläder | Den Guds hand wäxa lät afsamma Ädla Root". Bilden
av den unge kungen växande ur den rot som den gamle utgör blir mycket
konkret i sextetten: "Skiönt Jorden Hiälten wår [Karl XI] i sine Gömmor
lönska | Betäcker; skal Kung CARL [...] i Nåd och Ålder grönska". Bilden av
vinträdet styr också den fjärde dikten. I denna personifieras Sverige meto-
nymiskt i de svenska fjällen som i ekot svarar de ropande. I diktens avslutande
terzett samlas bilderna av det fallna vinträdet och det nya vilket med stöd av
Gud skall råda över den ungväxta skog som "förbleknade" i den första sonetten.

Trots att Dahlstierna i de fyra sonetterna valt perikopdikten som genre är
det tydligt hur det andliga innehållet helt ställs i skuggan av kungahyllningen.
Jag har velat visa hur de fyra dikterna tillsammans formar en cykel som binds
samman av predikotexterna vid klagodagen över kungens frånfälle, formella
överväganden (som lika rimslut i första och fjärde dikten och identiska sextett-

flätningar i alla de fyra sonetterna), samt en från bibeltexten hämtad natur-
metaforik som byggs ut i storsvensk anda. Sonettcykeln bildar en naturlig
sammanfattning a\ Kunga Skalds innehåll. Särskilt anmärkningsvärt är emeller¬
tid hur denna andliga diktgenre ställs i den karolinska propagandans tjänst.
Konungen av Guds nåde, den kyrkliga ortodoxins bevarare och högste styres¬
man, intar här en företrädarställning. Hyllningen av kungen blir indirekt en

hyllning av Herren.

De fyra sonetter som avslutar trycket i Kunga Skald, och som sägs vara ett prov

på författarens böne- och söndagssonetter, är tematiskt nära knutna till de
föregående. De sägs ju också vid tillfället "tiänligast synas kunna schicka", trots
att de till skillnad från sonettcykeln inte är särskilt skrivna för Kunga Skald.
Den sjunde sonettens bibeltext är dock använd för att manifestera sorgen över
Karl XI, och den åttonde är en regelrätt bön av svenska folket om långt liv åt
"Landsens Faar", den unge Karl XII. De två dikterna har inte bara hänvisningar
till bibelställe utan är också daterade. Detta beror på att de är skrivna över
böndagstexter, vilka ändrades år från år. Även placeringen av årets fyra bön-
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dagar reglerades i ett kungligt plakat.58 Detta gör att sonetterna helt naturligt
får en tillfälleskaraktär, och därmed är avhängiga sociala och politiska om¬

ständigheter, något som en traditionell perikopdikt inte behöver vara. Särskilt
omedelbar tidsanknytning har den sjunde sonetten över böndagstexten Ps.
130:1-2, här citerad efter plakatet: "UTu diupen/ ropar iag til tig HERRE.
HERre hör mina Röst/ lät tin öron achta uppå mins bööns Röst." Texten var
fastställd redan tidigare, men Dahlstierna använde den som utgångspunkt för
den aktuella situationen.

I sin kommentar kallar Dahlstierna de fyra dikterna för prov på "Böne- och
Sonndags Andackter öfwer Evangelierna". Därigenom indikerar han perikop-
litteraturens meditativa karaktär. De är tänkta att vara utläggningar som syftar
till andakt och uppbyggelse, men genom Dahlstiernas propagandistiska littera¬
turssyn sammanfaller religionsutövning med kungahyllning.

Sveriges och Sveriges konungs ära är alltså det genomgående temat i
Dahlstiernas perikopsonetter, helt i linje med de forskningsresultat som Kurt
Johannesson presenterat om det politiska program som Dahlstiernas diktning
följer i vilket karolinsk propaganda och rudbeckianism är viktiga delar. Det
finns en nästan mystisk syn på förhållandet mellan Gud och envåldshärskaren
av Guds nåde. Gud, konung och folk ingår i en helig hierarki. Kurt Johannesson
har påvisat en rad likheter mellan bibelns Golgataskildring och skildringen av
Karl XI:s dödsläger i Kunga Skald och menar att dessa bör ha medfört en

känslomässig identifiering som man idag kanske förbiser vid läsningen.59 Så
är naturligtvis också fallet i de dikter jag behandlat. Herren är vred på folket
och tar därför deras konung till sig, kronan faller av folkets hjässa (sonett 2).
Men Gud gottgör det svenska folket genom att skänka det en telning av kung
Karls stam (sonetterna 3 och 4). Och Karl XII träder fram och bjuder "alt sitt
Lann | I Dag/ att Fruckta sig för Lefwande Guds hann; | Och rädas för hans
Mackt" (sonett 8). Karl låter befalla sitt folk att frukta Gud på samma sätt som

storkonungen Dareios i predikotexten. Karl står som en halvt gudomlig länk till
Herren och kedjan får inte brista. Sonetten utmynnar i folkets bön till Gud:
"Nödhiälpare/ ach! hiälp din trogna Hoop i Norden: | Gif Landet Gröda: gif
långt Lijf åt Landsens Faar!"

58 Kongl. May:tz PLACAT Om Fyra Allmenne/ Solenne, Tacksäyelse- Faste- Boot- och
Bönedagar [...] 1697.

59 Johannesson, 1968, s. 283.
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Martin Lamm anser med rätta att Dahlstiernas syn på kungamakten bäst
återges i sonetten skriven över Matt. 22:21: "Gifwer Keysarenom thet Key-
sarenom tillhörer; och Gudi det Gudi tillhörer."60

[Sonett 6]
DEn Store Himmlens Gud/ de store Herrars Herre/

Som All Ting råder om/ och fåår oß Alla fatt/
Bör Man med Loff och Prijs upphöija Dag och Natt/
Ehwar wij wistas här på Jorden Narr och Fiärre:

Seen fodras och af Oß så Store som de Smärre/
Att wij med Troo och Bloo de Gud til Gudar satt
Upwackta/ Wörda/ gee Plickt/ lydno/ Tiänst och Skatt;
Om wij undslippa sko det/ som är myket wärre!

Hwad Herren oß befallt det är oß Lag och Rätt/
Det är den Wägen wij sko wandra alle slätt
Och stödia oß där wed/ så att wij icke Slinte:

"Gif Gud dit Hiärta; gif Konungenom din Troo:
"Gif Gud din Siäl; och gif din Kung Gods/ Lijf och Bloo:
"Gif Gud och Kung hwar sitt; Sij så får Fånen inte!

(SD 1, s. 147)

Dikten är en ljungande trohetsförklaring till kungamakten, snabbt buren framåt
genom retoriska stilmedel som hopningar, anaforiska upprepningar, inrim.
Kompositionen är byggd på sonettens delar - första kvadernaren behandlar
förhållandet till Gud, den andra förhållandet till konungen, första terzetten

utlägger lagen och den andra är en till läsaren riktad direkt anföring, som ger
dikten en epigrammatiskt snärtig avslutning. Antitesen skulle kunna sägas vara
den strukturerande principen som styr dikten, på samma sätt som Kristus i
bibelstället skiljer på världslig och himmelsk makt. Men motsättningen är hos
Dahlstierna illusorisk. Kungen och Gud är endast två delar i den maktut¬
övningens princip som Dahlstierna tecknar. Gud är den högste med makt över
jordens mäktiga, han är "de store Herrars Herre". Kungen är hans jordiska
företrädare i toppen av den hierarki som har gudomlig makt över folket, "de
Gud till Gudar satt". Motsättningen mellan gudomlig och världslig makt är hos
Dahlstierna skenbar - Gud och konung tillkommer makten och konungens
jordiska beslut har gudomlig sanktion. Något tredje som har berättigat anspråk
på människan finns inte - för Fan finns intet.

60 Lamm, 1946, s. 90.
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Andlig dikt som vitter meritering:
Jakob Huber Falkenklo

Nyttoaspekter bör alltid läggas på 1600-talets litterära prestationer. Andakts¬
diktning hade ett uppbyggligt värde, men kunde också göra författaren känd i
inflytelserika kretsar. I Bo Bennich-Björckmans redan tidigare anförda För¬
fattaren i ämbetet (1970) drivs tesen att författarnas vittra verksamhet hade som

huvudsyfte att meritera den enskilde för ett inkomstbringande ämbete. Detta
hindrar naturligtvis inte att författarna hade litterära intressen. I kapitlet om
tillfällesdiktarna, som trädde inför offentligheten med sina hyllningar vidviktiga
manifestationer i samhällslivet, visades hur omsorgsfullt och ibland lekfullt
författaren valde bland sina stilistiska verktyg. Varje ämbetsman, hög som låg,
skulle behärska ars bene dicendi, konsten att tala väl. Den retoriska teoribild¬
ningen pluggades in vid skolor och universitet eftersom den tjänade som hjälp¬
medel i praktiken - språklig tukt och ans och genomtänkt logisk framställ¬
ningskonst var som vi sett oundgängliga för den som strävade till en civil eller
ecklesiastisk karriär. I skolornas och universitetens målsättning ingick också att

bibringa talangfulla studenter insikter i latinsk och svensk poesi - då inte bara
passiv inhämtning utan också praktisk övning. Förmågan att med hjälp av
retoriska regelsamlingar och en normativ estetik producera godtagbar vitterhet
värderades högt och tycks ha varit ett viktigt medel i kampen för social fram¬
gång.

Vi har i kapitlet om tillfällesdiktningen kunnat se hur denna domineras av
studenter som skriver till släktingar eller möjligen på beställning. Bennich-
Björkman menar att det bör hållas öppet om inte huvudmotivet för tillfälles¬
diktning var att författaren önskade meritera sig.61 Magnus von Plåten pole¬
miserar mot Bennich-Björkman i studien Yrkesskalder - fanns dom? Här visas
övertygande att yrkesdiktande var vanligt, men Bennich-Björkmans tes om den
vittra meriteringens betydelse faller inte genom att von Plåten lyckas visa att
åtskilliga författare under perioder sökte försöija sig på sitt skriveri. Många
professionellt verksamma diktare täcks för övrigt av Bennich-Björkmans
försiktiga formulering om yrkesförfattaren: "I övrigt blir det typen för den
socialt havererade talangen."62 von Plåten erkänner den vittra meriteringens
betydelse: "Den, som ville kvalificera sig för tjänster, fick nog bekväma sig till

61 Bennich-Björkman, 1970, s. 19.
62 Ibid., s. 18.

162



att prestera mer ambitiösa ting, eper, dramer, uppbyggelseskrifter på vers eller
prosa och annat sådant, som kunde utges i bokform eller i varje fall presenteras
i ett format, som låg boken nära."63 Viktigt, enligt von Plåten, är att förhållan¬
det klient-patron var monogamt. Till skillnad från tillfällesdiktaren höll sig den
unge karriäristen som hade råd att planera sin litterära verksamhet till en och
samma mäktige befordrare, och av denna hoppades han allt.64

Ett exempel på ett verk som just på detta sätt tycks tillkommet av karriär-
hänsyn och i vilket den vittra meriteringen tjänat till att insinuera sig hos
mäktiga och inflytelserika personer är Unterschiedene Geistliche Sonnetten
(1679). Bakom verket står en naturaliserad invandrare från Schlesien, Jakob
Huber, som i Sverige så småningom adlades Falkenklo. Den tyskspråkiga
sonettsamlingen, vilken alltså gavs ut ett år före Wenerid, omfattar hela 163
sonetter översatta från franskan. Tre sonetter i fjärde boken utgör ett undan¬
tag - för dem tar Huber i företalet författaransvar. Huber avslöjar inte ori¬
ginalverket, vilket emellertid är Laurent Drelincourts Sonnets chrétiens sur
divers sujets (1670),65 en sonettsamling som måste ha varit populär eftersom
flera nya utgåvor trycktes ännu under 1700-talet.

Den religiösa litteraturen dominerade bokutgivningen och naturligtvis även
läsningen i Sverige. Till skillnad från åtskillig världslig litteratur tycks den varit
affärsmässigt intressant. Boktryckarna tog exempelvis gärna översättningar eller
originalverk i förlag, vilket ofta var en ekonomisk förutsättning för att verket
skulle tryckas.66 Hubers bok trycktes dock enligt titelbladet på hans egen
bekostnad 67 Trots tyskans ställning som kulturspråk under svenskt 1600-tal
torde den tänkbara publiken varit liten, och tryckaren Eberdt kan knappast ha
sett den som en lämplig förlagsartikel. Som vi skall se var heller inte arbetets
syfte att nå en bred publik, och därför trycktes förmodligen aldrig boken i större
upplaga. Trots detta, eller snarare på grund av detta, har verket getts en

omsorgsfull grafisk utformning: endast en dikt trycktes på varje sida, och varje
dikt är försedd med fotnoter. Jämfört med den typografiskt enkla Wenerid är
Unterschiedene Geistliche Sonnetten en mer påkostad bok. Den nämns i Scheffe-

63 von Plåten, 1985, s. 37.
64 Ibid., s. 30.
65 Drelincourts sonettsamling skall enligt en uppgift hos Jasinski, 1903, s. 254 först ha tryckts

i Genéve 1670. Den äldsta upplaga som upptas i Catalogue général des livrés imprimés de la
bibliotheque nationale, vol. XLI, 1910, sp. 1055 är från 1677.

66 För den religiösa litteraturens dominans under 1600-talet se t. ex. översikterna av bok¬
tryckarna Meurers och Keysers produktioner i Schück, 1923, s. 206-228.

67 En sådan uppgift utesluter dock inte att en författare kan ha fått ekonomiskt stöd till
utgivningen av dedikationsmottagaren. Hansson, 1988, s. 65f.
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rus' bibliografi Svecia Literata (1680) bland verk utgivna i Sverige, och Drees
förtecknar sonettsamlingen i sin avhandling om tysk tillfällesdiktning i Sverige
och ger korta notiser om författarens biografi, men behandlar i övrigt inte
boken.68

Förhållandevis litet är känt om Jakob Huber 69 Han föddes 1649 i staden

Brieg i Schlesien där hans far uppges ha varit rådsherre. Han studerade vid
flera tyska akademier och disputerade i Wittenberg 1667. Under en period var
han advokat i den furstliga Briegska hovrätten, men kom sedan till Sverige och
blev här preceptor för unga ädlingar.70 År 1680 sägs han ha blivit advokat och
1681 notarius publicus i Stockholm. Hans karriär fortsatte och efter att 1694
blivit krigsfiskal adlades han 1695. Slutstationen i karriären var som assessor i
Svea Hovrätt, ett ämbete till vilket han utnämndes 1711. Jakob Huber Falken¬
klo dog 1716, kort efter sin franskfödda hustru. Huber visar upp en framgångs¬
rik och för svensk stormaktstid typisk ämbetsmannakarriär. Ståndscirkulationen
var omfattande och behovet av dugliga krafter i ämbetsvärlden fylldes till stor
del av krafter utifrån, främst Tyskland, där det fanns svenska provinser och
varifrån änkedrottningen Hedvig Eleonora och stora delar av adeln kommit.
Någon typisk författarprofil visar juristen Huber knappast. Utöver Unter¬
schiedene Geistliche Sonnetten förefaller han bara ha producerat några tillfälles¬
dikter.

Nyckeln till förståelsen av Hubers vittra verksamhet är dedikationen till
hans sonettöversättning, vilken riktas till friherrinnan Margareta Hedwig von

Parr, änka efter fältmarskalk Simon Grundel Helmfelt.
Dedikationerna är väsentliga för förståelsen av det äldre litteratursystemet.

De ger inte bara inblick i trycksaksproduktionens ekonomi utan också i littera¬
turens roll i samhället. I sin studie Afsatt på Swensko (1982) urskiljer Stina
Hansson olika funktioner hos dedikationsväsendet.71 Systemet innebar en

implicit censur, som styrde bokproduktionen mot det "dedicervärda". Vidare
fanns sociala funktioner som inrangerade producenter och mottagare i sam¬

hällshierarkin, och till de sociala huvudfunktionerna hör också att systemet med
dedikationer tjänade författarnas meritering; dessa kunde hoppas på fortsatt
välvilja från mottagarna. Regeln var uppenbarligen att producenten och mot-

68 Schefferus, 1680, s. 315. Drees, 1986, s. 300.
69 Uppgifterna om Hubers biografi är ovissa och hämtade från Elgenstierna och Anjou, 1899.
70 Elgenstierna, II, s. 668. Vilka dessa adelsmän var framgår tyvärr inte. Uppgifter om detta

skulle annars kunna indikera Hubers kontaktvägar i den svenska aristokratin.
71 Hansson, 1982, sammanfattning s. 158f. Ytterligare om dedikationssystemet under svenskt

1600-tal i Hansson, 1988.
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tagaren kände varandra.
Mottagaren av Jacob Hubers dedikationsepistel, Hedwig von Parr, var

dotter till en Kur-Brandenburgisk överste i svensk tjänst och dennes svenska
maka. Efter faderns död kom hon under sitt första levnadsår till Sverige där
hon uppfostrades. Hedwig von Parr var första gången gift i Schlesien med en
överste i svensk tjänst. Efter dennes död gifte hon sig 1656 med fältherren
Simon Grundel Helmfelt (1617-1678), som också han tidigare varit gift. Av
Helmfelts sju barn i första giftet levde endast ett till vuxen ålder och inget
överlevde fadern. I äktenskapet med Hedwig von Parr föddes endast en dotter
som dog åtta månader gammal.72 Hedwig von Parrs enda barn i första äkten¬
skapet, en son, dog vid elva års ålder.73 Simon Grundel Helmfelt stupade som

högste befälhavare under Karl XI i slaget vid Landskrona. Han hade adlats
1646 och blev friherre 1674. Grundel Helmfelt och hans maka var synnerligen
förmögna.

Kontakterna mellan Jacob Huber och Hedwig von Parr är oklara, men till
Grundel Helmfelts begravning 5 september 1678 bidrog han med två grav¬
skrifter till vilka jag återkommer. Verser till andra än den friherrliga familjen
skrev han inte, och förmodligen föreligger här ett typiskt fall av klient-
patronförhållande. Det är uppenbart att också sonettsamlingen hade som syfte
att visa Jacob Hubers förmåga, både språkligt och socialt. Han inordnade sig i
den sociala hierarkin och skrev panegyrik med iakttagande av decorum. Det är
av särskilt intresse att studera diktsamlingens uppbyggnad och hur panegyriken
över familjen infogas i arbetet.

Unterschiedene Geistliche Sonnetten består av fyra böcker: Om naturen och
skaparen, om gamla testamentets historier, om nya testamentets berättelser,
och slutligen om olika välgärningar och olika förhållanden ("Zustand"). Första
boken belyser på olika sätt förhållandet mellan Gud och människan genom att
didaktiskt uttyda olika naturfenomen. Dikterna kan sägas ha en emblematisk
karaktär i det att en konkret företeelse ges en beskrivning och en uttydning.74

Hubers sonetter bör rimligen betraktas som didaktiskt-moraliska, men

samlingen sägs i huvudtiteln bestå av "geistliche" dikter medan kolumnrubriker¬
na och de olika böckernas titelsidor beskriver dem som "christliche". Andra och

72 Personuppgifter om Grundel Helmfelt och von Parr hämtade från Elgenstierna och från
Svenskt biografiskt lexikon, XVII, s. 356-358 och är vad gäller Hedwig von Parr kontrollerade mot
Strauch, 1686.

73 Strauch, 1686, s. 177.
74 Hänvisningar till sonetterna sker genom att bokens nummer i volymen skrivs arabiskt och

sonettens nummer inom boken romerskt.
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tredje boken innehåller en lång rad dikter över episoder ur bibeln och kan
lämnas därhän i detta sammanhang. Av stort intresse är emellertid den fjärde
boken som är ägnad olika välgärningar och olika "tillstånd". Huruvida dikterna
här kan betraktas som andliga är mer diskutabelt. De är uttryck för ett fram¬
ställningssystem som är byggt på religionen, men ger också utrymme för
panegyrik över Hedwig von Parrs bortgångne andre man.

Fjärde boken inleds med en dikt över den kristna kyrkan, därefter följer en
om Guds ord, och därefter en över sakramenten. Sonett följer på sonett och
olika företeelser i människolivet ges en moralisk-didaktisk uttydning. Ett
exempel är 4:VIII som behandlar lasterna:

Schau dieses schöne Bild nicht an/ lauff weg von hinnen!
Daß deinen Geist bestrickt bezaubernd dein Gesicht:

Nim ihm die Larve weg/ und sieh es an beym Licht/
So wird es die Gestalt der Höllen bald gewinnen.

Es lacht das Laster zwar/ doch steckt ein Vnthier drinnen/
Der heil'gen Schrecken/ und die Schlang so tödtlich sticht:
Ein Ertz Tyran auff den des Himmels Haß gericht
Ein Hencker der dein Heil beraubt der Seel und Sinnen.

Verräther! Mörder! Pest! verdammet! und verbannt!

Es ist dein Trauerspiel numehro mir bekand/
Vnd deine blut'ge that/ durch ertz verdamte Sünder.

Du führst durch jauchtzen ab hin zu der Höllen Pein/
Es sind den opffern fast gleich deine faule Kinder
Die/ eh' man sie erwürgt zuvor bekräntzet seyn.

De lastbara förs som bekransade offerdjur till slakten. Lasterna är på övligt vis
exempel på motsättningen mellan "Sein" och "Schein", och uppfattas
visuellt - som en förtrollande mask. Men ljuset visar lastens rätta ansikte.
Dikten visar en emotionell kurva som följer sonettstrukturen från ett didaktiskt
beskrivande som alltmer intensifieras med laddade ord till klimax i rad nio där

utropen radas upp. Därefter sjunker åter engagemanget till beskrivandet av

syndarnas öde.
Längre fram i bok fyra samlas dödsbetraktelser: 4:XX "Gebet in Creutz und

Schmertzen", 4:XXI "Gebet eines Sterbenden", 4:XXII "Daß Erste Adieu eines
Sterbenden: An die Erde", 4:XXm "Daß Andre [...]: An die Verwandten und
andere Freunde", 4:XXIV "Uber den Tod die Gewißheit", 4:XXV "Uber den
Todt die Erwartung", 4:XXVI "Uber eben den Todt. Ein Mittel darwieder". I
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den sistnämnda tröstas läsaren genom uppmaningarna: "Vmbfang im Glauben
du die wahre Seeligkeit | Setz deine Hoffnung auff dein Heil zu allen Zeiten |
So wirstu leben durch den Tod in Ewigkeit." (v. 12-14) Här uttrycks ett annat
evighetshopp än tillfällesdikternas panegyrik som syftar till att minnet av den
döde skall leva kvar genom sitt av diktarna besjungna rykte. Det sanna evighets¬
hoppet är hoppet om det himmelska livet.

Efter dessa betraktelser om döden och dess övervinnande följer de tre
intressantaste sonetterna, de som Jacob Huber enligt sitt företal skrivit själv.
Här citeras 4:XXVII, "Uber einen Tapffren Helden/ welcher am Tage Bona¬
ventura geblieben":

Ist diß der Tag der so viel guttes in sich hält
In welchem uns die Sonn des Glückes sol bescheinen:
Wie kommt's den daß er uns den theuren Helmenfeld

Raubt/ und das gantze Heer bewegt zu klag und weinen.

Ich wolte sagen fast/ benahmbt ihn alle Welt
Den Tag der Vnlust: merckt ihn an mit schwartzen steinen:
Weil er trägt solche Post in unsere Gezelt
Die uns auffs höchste schmertzt in unserm Marek unn beinen.

Doch nein es ist ein Tag voll gutter Zeit und Post
In dem der tapffre Held ob's gleich sein Leben kost
Geduppelt seinen Feind geschlagen und bezwungen:

Mit seinem König schlug den Feind er auß der Schlacht/
Durch glauben ist er durch die Höll und todt gedrungen/
Hier und bey GOtt hat er den preiß davon gebracht.

Med denna dikt böljar en tredelad panegyrik över dedikationsmottagarens
döde make, fältmarskalk Grundel Helmfelt. Dikterna är en consolatio riktad till
den efterlevande, och utan att direkt bryta med den andliga sonettsamlingens
karaktär, bland annat genom att ge de tre dikterna drag av martyrhyllning,
försöker Huber här vinna Hedwig von Parrs öra. Endast i den ovanstående
dikten är Helmfelts namn nämnt. Till skillnad från gravskrifterna två år tidigare
kan Helmfelt denna gång inte ges den centrala platsen, men trots detta är det
tydligt att fjärde bokens dikter grupperas just kring dessa tre. I noterna till
4:XXVII förklaras att dagen är en dag för goda budskap. Sonetten byggs sedan
upp kring frågan hur dagen då Helmfelt dog kan vara en lyckodag. Svaret är i
konsekvens med de tidigare dikternas tröstande lärdom och ges i och med
omsvängningen i vers 9. Helmfelt inte bara slog sina fiender och dog för sin
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kung utan vann också salighet.
Följande sonett, 4:XXVIII, ägnas förhållandet Helmfelt-konungen, som

beskrivs som den klart lysande stjärnans relation till solen. Den sköna stjärnan
har så rättfärdigt fullgjort sitt jordiska ämbete att den i himlen måste bli en sol
"Die keine Finsternüß niemals zu fürchten hat." Men på det jordiska firma-
mentet har Helmfelts stjärna slocknat. Sonett 4:XXIX slutligen är en proso-

popeia - den döde talar ur graven: "WAhr ist's/ es ist ein Ruhm/ ein groß
gelück/ und preiß/1 Daß ich für meinen Herrn und König bin erschossen". I
första kvadernaren utreds den ärofulla döden för konungen på slagfältet. I
andra kvadernaren visas dock att den största äran och "mein Glück mein

Paradeiß" är att Kristus dog för den dödes skull. I sextetten görs samma mot¬
satsställning mellan jordisk plikt och trohet och himmelsk ära och kär¬
lek - större än att dö för sin konung är att konungen dör för sin tjänare:

Den daß ich habe mich recht ritterlich geschlagen/
Für meinen König/ und dem Feinde feil getragen
Mein Leben/ daß erhiesch ja meine Pflicht und Treu:

Daß aber JEsus läst umb meiner Schuld und Sünden
Der König für den Knecht sich geissein/ tödten/ binden;
Sagt ob ein gröss'rer Ruhm/ und gröss're Liebe sey.

Dessa tre dikter som utgör en personlig hyllning till Helmfelts minne är alltså
de enda för vilka Huber gör anspråk på författarskapet. De tre följande dikter¬
na är emellertid uppbyggda på ungefär samma sätt men denna gång är den
döda ett barn: 4:XXX "Uber den Todt eines eintzigen Töchterleins; Apo¬
strophe", 4:XXXI "Uber eben daßselbe" som är en prosopopeia och 4:XXXII
"Uber eben dasselbe ein Gebet". Dessa tre dikter kan ha bidragit till att Huber
valde just Drelincourts verk för översättning. Det kan nämligen inte vara ett
sammanträffande att Helmfeit och Hedwig von Parr bara hade ett gemensamt
barn, en dotter som dog späd. Efter dikterna om det döda barnet följer en dikt
över en troendes grav (4:XXXIII) och därefter två sonetter över de heliga
martyrerna (4:XXXIV-XXXV).

Med ovanstående genomgång har jag velat visa hur ett vittert arbete socialt
kunde fungera i svenskt 1670-tal. Översättningen med de insprängda sonetterna
av Huber riktar sig till en mycket begränsad publik - på sätt och vis en enda
person: Hedwig von Parr. Till henne är boken dedicerad och en serie dikter i
fjärde boken är särskilt komponerade och placerade för att få största möjliga
effekt hos just denna läsare. Skälen till att Huber förfor på detta sätt kan

168



rimligen vara två, antingen ekonomiska eller karriärmässiga. Ekonomiskt
vederlag utgick ofta för dedicerade böcker, och Hedwig von Parr var mycket
rik. Dock förefaller de höga kostnaderna för framställningen av en så typo¬
grafiskt utarbetad bok som Unterschiedene Geistliche Sonnette inte stå i rimlig
proportion till vad en 30-årig preceptor kunde hoppas vinna i dedikations¬
ersättning. Ekonomiska intressen tycks rimligare när det gäller Hubers två
tillfällesdikter vid Simon Grundel Helmfelts begravning.75 Från begravningen
finns inte mindre än åtta skrifter bevarade vilket är ett tydligt indicium på
flockande yrkesförfattare. Men några omständigheter är anmärkningsvärda.
Inga tillfällesdikter av Jacob Huber tycks finnas bevarade förutom dessa två.
Dessutom är det märkligt att han producerade både en kortare madrigal i
patentfolioformat och en längre klagoskrift i folio till just denna begravning.
Han tycks till vaije pris velat dra blickarna till sig. I de båda tillfällesskrifterna
är också den sörjande änkan särskilt uppmärksammad. Foliotrycket bär texten:

"[Helmfelts] HinterlassenenHochbetrübten Frau Wittibe zu erleichterung ihres
übermachten grossen Leides". Gravskriften i trycket innehåller en direkt
apostrofering av friherrinnan och en tredjedel av dikten är riktad direkt till
henne. I patentfoliotrycket, som måste vara tillkommet senare, visar Huber i
titelsidetexten att han med detta tryck ytterligare en gång vill visa sig tjänstvillig
och inte glömmas bort i anstormningen av tillfällesdiktare. Skriften är till¬
kommen "[Helmfelts] hinterlassenen und in höchstem Trauren zagenden Frau
Wittibe zu gelegenheit mehrers Trostes entworffen". De många övriga skrif¬
terna till samma tillfälle visar inte samma fokusering på änkan.

Det faktum att Hubers litterära förhållande till Hedwig von Parr är mono-

gamt, att han ägnat sig åt mer omfattande vitter verksamhet istället för att
sprida sina krafter på tillfällesdiktning till olika adressater, samt att han upp¬
visar en vacker karriär som börjar snart efter 1679 tyder på att hans sonett¬
översättning är den vittra delen i Hubers meritering för ämbetsmannabanan,
och att han hade utsett Hedwig von Parr till sin patronessa.

75 ([9_5.1678a-b]).
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Andlig dikt som andaktsövning:
Maria Gustava Gyllenstierna

Vi har i exemplen Huber och Dahlstierna sett hur stormaktstidens andliga
dikter kan tjäna karriären eller politiska syften. Därmed är inte sagt att dessa
författares sonetter saknar vad vi skulle kalla äkta religiositet. Men i tidens
mentalitet var religionen en naturlig del av vardagen, en fromhet oupplösligt
förbunden med samhällslivet. Bibelns exempla, inte minst de gammal¬
testamentliga, var för alla en gemensam referensram, och i kyrkorna predikade
ett lojalt prästerskap den av statsmakten sanktionerade ortodoxa läran. Tecken
till allvarlig uppluckring av det statsreligiösa systemet finner vi först med pietis-
mens intåg under 1700-talets böljan. Det hot som statskyrkan såg i privat¬
religiösa sammankomster tog sitt mest bekanta uttryck i det så kallade konven-
tikelplakatet 1726, vilket förbjöd andaktssammankomster utan präst. Konven-
tikelplakatet hade som följd att den moderata, inomkyrkliga pietismen gick
tillbaka, medan radikalpietismens kamp intensifierades.

Det privatreligiösa behovet hade emellertid länge tagit sig uttryck i böne-
och uppbyggelseböcker. Mest kända är kanske Johann Arndts Fyra böcker om
een sann christendom (1606-9, sv. övers. 1647-48) och Paradijs lustgård (sv. övers.
1646). Arndt predikade en innerlig personlig gudsgemenskap, och med sin
"lutherska mystik" var han en pietismens föregångare. Arndts författarskap har
visat sig vara av mycket stor betydelse även för en så ortodox konstdiktare som

Gryphius.76 Den personliga, innerliga religiositetens roll för skapandet av den
andliga litteraturen bör betonas. Fromhetsbehovet tycks ha varit stort och stats¬

kyrkan, med sin dogmatiska förnuftskristendom, tvingades i det stora hela
tolerera andaktslitteraturen.

Kvinnornas roll både som producenter och konsumenter av andlig litteratur
77

kan knappast överskattas. När det gäller anspråksfullare andlig dikt är
adelskvinnorna viktiga. Ett enda exempel är Jakob Huber Falkenklos dotter
Christina, död ogift 1739. På KB finns inte bara hennes handskrivna lyckönsk-

76 Krummacher, 1964.
77 Kvinnors litteratur i äldre tider är bättre bibliograferad utomlands än i Sverige. I Tyskland

publicerade sig hundratals författarinnor. Jfr. förteckningar i Goedeke, 3, 1887, s. 317-331 och
Woods & Fürstenwald, 1984. En användbar allmän studie över författarinnor i Tyskland 1500-
1800 är Becker-Cantarino, 1987. För en förteckning över skrivande svenskor se Leijonhufvud &
Brithelli, 1893, som emellertid endast bibliograferar femton av de kvinnor som publicerades
under perioden från mitten av 1600-talet till mitten av 1700-talet. Av dessa femton tillhörde
nästan alla högadeln.
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ningsdikt till Ulrika Eleonora på drottningens namnsdag 1731 utan också en

andlig sångsamling över årets högtider av "C. S. F." Häftet förefaller ha kommit
• 78

ur Ulrika Eleonoras samling. Kring drottningen utvecklades en andlig
vitterhet, och till dess utövare hör också Christina Falkenklos samtida Maria
Gustava Gyllenstierna, som dock tillhörde ett betydligt inflytelserikare adligt
skikt.

Gyllenstiernas vittra verksamhet har knappast uppmärksammats trots att
hon är en av det tidiga 1700-talets flitigaste översättare och en av Sveriges
absolut mest produktiva sonettdiktare någonsin. Hon föddes 1672 som dotter
till kungliga rådet och överståthållaren friherre Christoffer Gyllenstierna och
hans hustru Gustaviana Juliana Oxenstierna - för övrigt det par till vars

bröllop Lucidor riktade den första delen av sitt "Gilliare Kuaal" 1669. Modern
dog när dottern var tre år gammal. Vid tjugo års ålder äktade Maria Gustava
greve Carl Bonde (1648-1699) i dennes andra gifte. Hon blev då styvmor till de
fem överlevande av åtta barn från Bondes tidigare äktenskap. Av Maria Gus¬
tavas fem egna barn överlevde bara två döttrar modern. Hon levde som änka i
nära fyrtio år och dog på sitt slott Tyresö 1737.79

I nummer 90 av Lärda Tidningar (1764) återfinns en anonym artikel om
Maria Gustava Gyllenstierna, och i denna omnämns hennes tryckta över¬
sättning i fyra delar av Flavii Josephi Judiske Historia (1713-1750). Detta verk,
menar insändaren, var känt bland de lärda "men ingen har trott, och ingen kan
lätt föreställa sig, at detta widlyftiga werk warit minsta delen af den förnäma
Auctorens arbeten." Tydligen hade några av Gyllenstiernas manuskript, okänt
vilka, kommit i den anonyme artikelförfattarens händer. Bevarat i Linköpings
Stifts- och Landsbibliotek finns Gyllenstiernas egenhändiga manuskript till en

översättning av ett verk av Gottlieb Creutzberg som på svenska kallats "Siähla-
ro i Jesu såår", och på Riksarkivet finns manuskriptet till första delen av hennes
väldiga sonettcykel över passionshistorien. Den andra och tredje delen förvaras
på Kungliga Biblioteket.80 De tre bevarade delarna omfattar sammanlagt 573
sonetter och därtill kommer fyra dedikationssonetter.811 den nordinska
samlingen på UUB finns en volym dikter av Maria Gustava Gyllenstierna och
bland dessa ytterligare tio sonetter. En femhundraåttioåttonde sonett är en

78 KB, Autografsamlingen och Vf.100, "Några Andeliga Sånger uppå the årliga Högtijder
framstäld, af C. S. F.", av samtida hand uttytt "Christina Sophia Falckenckloo".

79 Biografiska upplysningar finns, förutom hos Elgenstierna, i kapitlet om Maria Gustava
Gyllenstierna hos Trolle-Bonde, 1910, s. 305-368 samt i Strengbom, 1738, s.130-147.

80 KB, A 591 och A 592.
81 2 + 70,1 + 260 respektive 1+243.
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hyllning till Sophia Elisabeth Brenners minne som trycktes i andra delen av
Brenners samlade dikter (1732). Gyllenstierna har vidare översatt dikter av den
norska författarinnan Dorothea Engelbretsdotter, vilka trycktes 1727 under
titeln Tåre-Offer. Om detta verk sade vid sekelskiftet litteraturhistorikern Ewert
Wrangel: "Den svenska versen, liksom sjelfva originalets, är ingalunda synner¬

ligen utmärkt."82 Men den enastående produktiviteten parad med det faktum
att hon utgör ett typexempel för en viktig diktarkategori i det äldre litteratur¬
systemet - den lärda högadliga änkan - gör henne värd att granska. I Lund
förbereder för övrigt Valborg Lindgärde en avhandling om 1600- och 1700-
talens passionsepos, i vilken Gyllenstierna uppmärksammas.83 Eftersom Maria
Gustava Gyllenstiernas diktning således kommer att behandlas i andra
sammanhang och dessutom kronologiskt faller utanför stormaktstiden väljer jag
att endast pröva två infallsvinklar: Gyllenstiernas plats i det sociala och litterära
systemet samt sonetternas gestaltning. Syftet med den kortfattade framställ¬
ningen av Gyllenstiernas religiösa engagemang och hennes sonetters delvis
mekaniska byggnad är att placera henne i en lång tradition av andakts- och
meditationsdiktning.

Grevinnan som styrde Tyresö under sina 38 änkeår var en mäktig kvinna.
Hon hade givetvis försänkningar inom kungahuset och deltog redan i sin
ungdom i hovets fester.84 Vid hennes och Carl Bondes bröllop deltog den
kungliga familjen, och Karl XI upptog välvilligt en förfrågan om att bli fadder
till deras son.85 Senare i livet hade hon goda kontakter med drottning Ulrika
Eleonora. Grevinnan var i ungefär samma situation som de många driftiga och
myndiga adelskvinnorna som under det stora nordiska krigel lämnades en¬
samma i hemlandet med ekonomiskt ansvar för stora gods. Att hon 1703 erhöll
privilegium på ett manufakturverk vid Tyresö tyder på initiativkraft.86 Mest vet
vi om Maria Gustavas förhållande till kyrkan. Hon hade patronatsrätt över
Tyresö och Dalarö församlingar, och därmed makt över tillsättningen av kyrko¬
herdar. Patronskapets politiska och kulturhistoriska betydelse är uppenbar, och
det kan därför vara lämpligt att närmare undersöka Gyllenstiernas roll som

07
kyrklig patronessa.

82 Wrangel, 1895, s. 157.
83 Lindgärde har vänligen ställt sina renskrifter av Gyllenstiernas sonetter till mitt förfogande,

och jag har således haft förmånen att kunna kontrollera mina läsningar mot hennes.
84 Trolle-Bonde, 1910, ger exempel från en fest 1692, s. 306-308.
85 Ibid., s. 308 resp. s. 349.
86 Ibid., s. 365.
87 Om klientväsende och mecenatskap se Klient och Patron, 1988. Särskilt om patronatsrätt se

Inger, 1988 i Klient och Patron.
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Grevinnan tillsatte med patronatsrätt tre kyrkoherdar: Andreas och Jo¬
hannes Brundelius, far och son, samt Christopher Hesselberg. Ett underdånigt
tacksamhetstecken är den tillfällesskrift som Lars Brundelius, ytterligare en son
till Andreas, skrev vid Maria Gustavas begravning (21.2.1738a). Skriften
utmålar på vanligt sätt de dygder som tillkommer en kvinna av Maria Gustavas
stånd. En strof uttrycker dock direkt den personliga tacksamhet som klienten
känner:

Ett må jag dock ey glömma:
Tack! tack! för al den nåd

Och för det hierta ömma

Du uti råd och dåd
Min Fahr, min Möhr har wisat,

Min* Syskon mig också:
Du har oß nådigt spisat

Då wi til Dig månd' gå.

Lars Brundelius' far och bror var kyrkoherdar i församlingen, hans mor erhöll
efter sin makes död en "pension" i form av tre årliga tunnor råg, och hans
svägerska konserverades av Hesselberg.88 Citatet antyder att även Lars
Brundelius själv åtnjutit stöd av grevinnan, kanske för studier. Två brev från
Gyllenstierna till ärkebiskoparna Erik Benzelius den äldre och den yngre

antyder också grevinnans vilja att stödja sina klienter inom kyrkan. I brevet från
1708 tackas ärkebiskopen för att han, på Maria Gustavas rekommendation,
gjort Anders Gavelholm till kyrkoherde i Spånga och Järfälla 89 I det andra
utber sig Maria Gustava att änkan efter pastorn i Gamla Västervik måtte bli
konserverad.90 Anders Gavelholm bör ha varit hus- eller hovpredikant, eller
möjligen informator, hos Maria Gustava. Högadeln höll sig på detta sätt med
eget "hov" där även en predikant ingick, och de studerandes trogna tjänster
belönades ofta med rekommendationer till en kyrkoherdebefattning eller en

professur.91 Patronatsrätten gav högadeln utmärkta möjligheter att belöna sina
tjänare, en möjlighet man väl tog till vara. I ett av UUB:s exemplar av Flavii
JosephiJudiske Historia I (Cr. 4:89) finns flera tryckta gratulationsverser, bland
annat från präster under Gyllenstiernas beskydd. En av dessa är Petrus Bozaeus,

88 De senare uppgifterna är ur Hagström, III, 1899, [Strängnäs stifts herdaminne], s. 223f.
89 UUB, G.20. nr. 12.
90 UUB, G.19:15a, blad 80ff.
91 Jfr. t. ex. von Plåtens utredning av hur professurerna tillsattes i Lund 1666-70. von Plåten,

'Professorer och diplomater", 1988, s. 136-141.
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kyrkoherde i Sunne, som säger sig under fyra år ha varit i grevinnans gunst.92
En annan gratulerande präst, Christianus N. Büschems, skriver sig som Maria
Gustava Gyllenstiernas hovpredikant. Hennes roll som patronessa visar sig
också i de ekonomiska åtaganden hon gjorde i underhåll av kyrkobyggnader.93

Det är tydligt att Maria Gustavas ställning inom kyrkans system var stark.
Hon tillsatte och understödde flera kyrkoherdar, hon kunde be ärkebiskoparna
om tjänster. Under sin ålderdom stod hon själv nära den fromma Ulrika
Eleonora. Den kungliga hovpredikanten Jacob Strengbom, högt i drottningens
gunst, höll likpredikan över Gyllenstierna 1738 94 Det säger sig självt att Maria
Gustava i hög utsträckning hade möjlighet att bestämma över sitt andliga livs
utformning. Pietistiska drag, av det äldre, inomkyrkliga slaget, kan knappast
huspredikanter och av henne tillsatta kyrkoherdar ha haft möjlighet att för¬
döma. Samtidigt visar hennes omsorg om kyrkliga angelägenheter att hon lojalt
infogade sig i kyrkans ordning.

Grevinnans position inom den vittra världen är svårare att bestämma. Att
hon i sin egenskap av högadlig makthavare får mottaga ett antal tillfällesskrifter
vid sitt bröllop och sin mans begravning ger inga bestämda upplysningar om
hennes författarkontakter. Bland skrifterna till Carl Bondes begravning finner
man dock bidrag både av Johan Gabriel Werving och Sophia Elisabeth Brenner
(17.6.1700a-b). Den förre, blivande diplomat och bildad författare, deltog i Carl
Bondes ambassad till England 1697, då också Maria Gustava var med. Brenner
skulle senare lyckönska grevinnan till hennes översättning av Flavii Josephi
Judiske Historia, och som vi sett nedlät sig grevinnan att hylla Brenners minne
med en sonett. Det förefaller inte orimligt att åtminstone Brenner och Gyllen¬
stierna haft litterär kontakt. Gyllenstiernas sonett till Brenner är, trots det
sociala avståndet, en påfallande "horisontell" hyllning:

WÅr dyra Skalde Fru, nu gömder är i Jorden,
Som för sin witterleek, så wähl berychtat war,
At Swea, Giötha Land, ey endast wettat har,

At Hon med Rijm-Konst sin, Högt bracht sig fram i Norden.
[...]
Hon skrifwit mången rad, som dygden prisat har,
Och Ährans wärda Folck, Ähr'minnet lemnat qwar;

Ty billigt Henne ges, hwad högt Hon want på Jorden,

92 År 1702 verkade han som huspredikant hos Maria Gustava. Bygdén, IV, 1926, [Härnösands
stifts herdaminne], s. 42.

93 Se t.ex. Trolle-Bonde, 1910, s. 365.
94 Strengbom, 1738.
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Odödligt Heders Nambn, för dygd-förd wandel skär,
För sann Gudsfruchtan med Passion betrachtad här,

SOPHIA BRENNER ty, och säll i Himblen worden.9*

Gyllenstierna betonar hur ryktbar Brenner blivit för sin diktning, och i sextet¬
ten berörs en av poesins främsta funktioner, nämligen att presentera dygde¬
mönster, exempla. Detta sägs Brenner ha gjort i sina tillfällesdikter över stora
bortgångna. Sonetten över Brenner fungerar på samma sätt - även hon är ett

exempel på dygd. Näst sista versen ger en inblick i Gyllenstiernas syn på reli¬
gionen. Här betonas att Brenners ära ligger i hennes starka och innerliga
personliga fromhet.

Om Maria Gustavas läsning av sonetter vet vi mycket litet. Ett intressant
bevis för att hon tagit del av utländska sonettcykler är några av dikterna i
handskriften i Uppsala. Häftets dikter är försedda med många ändringar och
överstrykningar, och vissa uppträder i olika utskrifter. Dessutom är ursprung¬

ligen opaginerade ark med ytterligare varianter inbundna i volymen. En av
häftets sonetter är helt enkelt betitlad "then 39 Sonnetten", en annan "Then
ander dhelen | angående åthskillige historier uhr gambla testamentet, | then 1
Sonnetten | öffwer Adams och Evas tilstånd ij thet jordiska paradiset".96 En
närmare granskning av dikterna visar att de är översatta direkt från Drelin-
courts Sonnets chrétiens sur divers sujets, och inte från Huber Falkenklos tyska
översättning av samma verk, även om det varit rimligare att Gyllenstierna i den
begränsade svenska kulturmiljön i första hand kommit i kontakt med Huber
Falkenklos bok.97 En kryptisk anteckning på handskriftens s. 191-192, där två
sonetter om Maria och Martha är införda, stöder antagandet att Gyllenstierna
gått till det franska originalet. I toppmarginalen står: "Twenne Sonetter som
inttett är i then fransy[s]ka boken, men kunna införas i den 4de boken". I "fjärde
boken" av Drelincourts samling återfinns dikter om "diverses graces et divers
états", och det är möjligt Gyllenstierna övervägt en översättning av hela verket.
Sonetterna om Maria och Martha, som alltså inte är översättningar efter
Drelincourt, återkommer i omarbetat skick i hennes sonettepos (2:188 och
2:189). I det följande lämnar jag frågan om eventuella förebilder därhän.98

95 Brenner, 1732, s. 160.
96 UUB, Nordin 1127, s. 190 resp. 193.
97 Sonetterna 1:XXXIX och 2:1 i Drelincourts och Huber Falkenklos samlingar.
98 På försättsbladet till andra delen finns emellertid en anteckning som kanske bör kom¬

menteras: "öfwersatt ifrån tyskan, på Swänska, utaf grefwinnan Marie gustava gyllenstierna [...]".
Anteckningen är gjord med tysk handstil och kan vara samtida. Men någon översättning från
tyskan rör det sig förmodligen inte om. Någon tysk sonettcykel från perioden av samma omfång
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Ytterligare några sonetter i detta manuskript är värda kommentar. En
sonett, avfattad på tyska, är byggd på fyrtaktig jamb, vilket annars inte före¬
kommer hos Gyllenstierna." Tre sonetter bär året 1715 och är därmed de
tidigast daterbara. En av dessa är en tillfällesdikt till Ulrika Eleonoras förmäl-
ning 25 mars 1715.100 Här återges en dikt som uttrycker grevinnans egna
betraktelser på sin födelsedag 1730. Någon gång vid denna tid tycks hennes
intensiva sonettskrivande ha tagit sin början.

Tankar, Widh Inträdet, i thet Fembtionde-nijonde åhret,
den 26teoctober 1730

Ehn Gång, och äntlig Bliv, den sista dyra dagen,
tå Herren Gudh till roo, migh och så kalla täcks,
Som födas har sin Stund, döö och sin Stund tillags,

förbundet gammalt är, menskior undfått dödzlagen.
Wår födzle dagh är stor, menn större är dödzdagen,

then första lemnar oß, till möda och beswär;
till Wärdzens ussellheet; deijemte och beskär,

Begynnelsen tilldöö; Besinna hur dödz lagen,
oß allom uppå kom, Seen Sähl wij skapte war,
till skön Odödligheet: then usselheet Eij baar,

Som wij nu födas till, och sist att gåå i grafwen;
menn genom Ehn Säll dödh, Wij slippom alt beswär:
Som salig dödzstund geer, them Jesum Christ hafft käär,

Tå Wij för hans förtienst i Himblen blir intagen.

Drag skönste Jesu migh till tigh,
och lätt migh flijtigt och altidh;
Effter titt rijke tracta.

föör migh, snart dijtt, hwar som tu är,
och hielp, att iagh på jorden här:
Hwad timligt är föracktar.*^

Dikten är en pietistiskt färgad dödsberedelse. Maria Gustava begrundar i sonet¬
ten "dödslagen", och vänder sig till Kristus. Dödsstunden hade den största
betydelse för människans själ, och böcker författades om konsten att dö på

finns mig veterligen inte.
99 UUB, Nordin 1127, s. 207.
100 Ibid., opaginerade sidor i handskriftens början.
101 Ibid., s. 222. Även på s. 188.
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kristet sätt.102 Likpredikningarna ägnar stort utrymme åt beskrivningar av

dödsögonblicket, och skall man döma efter hovpredikant Strengboms predikan
vid Maria Gustavas begravning blev hennes död exemplarisk. På sätt och vis
kan dikten beskrivas som en andlig variant av lyckönskningar till födelse¬
dagar - födelsedagen är stor, men större är dödsdagen, då människan föds in
i livet efter detta.

Det arbete som främst ger Maria Gustava en plats i den svenska sonettens
historia är hennes väldiga cykel över Kristi jordeliv. Den första delen bär den
långa titeln: "Om Menniskiornas fahl och uprättelse, Betrachtadh, Widh Wårs
Herres och frälsares, Jesu Christij, Heliga Mandoms anammelse, födelse, hel:
lefwerne, pino, och dödh, samt upståndelse och himblafärdh, förestält uthij
åttskillige Små Sonnetter, I fyra Dehlar, Anno 1730. Then första dehlen".
Förmodligen överlämnades handskriften till Ulrika Eleonora som gåva detta år.
Verket är dedicerat till drottningen, och i första dedikationssonetten antyder
Maria Gustava ett skäl till sitt sonettarbete. Dikterna "har thet ändmåhl, som

till Gudz Såns Kundskap leder". Mellan första och andra dedikationssonetten
är ett bibelcitat insprängt: "Menn öfwa tigh till Gudhachtigheet, Ty lekamlig
öfning är föga till Nytta [...]" 1 Tim 4:8.1 andra dedikationssonetten menar sig
Maria Gustava ha följt detta råd när hon till drottningen vill "Ett ringa prof
framgee, | af så dyrt moget rådh".

Cykelns andra del har enligt titelsidan som ämne "Herrans Jesu Christi
Heliga Lefwerne, Härliga Wandring, Wälgiärningar och underWärk, uthij Hans
Kiöttz dagar här i Wärldene." Denna del är förmodligen framräckt till drott¬
ningen ett par år efter den första eftersom dedikationssonetten inleds:

Att iagh så länge drögt, medh hwad som föllier komma,
Och Eders Mäijestet [!], uhtlåfwat: orsaak är,
All' Hand' inkast ibland', och hwariehand Beswär,

Som i wår usla wärld' tilstöter nogh, för många.

Den tredje delen sägs handla om "Wårs Herras, Jesu Christi Heliga Lidandes
Historia Bittra Pina och dödh, för Hela Wärldenes Synder, och thes frälßes
skull". Här finns anteckningen "Ulrica Eleonora dhen 17: December, om

tißdagen skickats ifrån Törresiö [Tyresö], 1734".
Cykelns fjärde del skulle enligt första delens titelsida behandla Kristi

102 Om 1600-talets ars moriendi-skrifter se Fehrman, 1952, s. 227-243. Han betonar att bilden
av mystisk, nästan erotisk dödslängtan aldrig försvann helt ur bönböckerna, men att bilden av den
milda döden blev särskilt framträdande från 1600-talets slut. Ibid., s. 240f.

177



uppståndelse och himlafärd, men finns alltså inte bevarad. Det är heller inte
säkert att den någonsin skrevs eftersom Maria Gustava dog 1737.

Genremässigt bör verket som helhet betraktas som ett epos. Första delen
inleds med en invokation och förklaring av vad som skall behandlas:

Helgdomsens Miissers Choor, Hielp migh rätt att uhtsiunga
Thet Helga dyra Wärk, Jagh företagit migh,
att jagh lijk ängla rööst, Gudh må låfprisa tigh,

Menn upwäck Hälst tu sielf mitt Hiertta och min tunga
Att för titt maijestät [...]

Jagh [...] tigh [...] låfwa må [...]. (1:1)

Maria Gustava anropar sålunda antikens muser, som omärkligt förts över till
en kristen världsåskådning, men önskar ännu hellre att Gud själv skall inta
diktarmusernas plats.103 Även andra och tredje delen inleds med invokationer
och bön om gudomligt bistånd, till exempel "Hielp mig, min Jesu, Jag tin
Kärlekz Diup, begrundar [...]." (3:1) En diskussion om Gyllenstiernas verk som

epos skulle här föra för långt. Här räcker att konstatera att Maria Gustava valt
en strofisk uppbyggnad, som till exempel Tasso gjorde i La Gierusalemme
Liberata (1581) och Spenser i The Faerie Queene (1590-96), men i stället för
ottave rime väljer hon sonetten, precis som Dietrich von dem Werder i den i
kapitlets början nämnda Krieg und Sieg Christi (1631).

I Maria Gustava Gyllenstiernas epos ingår sonetter av olika karaktär: de
flesta återberättar evangelieepisoder, men här finns också didaktiska utlägg¬
ningar, dikter av bönekaraktär, andaktsövningar etc. De få sonetter som här
kort skall granskas hör hemma i gruppen böner/andakter, och de skall illustrera
hur Gyllenstierna använder sonettformen som en motor i diktskapandet. Den
mekaniska teknik som hon tillgriper ingår i en from process där dikterna
kanske inte är mer än en beståndsdel.

Sonetternas rim är ofta orena eller identiska. Oktavflätningen AbbA/AccA
är vanlig. Cykelns första del är särpräglad i det att samtliga 70 sonetter uppvisar
en gemensam flätningstyp - A-rimmet uppträder även i elfte och fjortonde
versen. En vanlig flätning är AbbA/AccA/ddA/eeA. I de två senare delarna
uppträder också sonetter med mer normal sextettflätning, men det är på¬
fallande hur Maria Gustava strävar efter att upprepa oktavrimmen i terzetter-
na. Rimorden upprepas mycket ofta inom dikterna. Ett enda exempel är 2:69

103 Under 1600-talet intog oftast musernas plats av den Heliga Ande, särskilt i uppbyggelse-
litteraturen. Om invokationer i andliga tyska 1600-talsverk se Mauser, 1976, s. 32-37.
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som uppvisar räckan "ifwer, befalt, alt, gifwer, blifwer, taa, ska, blifwer, går, får,
gifwer, kom, from, ifwer". Rimorden, särskilt de enstaviga småorden, åter¬
används gång efter gång i verket, och Gyllenstierna söker inte slående rimord.
Däremot är hon noga med växlingen mellan manliga och kvinnliga rimslut.
Tekniken kan exemplifieras med två på varandra följande dikter vilka närmar
sig bouts-rimés-diktningen och samtidigt visar en vilja att hålla nere antalet
rimband.104

1:39 1:40

Jorden A Jorden A

käär b neer b
bäär b seer b
worden A worden A

Jorden A Jorden A

är b här b
fiär b klär b
worden A worden A

är b bröst c

bär b trösth c

worden A Jorden A

Bär b här b
är b är b

Jorden A Jorden A

Syntaxens uppbyggnad och de återkommande rimorden tyder på att rimmen
är primära medan innehållet anpassats till givna flätningar. Förklaringen är
rimligen att rimmen bara används som mall, ett tekniskt hjälmedel som skall
generera tankar och känslor. Den antydda tekniken kan exemplifieras med
sonett 1:39, en meditation över Jesu namn.

Minn Jesu, af titt namn, är iagh nu sähl på Jorden,
min Blodz brudgum tu äst, minn dyra frälsar' käär,
ditt ädla Jesu namn, gif iag i Hierttat bäär,

Som Saligheet i thet, migh, Ju är tillagd' worden,
Thet öfwer all' namn är, i himblen och på Jorden,
Endst' uthij Jesu namn, all' Sählheet wår then är,
Ja uthij Jesu namn, all' Knän knäböijs, när, fiär,

104 Som framgått ovan förekommer denna typ av rimflätningar ibland i tillfällesdiktningen.
Bland Michael Zethrins dikter i UUB, Nordin 1135, finns sex sonetter. Av dessa kallas fyra
"klingdickter" och har endast två rimband, medan de övriga benämns "sonetter" och har nya
rimband i sextetterna. Kanske skilde Zethrin mellan vanliga sonetter och rimrikare klingdikter?
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Som uthij Himmel, Jordh, Haaf, Helfwittit, är worden,
Ty inttet annat namn, menniskiom gifwit är,
ähn Endast/«« namn, som saligheet them bär,

Som och för oß är uhtgutten Salfwa worden;
Thet Hielper oß uhr nödh; Synd, diefwul, dödh, skräk Bär,
Hwar Jesu namn, thet nämns, Helfwittis Krafft skrämd är,

af Jesu namn wij Sält, och Hwila får i Jorden.

Typiska för författarinnan är upprepningarna av centrala begrepp och kärnord.
Åtta gånger återkommer konstruktionen "Jesu namn". Även bruket av kärnord
är en metod för att framkalla tankar och känslor, och det finns här anledning
att påminna om von dem Werders ekvilibristiska metod att i varje vers i sitt
sonettepos Krieg und Sieg Christi upprepa de två nyckelorden. Upprepningarna
fungerar alltså inte enbart som manieristiska ornament. De utläggande relativ¬
satserna, inledda med som, återkommer ständigt, liksom stilmedlen hopning,
parallellisering (v. 6-7) och i någon mån allitteration. Motsättningen mellan det
jordiska och det himmelska livet är den princip som ställer v. 1, "sällhet på
jorden under livet" mot v. 14, "säll vila i jorden efter döden". Motsättningen
finns också i v. 5 och 8 där himlen och jorden ställs mot varandra.

Religionens paradoxer lämpar sig att manieristiskt skildra med hjälp av
alexandrinens tudelade byggnad. Ett exempel från Gyllenstiernas diktning är
2:1.

O! Högsta Warelse, i Ett, TreEnigt' Blänker,
Gudh fader, Sån och And', Oåtskild' wäsend' skiär,
Af Ewigheet så war, så Ewigdt blir och är,

Ehn Enig Gudh i hoop, som Tre i Ett Hoop läncker.
Thet öfwergår förnufft', alt Hwad förståndet täncker,
Att Tre ihoop är Ett, dåck är Personner Tre,
Hwar har Sitt sär'skilt Kall, Tre dåck i Ett sig see,

All'wijs Allzmächtig Gudh, Faar, Sån och And', som skänker
Af sin Trefaldigheet sin Gåfwor til fult Mått,
Så att wij Kunna tro änskiönt wij Eij förståt,

Hur' En af Tre wardt Kiött, Sann mandom sig tilläncker
Att frälsa menskioköön, Han till sin Bild giordt Har,
Ther för wårt Kiött och Blod, Sann Mandom Han antaT,

Thet öfwergår förnufft, och alt Hwad men'skior täncker.

På ett meditativt sätt närmar sig författaren här sitt ämne och upprepar para¬
doxen gång efter gång med olika variationer. Dikten delas i tre delar: v. 1-6,
vari paradoxen utläggs som höjd ovan förnuftet, v. 7-10, där just de tre förenade
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delarna sägs ha skänkt trons gåva till människan, och v. 11-14, där paradoxen
3 = 1 länkas till inkarnationens mysterium.

Gyllenstiernas diktning bör hänföras till trestilslärans låga stil, vilket ju
också är lämpligt för religiös diktning. Bibelns stil kunde anses enkel, och på
samma sätt bör andaktsdiktningen stå långt från konstnärlig flärd. Gyllenstierna
uttrycker detta i 2:5: "Dåck på Enfaldigt Sätt, oss schrifften thet Berättar, | Och
Eij på Hedniskt wijs, klok fabler föregeer, | på thet all' wärldzlig flärd, och
Högmodh må slås neer, | Oß underwijst om nådh, och frid, och therför sätter |
Gudz dyra ord alPfrämst [...]". Trots strävan efter enkel stil har Maria Gustava
valt sonettformen, och i utformningen av dikterna kan man som vi sett ana
manieristiska anslag. Författarinnan förefaller ha varit osäker om hur hon
skulle hantera det stilistiska problemet och valt en förening av intellektuell
konstdiktning, i traditionen efter till exempel Gryphius och von Greiffenberg,
och en innerlig enkelhet.

Sonetterna byggs, som framgått, ofta upp kring ett enskilt ord som upprepas
och genom andakten fylls med innebörd. Bibelställen används vid ett antal
tillfällen för att ge diktens innehåll en auktoritativ bas. I den följande dikten är
grundtexten Luk.l8:31 "Sij/ wij gåm [!] vp til Jerusalem/ och allting skola ful-
bordat warda/ som skrifwin är af Propheterna om menniskiones Son." Det
typologiska tänkandet är förberett redan i bibelstället och Maria Gustava väljer
i sin bearbetning att exemplifiera med texter som i Gamla testamentet före¬
bådar Jesus.

Sij! Ett förundrans ordh, Sij! Wij upgår är orden:
Sij! till Jerusalem, Gudz Stadh, och fålk wij gåå;
Sij! All'ting warda ther fullBordat; Sij! Altså,

Gen:3:15 Som af min Fader är, om mig utfästat, worden;
Först utij Paradijs, Sij! Tiden är på Jorden,
Sij qwinnans Sädh, Sij Han! ty Söndertrampa skall
Thet orma hufwud stygdt, som Men'skian bracht på fall,
Sij! Glädiens frögdens Ehr, i som Syndare worden;
Sij! Att förthenskull nu, Alt skall fulbordat Blij,
Som Propheterad är; J mig fåå uphögd' Sij,

Num:21:8:9 Lijk'som i Öknen wart, iörJsreel Käppar Ormen;
Ehoo som nu upseer, och tror, Han warder frälst,

Matth. 11:29 På sig mitt Ook och tar, för alt, thet skattar Hälst,
Then skall i Ewigheet, undslippa Helftis Stårmen. (3:4)
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Imperativet "Sij", är inte bara signal till andaktsfull betraktelse - på samma sätt
som i Johannes Paulinus Lillienstedts tidigare citerade dikt - utan ordet
utvecklas till bärare av den förundran som författaren upplever inför upp¬

fyllandet av Gamla testamentets förutsägelser. Kristus som människoson står i
begrepp att ta människosläktets synder på sig. Två texter ur Gamla testamentet
ses som typologiska förebådanden av Jesus. I Gen. 3:15 säger Herren till
ormen: "Och Jagh skal sättia fiendskap emellan tigh och qwinnona/ och
emellan tina sädh och hennes sädh: Then samme skal söndertrampa titt
hufwud/ och tu skalt stinga honom i hans hääl." Bibelstället uttyds i två noter i
Karl XII:s bibel som det första löftet om att Kristus skall övervinna synden,
döden och helvetet. Kristus och hans trogna skall emellertid också förföljas och
dödas. Helt naturligt leds bilden av ormen över till fjärde mosebokens koppar¬
orm (Num. 21:8-9): Tå sade HERren til Mose: Giör tigh en kopparorm/ och
rees honom vp för ett tekn; hwilken som bitin är/ och seer vppå honom/ han
skal lefwa. Så giorde Mose en kopparorm/ och reste honom vp för ett tekn/
och om någor wardt bitin af orme/ så såg han på then kopparormen/ och blef
widh lijf." Noten till bibelstället gör klart att med kopparormen åsyftas Kristus:
denne har själv gjort den typologiska tolkningen i Joh. 3:14 "Och såsom Moses
vphögde ormen i öknene/ altså måste ock menniskiones Son warda vphögd".
Ledordet "Sij" blir alltmer konkret och i diktens slut uppmanas läsaren se upp

på den triumferande Kristus på korset. Anaforerna, det elva gånger upprepade
"sij" och de uppbrutna meningarna ger dikten ett snabbt intensivt förlopp, som

syftar till att understryka det triumfatoriska draget. Dikten saknar inre delning,
vilket Gyllenstiernas flesta sonetter gör. Istället för att betrakta dikterna som
fristående, bör de ses som strofer i den stora cykelns komposition. Sonetten
ovan följs sålunda av ytterligare en rad dikter med samma början och med
Kristus som jag-person: "Sij! Jag Gudz Enda Sån" (3:5), "Sij! Jagh, som först,
och sist, är Gudh för Creaturen" (3:6), "Sij! Jagh A och O sielf' (3:7). Varje strof
i Maria Gustavas arbete är tänkt att uttrycka någon form av grundidé, eller be¬
skriva ett förlopp, men de inre motsatsförhållandena mellan sonettens konsti¬
tutiva delar saknas oftast.

Vid sidan om bibelparafraserna är de "meditativa" sonetterna viktigast.
Vissa dikter visar nära överensstämmelser med de meditativa metoder som

praktiserades på kontinenten. Sonett 3:160 innehåller en konkret beskrivning
i presens av en situation i Jesu liv, som sedan blir utgångspunkt för en andlig
bearbetning i imperfekt. Bilden av Kristus som på korset får sig tillsträckt en

svamp indränkt i ättika leder tanken till "Gudz wredes Kalk" och vidare till
Kristi "Blodz safft" som heliggörande nådemedel:
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Menn i tin stora törst, the ättika tig gifwer,
Kringlagd medh Isop, i en swamp tig tilräckt har
Then sura galledryck, för wår skull tu intaar,

Ps 69:23 Att skrifften och ther medh, och så upfylter blifwer,
Ach ädla Jesu minn, som tig för mig uhtgifwit,
På Korssens trä och stamm, ther tu led alt föracht,
Ther tu Gudz wredes Kalk, för wår skull all' utdrack,
Tin fader för wår Brått, ther medh försonter blifwit,
Gif att titt lidande, Eij fåfängdt hoos oss är,
Then stora Kundskap dyr, O Jesu sielf oss lär,
Nådh Gif oss, att förstå, Hwad Saligheet then gifwer,
Att wij medh Hiertans tro, then skatten fatta må,
Så skall i Ewig tidh, wår Siählar swalkan fåå,
Oss Styrk medh Blodz safft tin, tå af tig Säll' wij blifwer.

Till skillnad från många andra av hennes dikter har denna sonett en inre
uppdelning enligt 4-4-3-3. Första kvadernaren beskriver Jesus på korset och
ättikssvampens typologiska betydelse. I andra kvadernaren anropas Kristus,
men här behandlas i första hand hans försoningsdöd. Hela sextetten, men

främst första terzetten, har bönekaraktär med flera imperativer. Andra ter-
zetten förklarar bönens innehåll, nämligen att tron skall hjälpa människorna att
förstå värdet av själens ro och salighet. Sonetten mynnar sedan ut i nattvardens
förening med Kristus.

Även dikten ovan ingår i en svit, denna gång kring Kristi ord på korset. I
dubbelsonetten 3:156-157 ger den första diktens slutrad den replik som är
diktens kärna - i den andra sonettens första rad översätts den: "Eli! Eli! Lama

Asabthani (3:156, v. 14) "Thet är min Gudh! min Gudh! Hwij mig tu

öfwergifwit?" (3:157, v.l) Sonetterna 3:158-163 dröjer samtliga vid repliken
"Migh törster" (3:158, v. 14) och i denna serie ingår alltså dikten ovan. 3:164-168
inleds alla "Thet är fullkomnat" eller "Fullkomnat är".

Maria Gustava Gyllenstiernas dikter är inte i första hand skrivna för att
underhålla och erbjuda estetisk njutning. De är exempel på andaktsarbete i
språklig form och nära knutna till betraktelse- och bönelitteraturens tekniska
sätt att utnyttja språket. Den meditativa tekniken paras med sonettformen, men
diktskrivandet förefaller inte vara målet i sig. Istället tycks den fasta formen
vara ett stöd i en större, och delvis utomspråklig böne- och meditationsprocess.
En bestämd meter, ett bestämt versantal, kärnord och fasta rim genererar hela
tiden nytt material för andlig betraktelse.
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Illustration 5: Henrik Georg von Brobergens sonetter tili Tobias Bergman (16.2.1706).
UUB:s exemplar av det ståtliga originaltrycket är mycket hårt beskuret (40,0 x 33,3 cm).
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SLUTORD

Avtynande och pånyttfödelse

Sonettformen är konjunkturkänslig, och dess upp- och nedgångsperioder i den
svenska litteraturen har ofta varit en följd av rörelser på kontinenten. Den
romanska petrarkismen - med 1500-talet som blomstringstid men också med
lång efterklang - avsatte få andra resultat än Skogekär Bergbos märkliga
Wenerid. På 1600-talet var inflytandet från den tyska barocken starkt, och
sonetten odlades - om än aldrig flitigt - som ett särskilt konstfullt epigram.
Den franska påverkan som från 1600-talets slut växte sig allt starkare ledde till
att sonetten blev en anspråkslös form, hemmahörande i kategorin "flyktig
poesi". Boileau menade visserligen att en fulländad sonett är bättre än den
längsta dikt, men han menade också att en sådan är lika ovanlig som fågel
Fenix. De större diktarna har bland tusen sonetter kanske lyckats med en

handfull, och de sonetter som diktats vid Parnassens fot bör göra ett språng från
tryckeriet till "kryddeboden" - för att där bli omslagspapper.1 Voltaire skrev
få sonetter, och de svenska gustavianerna försmådde formen. Det var först med
den nya tyska vågen som sonetten återigen fick en ställning. Atterboms och
Stagnelius' sonettskrivande visar stort beroende av de tyska romantiska diktar¬
na - inte minst August Wilhelm Schlegel.2

Ovanstående bild av förhållandena är emellertid i första hand giltig för
diktningen inom det litterära avantgardet, alltså bland de belästa och beresta
diktare och kritiker som ledde förändringarna av elitens litterära smak - med
andra ord, de författare som hör hemma i den traditionella litteraturhistorie¬
skrivningen. Annorlunda förhåller det sig förmodligen i den mindre avan¬
cerade och anspråksfulla litteraturen, som domineras av imitationer av nära¬
liggande och inhemska förebilder och som följer beprövade mönster. Orsaken
till tillfällesskrifternas vanrykte står rimligen att finna i breddningen av detta
slags diktning - både vad gäller omfattning och författargruppens samman¬

sättning. Sven Almqvist har påpekat att 1600-talets tillfällesdiktare ofta är
skalder som uppmärksammats av litteraturhistorikerna. På 1700-talet träder

1 Boileau, 1721, s. 15.
2 Om Schlegels sonetteori och dess relation till Stagnelius' diktning se Malmström, 1961, s.

340-354.

185



amatör- och yrkesdiktare i allt högre grad in på scenen.3 Utanför tillfälles¬
dikten exemplifierar den religiösa uppbyggelsediktningen stelnade, eller kanske
snarare seglivade poetiska modeller. Maria Gustava Gyllenstiernas dikter är
förankrade i en lång tradition av andligt sonettskrivande, och till och med den
unge Carl Michael Bellmans översättningar av David von Schweinitz' sonetter
bör ses som utlöpare av denna.4

De svåråtkomliga förskjutningarna i litterär smak beror inte endast på
avantgardets upptagande av nya förebilder, utan måste också ses mot bakgrund
av motsättningar mellan olika skrivande grupper. Förklaringen till sonett¬
formens nedgång i Sverige under 1700-talet kan inte sökas endast i det faktum
att detta århundrade var sonettens stora nedgångsperiod ute i Europa. Härtill
bör också läggas förklaringar som bygger på sociala förhållanden.

Nästan varje text i tillfällesdiktningen är daterad, vilket gör kvantifierande
undersökningar av den litterära smaken möjliga. En fördel i en sådan under¬
sökning är att både amatördiktare, kanske med en mycket begränsad produk¬
tion, och uppburna och produktiva skalder samsas på en arena. För att kont¬
rollera om sonettens popularitet verkligen avtog under 1700-talet har ettusen

separattryckta tillfällesskrifter från århundradet undersökts.5 Både kvarto- och
foliotryck ingick i texturvalet som har plockats alfabetiskt ur UUB:s olika
decenniesviter av "personalvers". Bland de ettusen tillfällesskrifterna fanns
endast tre tryck med sonetter av normal typ: en sonett av Sophia Elisabeth
Brenner 1706, en skrift av Henrik Georg von Brobergen från samma år med två
sonetter och slutligen en hyllning vid ett bröllop i Gävle 1745. Anmärkningsvärt
är att det fanns ytterligare tre skrifter som innehöll "sonetter", vilka dock inte
svarar mot den form vi känner igen. Här förekommer en alexandrindikt av

okänd författare som rimmar AbbA/AbbA/CddC/EffE, men kallas sonett
(25.11.1709). I ett bröllopstryck finns en "Sonnet" med blandad meter och
rimstegen AAb/CCb/dde/FFe (17.9.1718), och slutligen återfinns i texterna
till musikinslaget vid den yngre Eric Benzelius' begravning en jambisk två- till
sex-fotad dikt med rimmen AAbb/ccdd/ee/fgh/fhg/ii som rubriceras "Sonetto"
(8.11.1743). I kapitlet om 1600-talets tillfällessonetter gavs ett antal exempel på
dikter från sekelslutet som trots formangivelsen inte kan uppfattas som sonetter

3 S. Almqvist, 1969b, s. 5.
4 Se Thorén, 1986, s. 38-41.
5 Urvalet bestod av etthundra separattryckta tillfällesskrifter från århundradets första de¬

cennium och etthundra från dess andra, tvåhundra från 1720-talet, tvåhundra från 1740-talet,
tvåhundra från 1760-talet och tvåhundra från 1780-talet.
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i vanlig mening. Exemplen från 1700-talsskrifterna förstärker misstanken att
beteckningen "sonett" i vissa kretsar hade en annan innebörd än en dikt med
fjorton rader och ett visst rimmönster - den tycks för några författare ha
antagit betydelsen av rimrik dikt över huvud taget. Frågan om hur välkänd
sonettformen egentligen var inställer sig ännu en gång. En indikation på att
pedagogiska pekpinnar behövdes är den första sonetten i Peter Warnmarks
diktsamling från 1709 - i marginalen har sextettens rimschema tryckts:
ABCABC.6

Den ovan nämnda tillfällesskriften av von Brobergen är en lyckönskan till
Tobias Bergman när denne upptogs i "Book-Tryckare Societeten" 1706, en

högtidlighet som tilldrog sig i Kungliga akademiska boktryckeriet i Uppsala
(16.2.1706). Skriften har - som sig bör när en boktryckare hyllas - en särskilt
omsorgsfull typografi (se ill. 5). Den grafiska ornamenteringen ges ett litterärt
motstycke i valet av sonettformen. Bergman hyllas med två sonetter skrivna
över bibeltexter, varav den första hämtar text från Syraks bok: "Wärcket prijsar
Mästaren" och formas till en hyllning av tryckarkonsten som avslutas med en
väl turnerad epigrammatisk poäng: "Hög-Edle Tryckar-Konst! hwars Lof ey
ändas skall/1 Förrn Werldens sidsta Eld upsmälter stylar all!" Skriften belyser
tillfällesdiktningens och sonettens väg ner genom samhällsskikten, men den
exemplifierar också tendensen under 1600-talet att låta den anspråksfulla och
ornamenterande sonettformen motsvaras av en yppig grafisk inramning.

Andreas Arvidi skrev år 1651 att det i sonetter är "ett särdeles och synnerligit
Konstestycke medh Rijmslutande".7 Ungefär hundra år senare räknar Sven Hof
sonetten till fåfänga påfund, främst på grund av dess regeltvång. Hur förklaras
bäst förändringen i synen på sonettformen? Den viktigaste omständigheten är
naturligtvis svängningen i litterär smak från barock till fransk-klassicism, och en

rimlig hypotes är att sonetten, i vilken så stor vikt läggs vid yttre form, kommit
att förbindas med barock stilvilja. Till dikter som är "fåfänga til formen"
räknade Hof till exempel också bilddikter, anagram, logogryfer och ekodikter,
former som bäst förbinds med barockdiktningen.8

Redan vid 1700-talets början finns ansatser till den nya smaken. Viktiga är
ämbetsmannen Samuel Triewalds satirer i Boileaus anda från tiden kring 1710.
Även om Triewald själv inte förmår tillgodogöra sig fransk-klassicismens
lärdomar i sin litterära praktik står han på den nya tidens sida. Det har tidigare

6 Warnmark, 1709, s. 12.
7 Arvidi, 1651, s. 137.
8 Svenske Parnassen, 1785, s. 372.
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nämnts att han i sin översättning av Boileaus åttonde satir låter piskan vina över
tillfällesdiktaren von Brobergen.9 Denne använde gärna barockens lekfullare
stilmedel, och i hans Ledige Stunders Poetiske Tijd-Fördrijf finns inte mindre än
51 omtryckta tillfällesskrifter med sonetter. Egentligen är von Brobergen den
siste i en rad sonettförfattande tillfällesdiktare från 1600-talet - hans direkta

föregångare är Eric Wennassius och Niclas Grijs. Samuel Triewald, å sin sida,
översatte ett halvdussin sonetter. Av dessa har några visserligen manieristisk
anstrykning, men istället för att välja tyska förebilder vänder han sig till franska
och italienska diktare. En av översättningarna följer fransmannen Vincent
Voiture:

I ha mig rätt, min Iris, ånger gjort,
När I befalte mig så fort sonnetter skrifva,
Med fjorton långa rim på Pegasum at klifva,
Och får ej råderum mig at betänka stort.

Hvad rimar sig nu väl på ifva och på ort,
Ej rim- registret först jag höfver oro gifva,
Tolf pennor tugga up och hufvud sönderrifva,
Förn öfver otta rim här blifver löje spordt.

Dock kan jag stamma fram än sex, som bättre dåga,
Så har jag ej behof min arma hjärna plåga,
Där fick jag åter tre, som låta mycket snält,

Som skalde-källan nu ock gifver ymnog ränta,
Så höfva länge de ej cammerater vänta.
Där är det, tro mig, rent bestält.1®

Den skämtsamma kritik av sonettformen som dikten tycks uttrycka är den¬
samma som den Hof med större hetta formulerade - att rimmen är ett fåfängt
yttre prål. Som litterärt konststycke duger sonetten att uppvakta flickor med.
För anspråksfullare diktning är den föråldrad.

Den kritik som Triewald riktade mot tillfällesdiktare kom också regements¬
pastorn Peter Warnmark till del. Även i dennes Parnassi Grönskande Blomster-
Wall (1709) finns sonetter, om än inte så många som hos von Brobergen.
Orsaken till den kritik som Triewald främst riktade mot von Brobergen är att
denne tagit sig orådet före att publicera sina (tidigare separattryckta) tillfälles-

9 Se Lamm, 1907, s. 162f.
10 Hanselli, 18,1874, s. 370.

188



dikter i bokform. Warnmark gjorde detsamma och han drabbas i Triewalds
satir mot dem "som falskeligen inbilla sig vara poeter". Warnmark hade dock,
som Lamm påpekar, ett gott anseende som skald.111 själva verket medgav
Triewald själv i satiren att boken hade många läsare: "Dock mången dummer
tok för boken pengar gaf, | Af orsak att en narr sin lijke håller af."12 Här
närmar vi oss åter det inledningsvis berörda problemet: kampen mellan en
internationellt orienterad exklusiv diktning och en inhemsk populariserad.
Tillfällesdiktarna bidrog tveklöst till att sprida litteratur till läsare som tidigare
i endast begränsad utsträckning tillhört en diktläsande grupp. Här återfinns inte
minst de nya stora, och inte sällan ekonomiskt starka grupperna av handelsmän,
lägre ämbetsmän, lågadliga officerare och så vidare. Dessutom nådde tillfälles-
diktningen långt utanför Stockholms och universitetsstädernas litterära miljöer.
Warnmark var sålunda verksam i Göteborg och mottagarna av de sonetter som

trycktes i hans samlingsverk finns främst inom köpmannakretsar och präster¬
skap. Av åtta sonetter riktas endast en till samhällets första stånd, vilket
representeras av en lågadlig sjuårig flicka. Adressatfördelningen är något
annorlunda hos von Brobergen. Högadeln får elva av 51 skrifter med sonetter,
och av de återstående 40 är 14 till lågadliga personer. Allmänt gäller dock att
de ofrälse och lågadliga personerna hör hemma i en förhållandevis homogen
grupp av samhällets allt mer betydelsefulla mellanskikt, ett skikt inom vilket
von Brobergen rimligtvis hade personliga kontakter. Här ingår till exempel
handelskommissarier, myntmästare, häradshövdingar, sekreterare, köpmän och
bokhållare.

Koretzki har förklarat den häftiga kritik som under 1600-talet i tyska
retorik- och poetikhandböcker riktades mot tillfällesdiktningen, och då fram¬
förallt mot bröllops- och gravdikter, som ett uttryck för socialkonservativa
strävanden.13 Tillfällesskrifterna nådde i Tyskland allt större publik och allt
större upplagor, och "vulgariseringen" skedde inte minst genom amatör- och
släktdiktning i samhällets mellanskikt. En liknande utveckling kan spåras i
Sverige, och även här skulle kritiken av tillfällesskriverier kunna ses som försök
till konservering av sociala mönster.14 I linje med antagandet att en ledande

11 Om Warnmark som brödskrivare se von Plåten, 1985, s. 124f. Om Triewalds satir se Lamm,
1907, s. 148.

12 Cit. efter Lamm, 1907, s. 148.
13 Koretzki, 1977, s. 56.
14 Hansson refererar till tidigare forskare, bland annat Dyck, i sin kommentar till angreppen

mot tillfällesdiktarna. Kritiken bottnar i ett elittänkande, ett avståndstagande från okunniga
diktare. Kritikens avsikt är att "markera den sociala distansen mellan de sanna och de falska

poeterna". Hansson, 1975, s. 49.
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grupp såg sig hotad i sitt monopol på litterära statusmedel kan en hypotes om
sonettens avtynande formuleras: när sonetten nådde nya och lägre samhälls¬
skikt blev den också mindre attraktiv för en kulturell elit som i sin diktning
uttryckte en grupp- eller ståndsidentitet. I avhandlingens första kapitel drevs
hypotesen att Wenerid var en aristokratisk manifestation. Under senare hälften
av 1600-talet sågs sonetten som ett konstfullt epigram knutet till den lärda
kulturen. Några decennier senare tycks den i bildade kretsar uppfattats som en
trivial diktform.

1700-talet blev således den svenska stormaktssonettens ukrainska fälttåg. En
släng åt hövisk uppvaktning ges i en satir från 1763:

Min Almanacha mig en artig nyhet säger:
En Skönhet samma namn som denna dagen äger.
Min Skald-Mö muntras up; hon måste i gevär:
Och om en liten stund Sonnetten färdig är.15

Inte heller tycks sonetten funnit nåd hos gustavianerna. I Åbo Nya Tidningar
publicerades 1789 en prosaöversättning av en dikt av Hagedorn på Phaedrus'
motiv berget och råttan. Denna gång är det en poet som efter gudomligt raseri
och våldsamma konvulsioner föder en dikt:"[...] Han föder, jag förmodar det,
åtminstone föder han en Odyssée Jag ser -! hvad är det, här en - Sonnet,
och där - en liten råtta - !"16 Samma dikt versifierades på svenska av Anna
Maria Lenngren och trycktes i Stockholms Posten 1797. Den slutar:

Verld! så undra dig nu mätt,
Tänk dig storverk utan måtta: -

Berget alstrade en Råtta,
Och Poeten en Sonnet.

15 Öfningar af sälskapet vitterlek, III, 1763, s. 115f.
16 Efter Lenngren, SS, III, s. 380.
17 Lenngren, SS, II, s. 197.
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Än mer avståndstagande är akademiledamoten Isak Reinhold Blom, som i sin
negativa kritik av Skogekär Bergbos Wenerid talar om "sonnettens löjliga
versart".18

Inte heller Tegnér hade något till övers för diktformen, och den enda sonett
han skrev var en uppgörelse med fosforisterna, en anti-sonett med titeln
"Fläskkorfven".19 Den parodierar och lånar till och med en del rim från den
metasonett som inledde Atterboms sonettsvit om tjugo dikter i första årgången
av Phosphoros. Atterboms metadikt är en hyllning till sonettformen, vilken sägs
vara ett resultat av den kyss som växlats mellan "skalden" och ett personifierat
Provence: "Af denna kyss en pant på jorden dröjde: | Sinnrik och stolt, han
modrens vällust stammar, | I enkel ståt, den ljudande Sonnetten."20 Ännu mer
"aristokratisk" gör Atterbom sonettformen i en senare utformning av samma
dikt i vilken formen skildras som resultatet av föreningen mellan "adelsjungfrun
Klang" och "riddarn Tanke".21

Romantikernas upptagande av sonetten medförde vissa konsekvenser för
dess yttre form. Sextetterna kom att rimmas italienskt, och i tyskarnas efterföljd
blev den femfotade jambiska metern normerande. I första årgången av Phos¬
phoros går Vilhelm Fredrik Palmblad till rätta med Lorenzo Hammarskölds
sonetter över Sveriges stora diktare. Sonettens meter skall enligt Palmblad
utformas på följande sätt: "efter en upptakt, merendels kort, följa fem trokeer,
eller, genom en nyare frihet, fyra trokeer jemte en accentägande enstafving.
Men Hr H:s verser äro än alexandriner, än ordentliga sonnettjamber,
än - ingendera."22 Palmblad kräver alltså hyperkatalektisk jambisk femfotad
meter (som närmast skall motsvara italiensk endecasillabo), men kan till nöds
godkänna en akatalektisk dito. Mer intressant än förändringarna i yttre gestalt¬
ning är Palmblads tankar om stoffets relation till formen: "Idéen till hvar och en
[av H:s sonetter] är, enligt sonnettens sanna reglor, kort, sinnrik och half-
epigrammatisk".23 Även Palmblad uppfattar alltså sonetten som besläktad med
epigrammet och utrustad med karaktäristisk brevitas och argutia.

18 Blom, 1809, s. 184. Enligt förordet inlämnades avhandlingen till akademien år 1806. Något
förvånande stämmer Atterbom i Svenska siare och skalder in i Bloms kritik av Skogekärs
sonetter, inte för att de är sonetter utan för att författaren vid sidan av Petrarca även tagit intryck
av Ronsard. Han menar visserligen att inte alla dikterna är misslyckade, men tycker att de är
oskäligt uppskattade av Lorenzo Hammarsköld. Atterbom, 1862, s. 197.

19 Tegnér, 1968, s. 145.
20 Phosphoros, 1810, s. 259.
21 Atterbom, 1863, s. 8.
22 Palmblad, 1810, s. 217.
23 Ibid., s. 216.
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I Tyskland hade då redan A. W. Schlegel föreläst över sonetten. Tyngd¬
punkten lägger han vid rimmet, men även metern behandlas. Schlegel föredrar
den elvastaviga versen eftersom denna aldrig sönderfaller i en orimmad och en
rimmad halvvers.24 Han menar att sonetten saknar lyrikens obundna flöde, och
istället står den med sina formella begränsningar, sin koncentration och
"organiskt artikulerade" form "auf dem Übergange vom lyrischen zum didak¬
tischen, daher erkläre man sichs, daß es zuweilen ganz epigrammatisch wird,
und werden darf'.25 Enligt Schlegel hade det antika epigrammet både ett
didaktiskt och ett lyriskt element, och han tar försiktigt avstånd från "das Sinn¬
reiche" som karaktäristiskt för sonetten som epigram. Känsla och tanke kan stå
i en viss konflikt, "aber der vielsagendste prägnanteste Ausdruck eines tiefen
Gefühls ruft schon von selbst den Tiefsinn hervor".26 En "djupsinnig" sonett kan
således uttrycka känsla utan att slå över i det tomt "sinnrika".

Sonettformens förhållande till epigrammet diskuterades alltså bland
romantikerna. Det är väl osäkert om Atterbom kände till Schlegels sonetteori
vid tiden för Phosphoros' första årgång, men de tankar han där uttrycker om

sonetten i en recension av Friedrich Asts poesihistoria går i samma riktning
som Schlegels. Asts beskrivning av epigrammet - att det hos grekerna hade
elegisk natur och först med Martialis fick en kvick och satirisk ton27 - finner
Atterbom ofullständig:

[Epigrammet] svarade hos Grekerna helt och hållet mot Sonnetten och den
italienska Madrigalen. Rummet tillåter ej en undersökning, som lätt skulle
ådagalägga, att Sonnetten är en Sinndikl i ordets verbala mening; en blixt, en
suck, en kort men lefnadsfull betraktelse, framstörtad ur djupet af sinnet, ur

gemötet, såsom en forndags-Svensk skulle uttrycka sig. Så ock det äkta Epi¬
grammet. För dess lugna uppmärksamhet, dess smidiga framställningsför¬
måga, dess energiska form är intet himmelskt föremål för högt, intet jordiskt
för lågt. Det uppfattar med kärlek och qvarhåller i sina tusende speglar de
mest betydelsefulla lifvets bilder: det är ett mångfördubbladt echo af skapel¬
sens spridda toner.28

Även för Atterbom är sonetten ett epigram, men i definitionen uppträder en

signifikant glidning. Medan förledet i ordet "sinn-dikt" av en äldre diktare skulle

24 Schlegel, 1884, s. 214.
25 Ibid., s. 217.
26 Ibid.

27 Ast, 1810, s. 26.
28 Atterbom, 1810, s. 169f.
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ha knutits till begrepp som argutia ellersapientia, alltså till en aktiv intellektuell
verksamhet, förstår Atterbom "sinne" snarare som själsläggning eller tempera¬
ment. För honom är således epigrammet (och sonetten) ett omedelbart uttryck
för diktarens känsliga inre. I Svenska siare och skalder tar han avstånd från
överraskande och intrikat skarpsinnighet som litterärt värde, och hans bedöm¬
ning av stormaktstidens sonettdiktare är ljum. I citatet från Phosphoros under¬
förstås att det sinnrika eller kvicka epigrammet inte är det sanna epigrammet,
och häri ligger den paradoxala förklaringen till att den epigrammatiska sonet¬
ten antog romantiskt lyriska drag utan att förlora namn av epigram.

En genremässig kontamination av ungefär det slag som romantikerna
ställdes inför vidlåder fortfarande sonetten - den är samtidigt poesi och
hantverk. Formen har kommit att betraktas som ett skaldekonstens mästarprov
i vilket lyrisk intensitet paras med koncentration, helst med en tillspetsning av

tankekedjan i ett epigrammatiskt slut. Samtidigt har formen ett rykte som

fåfäng ekvilibristik - den kvicke rimsmedens uppvisningsstycke.
Efter romantiken har den svenska sonettdiktningen följt två vägar. Längs

den ena finns Snoilskys och Frans G. Bengtssons sonetter med starkt epi-
grammatisk karaktär och välturnerade slutpoänger, men också modern till¬
fällesdiktning som dagsvers och versifierade middagstal. Den andra vägen leder
via den unge Vilhelm Ekelunds formfulländade diktning över modernismens
söndersprängda sonett - Erik Lindegrens mannen utan väg - till 1980-talets
sonettrenässans med lyriker som Lars Gustafsson och Lars Forssell.

Det är i kraft av idén om en sträng och "klassisk" form som den moderna
sonetten har överlevt. Paradoxalt nog är det återigen da Tempos medeltida
sonettus simplex med fjorton verser och sträng rimordning som uppfattas som
det normerande mönstret. I tider av versteknisk anarki har sonetten bland vissa

diktare levt vidare som en antiform - en formaliserad revolt mot metrisk frihet.

Bland andra författare har den överlevt som ett tvång att protestera mot.
Modernismens uppbrutna sonett är en protest mot poetisk ordning, men till och
med denna protest förutsätter föreställningar om en orubblig sonettform. Sist
och slutligen är det ändå så att en allmängiltig beskrivning av sonetten är lika
svår att göra idag som för trehundra år sedan.
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SUMMARY

The Sonnet in Sweden in the 17th and early 18th Century

(Lars Burman: Den svenska stormaktstidens sonett)

The thesis aims to survey and discuss the sonnet of the first Century of Swedish
sonnet-writing. The chronological limits coincide roughly with the Swedish
political "Era of Greatness", since the first sonnet in Swedish was printed in
1644, four years before the Westphalian peace treaty. The present study
concludes with an analysis of a sonnet-cycle from the 1730's, written by an aged
author whose literary ideals dated back to the 17th Century, which in Sweden
was dominated by the literary Baroque. In the 1730's, European Enlightenment
and French classicism provided new directions for Swedish literature.

Two lines of approach have been followed: the first issues from
contemporary poetics and considerations of the rhetorical system within which
poetry was described as a part of eloquence, the second issues from the
relationship between society and the sonnet. In the survey of the poetics of the
time concepts such as decorum, levels of style, omatus and admiratio are
discussed in relation to the sonnet, and it is made clear that the conception of
the sonnet was generally indistinct. Andreas Arvidi - author of one of the few
of the period's handbooks of poetics (1651) - expresses love of the sonnet, but
fails to give instructions of its structure and uses other than those derived from
Martin Opitz' Buch von der deutschen Poeterey (1624).

Since the sonnet is a vernacular form of mediaeval origin, it falls outside the
classical hierarchy of genres. Uncertainty as to its relations to other kinds of
literature arose. In France the sonnet was classified as an epigram, and this
made it possible to fit the form into the slöts of the theory of genres. It has been
shown that in Germany there was a tacit agreement that the sonnet is basically
an epigram. The question of what kind of poetry the sonnet belongs to has
consequences as to its structure, since the epigram is a "closed" form. Many
sonnets, for example most love-sonnets of the Petrarchan tradition, do not
easily fit into the rules of the epigram. The central problem of the form of the
sonnet induced the German poet Philipp von Zesen to discuss (1641) if a full
stop must be placed at the end of the eighth line. His answer was that this
depends on the poem's function. If the sonnet is an epigram it should consist of
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one single 14-lined stanza. If, on the other hand, it is to be related to the
Pindaric ode it should have three stanzas, all ending with full stops. The nature
of the sonnet was by no means decided with Zesen's essay.

In the systemizing of my working material, I use a tentative distinction
between "epigrammatical" and "lyrical" sonnets. The characteristics of the
epigrammatical sonnet are derived from those of the latin epigram, namely
brevity and ingenuity (brevitas and argutiä). Within a single stanza the poem
should possess a logical and integrated structure. The content of the poem

takes, so to say, precedence over the ornamentation, even if adorning figures
may reinforce the ingenious and epigrammatical twists. The lyrical sonnet, on
the other hand, is often divided into several stanzas, the stylistic decorations are

important, and - as with the Pindaric ode - it is thought to be closely linked
with music. My distinction describes actual ways of writing sonnets rather than
contemporary theories of the form. Furthermore, the term "lyrical" is nebulous.
Notwithstanding the drawbacks of the categorization, it proves productive since
it describes actual differences in the nature and function of the sonnet of the

17th Century.
While the "epigrammatical" sonnet is related to a humanistic and academic

world of classical learning, its "lyrical" counterpart is linked to the literary
efforts of the national and aristocratic court-circles. The sonnets of the erudite

scholar Georg Stiernhielm are set off against those of the pseudonymous
Skogekär Bergbo ("Forest-loving Mountain-dweller"). The former are ingenious
epigrams while the latter express a particularly artistocratic view of love in
Petrarchan form.

It is maintained in the thesis that Wenerid, Skogekär Bergbo's sonnet

sequence of 101 poems (written c. 1650), is a deliberate attempt to further the
aristocratic ideal of 1'honnéte homme. Thus the sonnets of Wenerid may be seen
as manifestations of the ongoing conflict between the old aristocracy and a

rising class of newly ennobled civil servants. The sonnet itself seems to have
been regarded as an "aristocratic" poetic form - and its links to an aristocracy
with ideals rapidly losing position in society may partly explain its comparative
infrequency in the Swedish literature of the period. Wenerid was printed as late
as in 1680 - perhaps a gesture of defiance since 1680 was the year when the old
aristocracy finally lost its predominance.

Since the highly elaborated and refined love-sonnets in Wenerid have not been
as thoroughly studied and analyzed as their literary quality Warrants, the second
chapter is dedicated to a close reading of the sonnets. The manifold layers of
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fiction are analyzed, as are the different "actors" who perform in the sonnet-
cycle: Skogekär Bergbo (who seems to be identical with the "Publisher" who is
given out to have written the introductory sonnet), the unnamed Lover, his
beloved Venerid, the Rival and the Confidant. The style of Wenerid is
described, as are the antithetic structures and the author's method of per-
sonification. In the last section of the chapter the ideas of love in Wenerid are
discussed. These are derived from widespread philosophic ideas and
commonplaces of aristocratic formalized love. This attitude to love, which may
be called Petrarchan, stånds out clearly against the background of the common
view of love in Swedish 17th Century literature. The strains of Nature
philosophy are prominent, and explain to some extent the general mood that
the author seems to embrace. Nature itself becomes the great life-giving force,
and Venerid's striking lack of tangible human characteristics, unusual even
when compared to other Petrarchan ladies, is best explained if she is seen as a
manifestation of Nature's power of regeneration, especially represented as the
coming of the Northern spring. Venerid symbolizes love as a universal principle
in Nature - she is, so to say, the daughter of Venus.

An overall view of the 17th Century poetic landscape and its changes can be
attained through a survey of occasional verses - poetry principally written for
weddings and funerals. This literature actually constitutes the main bulk of
Swedish 17th Century poetry; more than 10.000 imprints are still extant. Sonnets
are surprisingly scarce in this vast body of verse, and in only slightly over 200
imprints are sonnets in Swedish to be found. In about the same number of
imprints there are sonnets in foreign languages, which is not altogether
surprising since the society was multi-lingual. German poems are common,
which is explained by the important German settlement in Stockholm and the
influential German culture of the Swedish provinces in the Baltic states. It
should be noted that these cultural domains seem to have exerted an important
influence on Swedish literature. The Swedish sonnet is very close to its German
counterpart.

A closer look at the sonnets of occasional poetry shows that most of them
adapt to the rules put down in Arvidi's handbook of poetry. Especially in the
earlier part of the Century, however, there is considerable experimentation,
particularly in meter and rhyme-scheme. Special attention is given to a number
of sonnets that are extremely elaborated, adorned as they are with acrostics,
mesostics, interlaced acrostics, anagrams, chronograms etc. These formal
embellishments aim to give the poems individuality and a direct relation to the
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addressee, and it appears as if the sonnet form appealed to authors with formal
literary interests.

Some effort is spent on the difficult question of the relations between the
poet and the addressee. Examples are given of poems written for money, within
the family, by clients to influental patrons, and in the academic world. Some
prolific authors are examined who have never received attention before. Their
writings may lack literary qualities, but give insights in the circumstances of the
period's literary life. Johan Helin, of humble origin, wrote a number of sonnets
as a student in Åbo (Turku) before venturing on an ecclesiastical career. The
fate of Niclas Grijs may be called an inversion of that of Helin. Grijs failed as
a student in Uppsala and went down to Stockholm where he busily paid his
poetic respects at weddings and funerals.

The sonnet was put to different uses not only in different social contexts,
but also in various formal structures. In the epithalamia the Swedish sonnets
often occured as a votum, i.e. a concluding wish for the future of the newly-wed
couple. Another recurring use is as a vehicle for the amusing, often slightly
obscene riddles often found at the end of the epithalamia. Felicitations to social
advancement are less frequent than epithalamia, but some sonnets occasioned
by conferrings of academic degrees are examined. In funeral epicedia the sonnet
could appear as one of its three fundamental parts (the praise, the lament or
the consolation), but it could also perform all these functions, and thus show an

intrinsic, tripartite structure. The sonnet is especially common as an epitaph,
and this underlines the fact that the sonnet, when it appears as an occasional
poem, is generally put to epigrammatical uses.

Düring the 16th and 17th centuries, religious sonnet-writing was even more

important than Petrarchan exercises. This is especially true in protestant
northern Europé. While there is only one Swedish collection of love-sonnets,
Wenerid, there are a great number of religious sonnets.

My analyses of the religious sonnets concern mainly their form and
function. In a background sketch a survey of the European history of the several
kinds of religious sonnets is made, and an outline of the tradition of literary
meditation is given. Of special interest is the abundance of women writers of
religious sonnets. Poetry, particularly religious poetry, seems to have been one
of the few outlets for women's need for semi-public self-expression.

Poems by Eric Wennaesius and Johan Paulinus Lillienstedt are used as a
means of introduction to religious sonnet-writing. Wennaesius' sonnets serve as

examples of most of the categories: thanksgiving, prayer, paraphrases over
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biblical texts etc. Lillienstedt writes in the meditative tradition, which is made
clear by the way he imitates and adapts a poem by Opitz.

Gunno Eurelius Dahlstierna is one of the most remarkable baroque poets
of the period, and the eight sonnets that conclude his great Klinga Skald - a

poetic tribute to the memory of Charles XI - are among the best from the 17th
Century. Even if these poems seem to be profane laudations, they can
technically be called religious since they are written over scripture texts, and
utilize biblical imagery and subject-matter. It is made evident that this should
be explained as a result of Dahlstierna's interpretation of royal power. In his
idea of autocracy and hierarchal social order, the king derives his power directly
from God, and should be honoured in accordance with this. The dead king and
his son and successor, Charles XII, actually take on mythical qualities.
Dahlstierna's poetry shows clearly how religious sonnets are used as panegyric,
aimed to further a political programme and an ideology.

Jacob Huber's religious sonnets give a further example of profane uses for
spiritual poetry. Huber, a German immigrant and lawyer (in Sweden he was
ennobled under the name of Falkenklo), translated a volume of sonnets from
French into German. This was printed in Stockholm and dedicated to an
influental widowed baroness, and the book and some extant occasional verses

show that Huber used his literary abilities to further his legal career, a way of
seeking promotion that has been called "literary qualification". Of special
interest are some sonnets in the volume to which Huber Claims authorship.
Huber's own poems turn out to be undaunted panegyrical pieces written to the
memory of the dead baron - a way of fusing religion and flattery.

The fourth chapter ends with a study of countess Maria Gustava Gyllen-
stierna's remarkable epic on the life of Christ. It consists of nearly 600 sonnets,
probably written during the first half of the 1730's. They were never printed,
and are preserved in manuscripts, dedicated by the authoress to the Swedish
queen. The poems are of dubious literary quality which may be explained rather
as a result of Gyllenstierna's aims than by actual incompetence. Some of the
sonnets are shown to be specimens of spiritual exercise - crude attempts to
master a meditative technique. The form of the sonnet seems to be a
framework in the partly non-verbal process of prayer and meditation. A fixed
meter, a fixed number of lines, recurring significant words and re-utilized
rhymes generated new material for religious edification.

A short final chapter outlines the decline of the Swedish sonnet during the 18th
Century. Even in occasional poetry sonnets became scarce. The form was

199



satirized by the élite as being pretentious, and in Sven Hofs work on poetics
young writers were warned not to waste their time writing sonnets. With the
romantic movement in the early 19th Century the sonnet again became a main
poetic form, although more tightly laced than ever. The thesis concludes with an

attempt to bridge the gap between the sonnet of the 17th Century and the
romantic sonnet of P.D.A. Atterbom and his followers through their common
link to the theory of the epigram. In an artide in Phosphoros (1810) Atterbom
sees the sonnet as equivalent to a greek "elegiac" epigram, and he understands
the ingenuity of the epigram in emotional, rather than intellectual terms. With
this re-definition the romantic epigrammatical sonnet takes on "lyrical"
characteristics.
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Anno 1680 (Stockholm, 1680)

-

, Venerid Med litografier av Björn Jonson, [textred. Bertil Sundborg, Bokvännens
bibliotek 7] (Stockholm, [1949])

-

, Venerid, utg. Bertil Sundborg, Bokvännens bibliotek 7 [bis] (Stockholm, 1951)
Stiernhielm, Georgjus^4rchimedes Reformatus. Serenissimce ReginceSuecice consecratus

(Holmiae, [1644])
-

, Samlade skrifter, 1-1:2, utg. Johan Nordström & Bernt Olsson, SFSV VIII (Stock¬
holm/Lund, [1929-J1973,1976[-1987])

Strandberg, Olof, Urban Hiämes ungdom och diktning (diss. Uppsala; Stockholm,
1942)

Strauch, /Egidius, Die seligste Ruhe nach wolüberstandener Mühe [...] [Likpredikan
över] Margareta Hedewig von Parr [...] (Stockholm, 1686) [Exemplar i UUB:s
saml. likpredikningar band 110]

Strengbom, Jacob, The Trognas Fördelgenom Christum [...], [Likpredikan över] Maria
Gustava Gyllenstierna, 21.2.1738 (Stockholm, 1738)

Stull, William Leonard, The English Religious Sonnetfrom Wyatt to Milton, Ph.D. diss.,
UCLA (1978)

Stähle, Carl Ivar, Vers och språk i vasatidens och stormaktstidens svenska diktning
(Stockholm, 1975)

Sullivan, John Herman, The German Religious Sonnetofthe Seventeenth Century, Ph.D.
diss. University of California, Berkeley (1966)

Sundborg, Bertil, Inledning och kommentarer till Skogekär Bergbo, Venerid [se denna]
(Stockholm, 1951), s. 13-119 & 210-229

Sundström, Einar, Studier över Skogekär Bärgbo (diss. [återtagen före ventilering],
Uppsala, 1914)

Swahn, Jan-Öjvind, I glädje och sorg. Personverser från KungL Amiralitetsboktryckeriet
i Karlskrona 1728-1799jämte en inledning om personversema som festsed (Karls¬
krona, 1963)

Swahn, Sven Christer, Jacob Frese. Från en finlandssvensk 1700-talsförfattares liv och
dikt (diss., Lund, 1971)

Svenske Parnassen FörÅr 1785 (Stockholm, 1785)
Sylwan, Otto, Den svenska versen från 1600-talets början En litteraturhistorisk översikt

1:1, Göteborgs högskolas årsskrift, extraband I (Göteborg, 1925)
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Tegnér, Esaias, Esaias Tegnérs samlade dikter utg. av Tegnérsamfundet, II. 1809-
1816, red. Fredrik Böök & Åke K. G. Lundquist (Lund, 1968)

da Tempo, Antonio, Summa Artis Rithmici [1332], under titeln Delle rime volgari
Trattato di Antonio da Tempo, per cura di Giusto Grion, Collezione di opere
inedite o rare dei primi tre secoli della lingua [27] (Bologna, 1869)

Tjällman, N[ils], Grammatica Latina. In usum Discipulorum quorundam Holmensium
(Holmiae, 1679)

-

, Grammatica Suecana, Äller: Enn Svensk Språk- Ock Skrif-Konst (Stockholm,
1696)

Thorén, Sven, I Zions tempel Carl Michael Bellmans andliga diktning, Skrifter utgivna
av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet 16 (diss.,
Göteborg, 1986)

Trolle-Bonde, Carl, Anteckningar om Bondesläkten (Lund, 1910)

Unterschiedene Geistliche Sonnetten/Abgetheilet In Vier Bücher Anfangs In Frantzö-
sischer Sprach Heraußgegeben Nun aber In das Deutsche übersetzet Durch Jacob
Hubem von Brieg auß Schlesien (Stockholm, 1679)

Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll, VIII 1667-1670, utg. Hans Sal-
lander, Acta Universitatis Upsaliensis, Skrifter rörande Uppsala universitet, C,
Organisation och historia 18:8 (Uppsala, 1971)

Vaganay, Hugues, "Essai de bibliographie des sonnets relatifs aux saints", Analecta
Bollandiana XIX (Bruxellis, 1900), s. 377-438

-

, Le sonnet en Italie et en France au XVf siécle. Essai de bibliographie comparée
(Lyon, 1903)

Wahlström, Lydia, "Petrus Lagerlöfs kollegium i svensk metrik", Samlaren 1900, s. 1-
29

Warnmark, Peter OL, Parnassi Grönskande Blomster-Wall: Thet är några Poétir&a
Infallen/ Tjd efter annan/ them til Tienst och Willighet/som Rjm-Konsten hålla
uti würde; Planterad (Götheborg, 1709)

Welti, Heinrich, Geschichte des Sonettes in der deutschen Dichtung. Mit einer Einleitung
über Heimat, Entstehung und Wesen der Sonettform (Leipzig, 1884)

Wennaesius, Eric, Skrifter av Eric Wenncesius. 1. Etthundrade KJing-Dichter, utg. av

Ingeborg Nordin-Grip (diss., Uppsala, 1934)
Werving, Johan Gabriel, Samlade dikter, utg. Bernt Olsson & Barbro Nilsson, Svenska

Författare [utg. av Svenska Vitterhetssamfundet], ny serie I (Stockholm, 1989)
Westling, Christer, "Om innehåll och form i konsten. Ett samtal mellan Hegel och

Petrarca", Tidskrift för Litteraturvetenskap 1989:1, s. 45-59
Westman Berg, Karin, rec. av Nilsson, Ruth, Kvinnosyn i Sverige, Samlaren 1974 (tr.

1975), s. 159-162

215



Wexionius, 0[lof], Vivat! Vivat! CAROLUS! Till Hans Kongl. Högheet [...] Herr Carl
den XII [...] Yttradt vppå mehrhögstbem:te Hans Kongl. Högheetz Solenne och
Höga Namns-Dag [...] (Stockholm, 1688)

Wilkins, Ernest Hatch, "The Invention of the Sonnet" i densammes The Invention of
the Sonnet and other Studies in Italian Literature, Storia e Letteratura 75 (Roma,
1959), s. 11-39

Woods, Jean M. & Fürstenwald, Maria, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen und gelehrte
Frauen des deutschen Barock. Ein Lexikon, Repertorien zur Deutschen Literatur¬
geschichte 10 (Stuttgart, 1984)

Wottle, Richard, "Efter Friggas drivande. Anteckningar till Skogekär Bergbos 28:e
sonett", BLM 1985:6, s. 434-437

Wrangel, Ewert, Det carolinska tidehvarfvets komiska diktning (diss., Lund, 1888)
-

, Frihetstidens Odlingshistoria ur litteraturens häfder 1718-1733 (Lund, 1895)

Zesen, Philipp von, Sämtliche Werke IX, hrsg. von Ferdinand van Ingen (Berlin, New
York, 1971)

Öfningar afsälskapet vitterlek III (Stockholm, 1763)
[Öhman, Anders R.], Franzim, Franz von [pseud.], En sonettkrans samt något om

Franzim mera om hans diktning men mest om sonetten (Stockholm & Lund, 1975)

IH.a TILLFÄLLESSKRIFTER MED SVENSKA SONETTER FÖRE ÅR 1700

Bibliografin omfattar tillfällesskrifter i original eller fotografiska kopior (även i
avhandlingen ej anförda skrifter) ur UUB:s samling av tryckta "personalverser till
enskilda". Ett fåtal tillfällesskrifter med sonetter från andra av UUB:s samlingar har
infogats (12.9.1658, 12.3.1676, 19.7.1685, 9.1.1687, 1689, [27J.5.1693, 12.6.1694,
10.11.[1694] och 13.6.1699). Uppgiven författare eller pseudonym förtecknas inom
parentes. Till skillnad från bruket på 1600-talet har kvinnor i UUB:s katalog
förtecknats under makens namn. Min förteckning följer istället trycken, och makens
efternamn har satts inom klammer. Formatbeteckningarna anger hur trycken sorterats
på UUB.

Begr. = Begravningsskrift
Bröll. = Bröllopsskrift
Lyck. = Lyckönskningsskrift
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24.8.1651 Bröll.

3.4.1652 Begr.
5.1652 Begr.

31.8.1652 Bröll.
13.11.1653 Bröll.

8.1.1654 Bröll.

25.2.1655 Begr.
30.10.1656 Bröll.

25.1.1657 Begr.
16.3.1658 Bröll.

12.9.1658 Lyck.

30.10.1659 Bröll.

8.1.1661 Begr.
10.3.1664 Bröll.

13.6.1665 Bröll.

6.1665 Bröll.

4.2.1666 Begr.

4.12.1667 Begr.
16.3.1669 Bröll.
23.5.1669 Begr.
25.5.1669 Bröll.

4.1.1671 Bröll.
2.7.1671 Bröll.

16.1.1672a Bröll.
16.1.1672b Bröll.

13.4.1672 Lyck.
[30. 6.1672] Bröll.

19.6.1673 Begr.
29.12.1674 Bröll.

[18].7.1675 Bröll.

Johannes Jonae Strengnensis-Anna [Eriksdotter], (Andreas
Arvidi) 4:o
Jacobus Laurentii Drosander, (Jacobus A. Hyltingius) 4:o
Maria Brandskyld, (Johannes Boéstrenius), 4:o
Johannes Bröms-Sophia Dreff, (Daniel Gruuff) 4:o
Börge Oloffson Buraeus-Brita Hans Dotter, (I.I.S.S), 4:o
Sveno N. Rydenius-Elisabeta Plagman, (Samuel Joannis
Westhius), 4:o
Karin Scherings Dotter Arp, (Olaus Ung), 4:o
Laurentius Vigelius-Margaretha Plagman, (1 av Petrus
Wanaeus Finno, 1 av Joh[annes] Pet[ri] Plagman), 4:o
Christina Ribbing [Gyllenhielm], (Olaus P. Silnaeus), 4:o
Greger Valander-Catharina Stiernhöök, (Gustavus Johannis
Mörck), 2:o
Nicolaus Laur[entii] Nycopensis, (Ericus C. Wijkman) 4:o,
Exemplar i Palmsk. 342
Lars Andersson Bergman-Anna Nils Dotter, (Andreas Petri
Stregn[ensis]), 4:o
Robert Kinninmondt [d.y.], (Urban Hiärne), 4:o
Gustavus Elvius-Elisabeth [Dalecarlia], (Joh[annes] Colum-
bus), 2:o
Andreas C[anuti] Brodinus Dalecarlus-Justina Elvia, (Nilz In-
gelßon), 2:o
Johan Trotzig-Barbara Johans Dotter, (Elias [Samuelis]
Hallingh), 4:o
Olaus Heultingius, (Iacob Egellman [eg. Jacobus Jacobi
Egelstadius]), 4:o
Carl Maurits Lewenhaupt, (Israel Olai Enaeus), 2:o
Arfwed Littz-Sara Fougdonia, (Johan Juhlbeck), 2:o
Petrus Belingius, (J[ohannes] Gfeorgii] Rivelius), 2:o
Bengt Gustaff Tigerhielm-Maria Regina Leyoncrona, 2:o
Johann Koopman-Anna Rattsach, (E.S.), 4:o
Olaus O. Dalekarlus-Barbro J. Achrelia, (E. Schottenius), 4:o
Carl Simonius-Margareta Schult, (E.S.), 2:o
Carl Simonius-Margareta Olofz-Doter Schult, ("Edamillo von
der Schere"), 2:o
Samuel Hadorph, ([Eric Wennaesius]), 2:o
[Johan Columbus-Greta Scheffer], (A[ndreas] Wollimhaus
[adl. Leijonstedt]), 4:o
Carl Sparre Carls Son, 2:o
Johan TrotzigAnthonson-Anna Johan Jörans Dotter, ("Största
Ensligheet" [pseud.?]), 2:o
Johan Simson-Margreta Jacobs-Dotter, (Erich E. Tofman [eg.
Eric Wennaesius]), 4:o
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31.8.1675 Bröll. Michael Corelius Aboénsis-Helena Johans Dotter Tålpo,
(S[imon] Tfolpo]), 4:o

2.2.1676 Begr. MatthiasHernelius,(0[lausPetri]LinneriusBothn[iensis]),4:o
12.3.1676 Begr. Ingebor Baneer, (L.M.) [i likpred. av Abrahamus Walingius,

Exemplar i Palmsk. 412]
5.11.1676 Bröll. Hans Kahlmäter-Ingeborg Olofzdotter, (M.P.), 4:o

4.6.1678 Begr. Laurentius Nezenius, 2:o
29.9.1678 Begr. Anna Jons-Dotter [g. Qwensel], (E[ric] Wennaesius), 2:o
8.10.1678 Bröll. Johan Gresilius-Anna Pontin (1 av G[abriel?] P[ontinus], 1 av

S[amuel] P[ontinus] 2 st.), 2:o
17.11.1678 Bröll. Gabriel Jönßon Wetz-Karin Oluffsdotter Morling [ev. feltryck

för Norling], (Johan R. Billingh), 4:o
13.12.1678 Lyck. Johannes Gartman, (Samuel Pontinus), 2:o

1678 Begr. Fabian von Fersen, (Abraham Ruth), 4:o
3.1.1679 Begr. Christina Nils Dotter Hadorphia [g. Krook], (E[ric] Wennae¬

sius), 2:o
23.2.1679 Begr. Barbara Pers-Dotter Cassiopoea [g. Aurivillius], (E.W.G.

[ = Eric Wennaesius]), 2:o
16.3.1679 Begr. Johan Widekinni, (E[ric] Wennaesius), 2:o

6.1679 Bröll. Erich Warg-Ingrid Schalina, ("deN Gladlynte" [ = Niclas Grijs]),
2:o

31.7.1679 Bröll. Anders Anderson Bergh-Maria Jacobs dotter Wallinia,
(Stephanus Laurentij Lodelius), 2:o

4.9.1679 Bröll. Päder A. Kolstadius-Helena Genee, (Petrus Kyronius Junior),
2:o

23.10.1679 Bröll. Clement Ekeroot-Catharina Måns-Dotter, 2:o
2.11.1679 Bröll. Nils Person Gropman-Christina Danielsdotter Hilleman, (Peter

Gr[opman]), 2:o
[1.1]. 1680 Lyck. Margareta Blixencron, (Johan Paulinus), 4:o iNågre utwalde

Bröllopps- Graf- och Lyckönskningz-SkriffterÖfwer Blixencrone-
Slächten [..] (Stockholm, u.å. [tryckt 1701 eller senare]) [På
UUB sorterad under 5.9.1667, Martinus Blixencron, 4:o, även
i Palmsk. 488])

11.1.1680 Bröll. Nathanael Goldenau-Lisken Springer, (F. Bergman), 2:o
29.2.1680 Bröll. Daniel Lindbergius-Christina Troilia, (J.C.P.P.V), 2:o
20.5.1680 Begr. Elisabet Gyllenadler [g. Svebilius], ("Innerlig Klagar"), 2:o
22.6.1680 Lyck. Ericus Benzelius, (Georg Vpmark), 2:o
25.7.1680 Bröll. Petrus Bergman-Elsa Carls-Dotter Falk, ("Brudens bekante"

[ = Eric Wennaesius]), 4:o
15.9.1680 Bröll. Jacobus Lund-Elisabetha Thauvonia, ("Godh Trogneste

Broder" [=G.T.B]), 4:o
26.9.1680 Begr. Maria Gyllencreutz [g. Svinhufvud], (J. P.), 2:o

21.10.1680 Bröll. Andreas Wanochius-Susanna Svenonia, (Petrus S. Ulnerus),
4:o

14.12.1680 Lyck. Carolus Lundius, (Petrus Wittfoot), 2:o
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11.1.1681 Bröll.
13.2.1681 Bröll.

24.6.1681 Bröll.
5.2.1682 Begr.

12.2.1682 Bröll.

12.3.1682 Bröll.

2.5.1682 Bröll.

25.7.1682 Begr.
11.1.1683 Begr.
10.5.1683 Begr.

17.6.1683 Bröll.

26.6.1683 Bröll.

11.11.1683 Bröll.

24.2.1684 Begr.
19.6.1684 Bröll.

3.8.1684 Bröll.

24.8.1684 Begr.
2.11.1684 Begr.

1.1.1685 Bröll.
11.1.1685 Begr.

9.4.1685 Begr.
31.5.1685a Begr.
31.5.1685b Begr.

19.7.1685 Begr.

21.7.1685 Bröll.

20.8.1685 Bröll.

29.11.1685 Begr.
26.12.1685 Begr.

1.1.1686 Lyck.
17.1.1686 Bröll.

25.3.1686 Begr.
6.1686 Bröll.

Ericus Aurivillius-Anna Loccenia, (J. Elfvius), 4:o
Stephan Nordin-Christina Kollmodin, 4:o
Israel Kollmodin-Margareta Hoffwenia, (J.J.W.), 4:o
Axelius A. Kempe, (Isaac Pijlman [1 st], Christiernus Frisius [1
st]), 4:o
Olaus Aroselius-Maria Holstenia, (loh. G. Gezelius), 4:o
Gabriel Falck-Christina Alandra, ("Jägare Störar" [pseud.?]),
2:o

Johan Isakson-Catharina Brodina, (E[ric] W[ennaesius]), 4:o
Erich Skragge, (Andreas Eloffsson Skragge), 2:o
Erik Thunberg, ("Närmaste I Sorgen" [ = N.I.S.]), 2:o
Margareta Joens dotter [g. Erichzson], ("PåMint" [ = P.M.]),
2:o

Oloff Jacobsson Fabricius-Catharina Gustaffe Dotter Helg-
ström, (J.M. och Jacob Fabricius), 4:o
Jonas Arnell-Helena Swebilia, ("Största Enfalldigheet"
[ = S.E.]),4:o
Jacob Oloffeon Burman-Maria Håll, ("Äff En god Wän"
[möjligen Eric Wennaesius]), 4:o
Margareta Stiernhöök [g. Rudbeckius], (J. Brådd), 2:o
Johannes Forsenius-Anna Johanna Molsdorfer, (Jacobus
Henrici), 4:o
Carl Gvstaf Oxenstierna-Hedewich Ebba de la Gardie, (Daniel
Tullberg), 2:o
Måns Pederson Lock, ("Prijßligit Möthe" [ = P.M.]), 2:o
Johannes Columbus, (Johannes G. Gezelius), 2:o
Mårten Klint-Catharina Erichsdotter Saalström, (J.C.), 2:o
Sophia Magdalena Joung [g. Salberg], ("i Pennan fattat; Under
ett Pijlträ i Mareken [ = P.M.]"), 2:o
Maria Uttermarck [g. Wallenstedt], 4:o
Elisabet Lund [g. Wånge]-Margareta Wång, (Isaac Lund), 2:o
Nicolaus J. Vibonius, (Abrahamus Burman), 2:o
Adam Kalckberner, (I. Arfwidsson) [i tillfällesskrift vidhäftad
likpredikning i UUB Likpred. saml. band 99]
Ephraim Habicht-Ragnela Horn, ("Plicht-Skyldige Gode Wän"
[ = P.S.G.W.?]), 2:o
Jacob Gründel-Greta Beata de Besehe, 2:o
Magdalena Wallenstierna [g. Flachsenius], (Isaac Pijlman), 4:o
Dorothea Gottfriedt, (J.C.), 4:o
Samuel Wirasnius, (H[erman] Dusaeus), 2:o
Govert In De Betau-Elisabeth Polchau, ("Nicandor" [ = Niclas
Grijs]), 2:o
Conrad Gyldenstierna, ("Prijsliga Måtto" [=P.M.]), 2:o
Lavrentius Holenius-Christina Nortman, ("Brudens Närskylde"
[ = B.N.]),2:o

219



7.9.1686 Bröll.

14.11.1686 Begr.
12.12.1686 Begr.

9.1.1687 Begr.

18.1.1687 Begr.
13.3.1687 Begr.
25.3.1687 Begr.

7.6.1687 Bröll.

21.6.1687 Lyck.
29.9.1687 Begr.

24.11.1687 Bröll.

8.12.1687 Bröll.
28.2.1688 Bröll.

22.4.1688 Bröll.

10.6.1688 Bröll.

19.7.1688 Lyck.
10.1688 Bröll.

1.11.1688 Begr.
25.11.1688 Begr.

30.11.1688 Begr.
[1688] Lyck.

8.1.1689 Bröll.

29.1.1689 Bröll.
28.4.1689 Begr.
18.5.1689 Lyck.
2.6.1689 Begr.

[7.6]. 1689 Begr.
2.7.[1689] Bröll.

28.7.1689 Begr.
8.9.1689 Begr.

3.10.1689 Bröll.

12.12.1689 Lyck.
29.12.1689 Bröll.

Johan Rhodin [sedermera Leijonbjelke]-Hedewig Eleonora
Apelroth, (P.H.), 2:o
Anders Stiernhöök, (P[etrus Laurentij] Tunander), 2:o
Carl Gustaff Oxenstierna Erichson [sonetten ingår i en
"dedikation till änkan], (Soph[ia] Episabeth] Br[enner]), 2:o
Maria Daniels-Dotter Daalheem, (Zacharias Reuserus?) [i
likpredikan, UUB Likpred. saml. band 9]
Iohannes Harckman, (J.T.), 2:o
Margareta Sparre [g. Banér], (Niel. Georg Hiort), 2:o
Berent Helgeßon, (N.G.G. [ = Niclas Grijs]), 2:o
Simon Paulin-Magdelena Schäfer Johans Dotter, (Johan
Paulin), 4:o
Peder [=Petrus] Lagerlööf, (Johan Eenbärg), 4:o
Zachris Wattrang, 4:o
Andreas Gyllenkrook-Beata Wallenstierna, (Gudmund
Amnelius), 2:o
Olaus Nezelius-Margareta Rudbeck, (D.H.), 2:o
Johan Cedercrantz-Maria Euphrosina Chronström, (enl. attr.
på trycket O. Wexionius), 2:o
Carl Magnus Stuart-Margareta Funk, (L.E.), 2:o
Johan Rodde-Anna Swebilia, ("Äff Pamassi Högder framtedt"
[ = P.H.]),4:o
Magnus Steen, (Friderich von Preutz), 4:o
Jonas Anthonij Parment-Barbara Aniphas Dotter Ruta, (Jac.
Gerdes), 2:o
Carl Gustaf Fleming Hermanson, (J. Linden Berg), 2:o
Sigrid Oxenstierna (g. von Lieven), (Sophia E[lisabeth]
Brenner), 2:o
Reimert Krampau, (N[iclas] G[rijs]), 2:o
Laurentius Norrman, (Petrus H. Hoffrenius), 2:o
Johan Noraeus-Catharina Olufedotter Norrelia, (A. Wålberg),
2:o
Jonas Trost-Margareta Wricht, 4:o
Maria Söderman, ("en god Wän/ i Uselheet wandrande"), 2:o
Erick Lindskiöld, (Isaac Börk), 2:o
Olaus Thegner, (David Eekholm), 2:o
Gustavus Baner (G.M.B.), 2:o
Jonas Columbagrius-[Margareta Rogman], (Joh[an] Gezelius),
4:o

Johannes Iser (G[unno] E[urelius Dahlstierna]), 2:o
Catharina Rosenfeldt [g. Edenberg], (O. Wexionius), 2:o
Nils Strömman [adl. Ehrenström]-Catharina Caspersz[dotter
Cederholm], (Nils Strömman Junior), 2:o
Andreas Spole, (N. Malmstedt), 2:o
Jochom Willemot-Margareta Elisabeth Höök, 4:o
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[31.12J.1689 Lyck. David Ranie, (Johann Kienich), 2:o
1689 Bröll. Henric Peldanus-Helena Israels Dotter Alftana, (Sophfia]

E[lisabeth] B[renner]), 4:o [i Palmsk. 388]
9.1.1690 Bröll. Gabriel Skragge-Helena Brita Wagner, (DA.), 2:o
9.3.1690 Begr. Petter Gernman, (Jsac Fornelius), 2:o

17.6.1690 Lyck. Carl Caspar Wrede, (Christer Fleming Per Son), 2:o
24.6.1690 Begr. Johannes Gezelius, (Daniel Achrelius) [sonetten utgör en

"dedikation" till änkan Christina Bergenstierna], 4:o
26.6.1690 Bröll. Jacob Murman-Margaretha JöransDotter, ("deN Gladlynte"

[ = Niclas Grijs]), 2:o
29.6.1690 Begr. Maria Niels dotter [g. Ruth], (J. Arosius), 4:o
5.8.1690 Begr. Lucia Lindenmeijer [g. Schröder], ("Den som meer än saknar

Hännes Liuflighet"), 2:o
14.9.1690 Begr. Nils Waller, ("EN Graffskrifft" [möjligen Niclas Grijs]) 2:o

16.10.1690 Bröll. Henrich Insen-Ewa Höök, 2:o
19.10.1690 Begr. Erik Lindschöld, 2:o
28.10.1690 Bröll. Ericus Sahlstedt-Christina Sahlner, ("J. Hastigheet Upsat"

[=J.H.U.]), 2:o
6.11.1690 Bröll. Daniel Hagert-Elisabeta Prytz, (J.L.), 4 :o

1690 Begr. Erasmus Swebilius, (J. Schariin), 2:o
[1690] Begr. Elizabeth ScheffervonSchantz,("RedeligWänn"[ = R.W.]), 2:o

30.1.1691 Bröll. [Carl] Mörner-[Maria] Stiernberg, (Petrus Tunander), 4:o
19.2.1691 Bröll. Johan Jöranßon [katalogiserad Göransson]-Rahel Spijner,

("Pennans Skyldigheet" [ = P.S.]), 4:o
25.3.1691 Bröll. Johan Ahlström-Anna Florandra, (A. Vnge), 2:o
19.4.1691 Bröll. Johan Adlerström-Anna Gripenklow, (J. Thuronius), 4:o

5.1691 Begr. David Osterburg, (Olaus Moraeus), 2:o
18.6.1691 Bröll. LarsBiörckmann-EwaMortensDotterWarg,("NågraGlättuge

Gäßar" [ = Niclas Grijs]), 2:o
25.6.1691 Lyck. Laurentius Micrander, (Laurentius Salvius), 2:o
26.7.1691 Begr. Olaus Welt, ("besörgdes af deras förObligerade"), 4:o

13.10.1691 Bröll. Johan Fortelius-Beata Juliana Vulteja, 2:o
18.10.1691 Begr. Jacob Stålbärg, ("Nicandor [ = Niclas Grijs?] och Palemon"),

2:o

10.12.1691 Lyck. Gustaff Carlhielm, (H. Törne), 2:o
[1691a] Bröll. Johan Thegner-Anna Catharina Adlersköld, (Jacob Gerdes),

2:o

[1691b] Lyck. Jacobus Flachsenius, (C. Hoffren), 4:o
31.1.1692 Bröll. Lars Riddermarck-Jahna Magdlon Keyser Riddermarck, ([Sven

Leijonmarck enl. ant. i Palmsk. 353, s. 75]), 4:o
7.2.1692 Bröll. Urban Hiärne-Catharina Elisabeth Bergenhielm, (N. Val-

lerius), 2:o
17.4.1692 Begr. Mathias Hans Son, (Johan Ahlström), 2:o
24.6.1692 Begr. MagdalenaAdlerschiöld [g. Leijonmarck], ([Sven Leijonmarck

enl. ant. i Palmsk. 353, s. 75]), 4:o
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18.9.1692 Begr. Catharina Watz [g. Mejboum], (H. Stadius), 4:o
11.11.1692 Begr. Margareta Eskels Dotter, (Gabriel Miltopaeus d.y.), 4:o
27.1.1693 Bröll. Petrus Asp-Elisabetha Steuchia, (J. Gardman), 4:o

3.3.1693 Lyck. Mathias Iser, (G. Clareen), 4:o
[3.3.] 1693 Lyck. Mathias Iser, 2:o

7.3.1693 Begr. Israel Malmbecchius, (Liborius L. Baum-Gardt), 4:o
6.4.1693 Begr. Elias Tillandz, (Daniel Hagert), 4:o
7.5.1693 Begr. Johannes Wadst-Annica Burg, 2:o

[27].5.1693 Lyck. Gustavus Camitz, (Isac Börk) [i UUB Diss. svec. extra patriam
{Dorpat}, preses Hermelin, resp. Camitz]

20.8.1693a Begr. Anna Schiönfelt [g. Broméen], 4:o
20.8.1693b Begr. Anna Schiönfält [g. Broméen], 2:o

2.11.1693 Bröll. Petrus Orhahn-Chatarina Elisabeth Tornecrantz, (Eric Johan
Clinthe), 4:o

4.3.1694 Begr. Oloff Erichson Edner, (1 av Johan Callenius, 1 avErick Edner
[?]), 2:o

1.5.1694 Begr. Jacobus Flachsenius, (Petter Johan Meisner), 4:o
12.6.1694 Bröll. Henrich Gerhard Lilliestierna-Anna Nohlanwähr, ([tillskriven

Sven Leijonmarck]), 4:o, Exemplar i Palmsk. 390
[17].6.1694 Begr. Brita Greek, (1 avJo[han] Helinus, 1 av Ericus Brumerus), 4:o

19.6.1694 Lyck. Svante Cameen, (C.M.), 2:o
16.10.1694 Begr. Samuel Schultenius, (Joh. Wielke), 4:o

10.11.[1694] Lyck. Christophorus Merling, (Johan Merling) [i UUB Diss. svec.
extra patriam {Dorpat}, preses Dimberg, resp. Merling. För
bibliografiska uppgifter se litteraturförteckningens avd. II.]

11.11.1694 Begr. Elisabetha Steen-Petter Steen, (Daniel Hagert), 4:o
26.11.1694 Lyck. Laurentius Tammelin, (Joseph Kluvensjeh), 4:o

11.12.1694a Lyck. Johannes Hargelius-Nicolaus Duvaerus, (J.V. & J.F.), 4:o
11.12.1694b Lyck. Niklas Salan, (Jan Salan), 4:o

[1694a] Lyck. Jonas Ahlhielm, (Johan Ahlström), 2:o
[1694b] Begr. Mårten Arp, (Johan Mårten son Arp, [eg. Johan Helin?]), 4:o

1694 Begr. Andreas Petraeus, (Carl Petraeus), 2:o
4.1.1695 Bröll. Olaus Smaraeus-Margareta Weslander, (J. Smaraeus), 2:o
6.1.1695 Bröll. Andreas Stockenström-Helena Johans Dotter, (P. Bozaeus), 2:o

13.1.1695 Bröll. Daniel Djurberg-Margareta Thel, (A[ndreas] Thel), 2:o
10.3.1695 Bröll. Ericus Benzelius-Anna Mackej, (Elias Julius Vultejus), 4:o
19.3.1695 Begr. Petter Thorwöst, (Johan Helinus), 2:o

26.3.1695a Bröll. Johan Gabriel Sparfenfeld-Antonetta Hildebrand, (P[etter]
Salan), 4:o

26.3.1695b Bröll. Jacob Velt-Maria Susanna Bythner, (P. Jngonius), 2:o
27.3.1695a Begr. Gudmund Höök, (Johan Helinus), 4:o
27.3.1695b Begr. Gudmund Höök, (Nie. Lietzen), 4:o
27.3.1695c Begr. Gudmundus Höök, (Joh. Lönqwist), 4:o

3.1695 Bröll. Laurentius Gezelius-Catharina Galle, (Andreas Chydenius),
4:o
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28.4.1695a Begr.

28.4.1695b Bröll.
26.5.1695 Begr.
19.9.1695 Begr.

[29.12.] 169[5] Bröll.

21.5.1696 Begr.
25.8.1696 Begr.

1696 Bröll.
23.2.1697 Bröll.

30.5.1697 Bröll.
26.9.1697 Begr.

29.9.1697 Begr.
5.10.1697 Begr.

22.10.1697 Begr.
11.1697 Begr.

[1697] Lyck.
6.2.1698 Bröll.
8.3.1698 Begr.
8.5.1698 Bröll.

22.5.1698 Begr.
16.6.1698 Lyck.
3.7.1698 Bröll.

21.8.1698 Begr.
25.10.1698 Begr.

17.1.1699 Begr.

13.6.1699 Lyck.

8.1699 Bröll.
28.12.1699a Bröll.

28.12.1699b Begr.
[1699] Begr.

Catharina Ahlgren [g. 1) Razelius, g. 2) Nycander]-Andreas
Razelius, ("Ihogkommit wed detta sorgelige Dödz Tilfälle"
[ = D.T.]),4:o,
Elias Obrecht-Margareta Åkerhielm, (P[etter] Salan), 4:o
Petrus Saebinus, (Joh. Pratenius), 4:o
Joannes Lechander, (Carolus Eek), 4:o
Petter Eek-Helena Margareta Schalenia, ("God Wän"
[ = G.W.]), 4:o
Esaias Hammar, (Mich. Zethrin), 2:o
Petrus Bång, (Ernest Gestrinius), 4:o
Petter Billing-Anna Catharina Haag, ("Silvanus" [pseud.]), 4:o
Anders Heedman-Elisabet Festing, (And. Haßelqwist Junior),
4:o

Jacob Schildt-Elizabeth Spalding (P. Ingonius), 2:o
Christina Von Der Linde [g. Gyldenhoff], (H.G.V.B [Henrik
Georg von Brobergen]), 2:o
Catharina Malmström [g. Sahlström], 2:o
Erich Tigerstedt, ("Johan Phoenix"), 4:o
Joen Frodelius, (D. Fr[odelius]), 2:o
Brigitta Beata Bååt, (E. H.), 2:o [korrekt begravningsdatum ev.

27.2.1698]
Petrus C. Bozaeus, (Pet. Laur. Aroselius), 2:o
Lars Hierta-Maria Christina Bonde, (N. Lundwall) 2:o
Christina Hofman [g. Hambreus], (Andr. Stobaeus), 2:o
Hans Fredrick Sjigerot-Ewa Mörner, (NJ. Dryander), 2:o
Carl Gustaf Dahlberg, (Erich Ehrenhielm), 2:o
Carl Gyllenborg, (Jacob Gerdes), 2:o
Johan Helinus-Christina Flodina, ([enl. attr. Andreas Malmeen
jr]),2:o
Helena Bergia [g. Swaab], 4:o
Samuel Gyllenadler, (J. Norrbeck), 2:o
Magdalena Claes Dotter Berg [g. Wolff], (Joh. Fougström),
4:o

Petrus Thuronius, (Laur. Jo. Wallius) [i UUB, Diss. Åbo.
preses Tålpo, resp. Thuronius]
Adam Verner-Margareta Drake, ("JämteLand" [=J.L.]), 4:o
Laurentius Fahlbäck-Elisabet Abrahams dotter, (P.E.), 4:o
Johan Peders-Son, (P.L.A.), 2:o
Petrus Lagerlöf, (attribuerad till O. Celsius]), 4:o
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Ill.b ANFÖRDA TILLFÄLLESSKRIFTER SOM INNEHÅLLER SONETTER PÅ
FRÄMMANDE SPRÅK

19.6.1642 Begr.
1.1.1644 Bröll.

16.5.1652 Begr.
12.3.1671 Bröll.

18.6.1672 Lyck.
10.3.1676 Begr.
17.8.1685 Lyck.

14.12.1686 Lyck.

11.11.1690 Begr.

1693 Lyck.

Johannes Vlricus, (Johannes Caulichius m. fl.), 4:o
Jacob Leyel-Margaretha Eden, (Christianus Weydenhäyn),2:o
Georgius von Weidenhayn, (Nicolaus Witte), 4:o
Thomas Lohrman-Margareta Agrivillia, ("Ernesto de Saxen"
[pseud.]), 2:o
Giovanni Gartman, (Bl[asius] Teppati), 2:o
Reinhold Waldau, (A[dam] S[chiitz]), 2:o
Johann Ramm, (Christoff Balthasar Lampe), 2:o
André Wätterhamn [sedermera Riddermarck], (Georg
Fleetwood), 2:o
Georg Rosman, ("Der Klagende" = Johan Fridrich Kirchner
[?]), 2:o
Henning Schütte, (Johan Samuel Lemann), 2:o

ni.c ÖVRIGA ANFÖRDA TILLFÄLLESSKRIFTER

1629 Lyck.
[9.5.1678a] Begr.
[9.5.1678b] Begr.
17.6.1700a Begr.
17.6.1700b Begr.

16.2.1706 Lyck.
4.1706 Begr.

25.11.1709 Bröll.
17.9.1718 Bröll.

28.4.1730 Begr.
21.2.1738a Begr.

21.2.1738b Begr.

8.11.1743 Begr.
30.5.1745 Bröll

/Eschillus O. Petraeus, (Ericus Matthiae Fortelius), 4:o fotokop
Simon Grundel Helmfeit, (Jakob Huber [Falkenklo]), 2:o
Simon Grundel Helmfelt, (Jakob Huber [Falkenklo]), 2:o
Carl Bonde, (J[ohan] G[abriel] Werving), 2:o
Carl Bonde, (Soph[ia] E[lisabeth] Brfenner]), 2:o
Tobias Bergman, ([Henrik Georg von Brobergen]), 2:o
Anna Helena Heerdhielm [g. Baas], (Sophia Elisabeth Bren¬
ner), 2:o
Caspar Bahde-Catharina Martin, 2:o
Petrus Colliandrus-Anna Sara Rogberg, 4:o
Johannes Helin, (Lars Wilhelm Flodin), 2:o
Maria Gustava Gyllenstierna [g. Bonde], (Lars Brundelius),
2:o

Maria Gustava Gyllenstierna [g. Bonde], (Jacob Staffenborg),
2:o

Eric Benzelius, 4:o
Olof Aspgreen Carlsson-Margareta Helena Bonge, (Andreas
Schultz Johansson), 2:o
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PERSONREGISTER

Namn på personer som i avhandlingen endast uppträder som mottagare av
tillfällesskrifter är kursiverade. Registret omfattar inte den engelska sammanfattningen
eller käll- och litteraturförteckningen.

Abschatz, Hans Aszman von 143f.
Accolti, Bernardo 48
AdolfJohan (pfalzgreve) 154
Ahlhielm, Jonas 124
Ahlström, Johan 124
Alabaster, William 143
Almqvist, Bo 12, 20
Almqvist, Sven 92, 93, 114, 185f.
Andersson, Lars Gustaf 33
Andreas Petri Strengnensis 100
Anjou, Anton 164
Archimedes 33f.

Aretino, Pietro 38
Arndt, Johann 170
Arnold, Gottfried 144
Arosell, Carl 15

Arp, Johan Mårten Son 113
Arp, Mårten 113
Arp, Samuel [Mårtenson] 113
Arvidi, Andreas 16-19, 21-24, 27, 29,

31, 99-102, 187
Ast, Friedrich 192
Aszmann, Hans se Abschatz
Atterbom, Per Daniel Amadeus 35,

185, 191-193

Babb, Lawrence 85
Banér, Gustaf 130
Banér, Svante 105

Bayly, Lewis 142
Becker-Cantarino, Barbara 140,145,

170

Beckman, Nathanael 25
Behrens, Irene 30, 47

Beijer, Johan Gabriel von 10
Belfrage, Esbjörn 141
Bellman, Carl Michael 186
Bembo, Pietro 50
Bengtsson, Frans G. 193
Bennich-Björkman, Bo 14, 95, 162
Benzelius, Eric d. y. 173,186
Benzelius, Eric d. ä. 112, 173
"Bergbo, Skogekär" se "Skogekär"
Bergh, Gunhild 133
Bergman, Tobias 184, 187
Bernhard av Clairvaux 141

Björck, Staffan 38
Blom, Isak Reinhold 191

Boileau-Despréaux, Nicolas 26, 185,
187f.

Bonde, Carl 171f., 174
Bonde, Maria Gustava se Gyllenstierna
Borelius, Hilma 52, 54f.
Bozaeus, Petrus 124, 173f.
Brask, Peter 33
Bratt, Eyvind 12
Brenner, Sophia Elisabeth 10, 27,47,
93f., 98, 138, 140, 172, 174f., 186

Brithelli, Sigrid 170
Brobergen, Henrik Georg von 10, 12,
93f., 98,106f., 116f., 133,184,186-189

Bronnelle, Jeanna Andréetta 164
Brumerus, Eric 113
Brundelius, Andreas 173
Brundelius, Johannes 173
Brundelius, Lars 173
Brunius, Teddy 38
Büchner, August 24
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Burman, Lars 92, 106, 130
Büschems, Christianus N. 174
Büdel, Oscar 71
Bygdén, Anders Leonard 174
Bång, Petrus 111
Bddt, Brigitta Beata 105

Callenius, Johan 110f.
Carl, svenska kungar, se Karl
Carlenvall, Johannes 152
Caro, Robert Vincent 143
Castiglione, Baldassare 42, 45, 54, 48,
50,81

Castrén, Gunnarl2,52, 92, lOOf., 129
Catullus 37

Christina se Kristina

Cicero 16,18
Clareen, G. 125
Claudianus 80

Clerck, Anna Catharina 107
Columbagrius, Jonas 110
Columbus, Johannes 10
Columbus, Samuel 39
Correa, Tommaso 130
Crescimbeni, Giovanni Mario 30
Creutzberg, Gottlieb 171
C.S.F. se Falkenklo, Christina Sophia
Curtius, Emst Robert 73

Dach, Simon 92,127
Dahlstierna, Gunno 10, 47,125,132,

139, 146,152-161,170
Dalin, Olof von 26
Dante 20, 77
Dareios 160

"deN Gladlynte" se Grijs, Niclas
Desportes, Philippe 143
Dimberg, Sven 133
Donne, John 141,143
Drees, Jan 92, 94, 119,130,164
Drelincourt, Laurent 163, 168, 175

Du Beilay, Guillaume 63
Dusaeus, Herman 136f.
Dyck, Joachim 14, 18, 137f., 189

Eberdt, Johan Georg 163
"Edarnillo von der Schere" 116, 120
Edner, Erick Oloffs son 110
Edner, OloffErichson 110
Egellman, Jakob 100
E.H. 105

Ehrenstrahl, David Klöcker 41
Ekelund, Theodor 91
Ekelund, Vilhelm 66, 193
Eldh, Carl 10, 98f.
Eigenstierna, Gustaf 164f., 171
Elias, Norbert 40
Elisabeth 136

Elsa Elisabet (pfalzgrevinna) 154
Engelbretsdotter, Dorothea 172
Englund, Peter 40-43, 46f.
Eriksdotter, Anna 100
"Ernesto de Saxen" 116

E.S. 116, 120f.
Esberg, J. 140
Eurelius, Gunno se Dahlstierna

Fafner, Jprgen 17f.
Falkenklo, Christina Sophia 170f.
Falkenklo, Jacob Huber 11,47,53,139,

162-170,175
Fechner, Jörg-Ulrich 13,25f., 28
Fehrman, Carl 177
Fischer, Ludwig 14,16-18
Flavius Josephus se Josephus
Fleetwood, Georg 47, 112
Fleming, Paul 35, 127
Flodin, Lars Wilhelm 114
Flodina, Christina g. Heiin 114
Fornelius, Laurentius 24, 31
Forsseil, Lars 193
Forster, Leonard 36, 122
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Fowler, Alastair 29
Fredrik II (tysk-romersk kejsare) 20
Frese, Jacob 138f.
Friberg, Axel 33f.
Fröberg, Theodor 20, 67
Frölich, Ewa 140
Fürstenwald, Maria 170

de la Gardie, Magnus Gabriel 42, 119
Gartman, Johan 112
Gavelholm, Anders 173
Gersdorf, Henriette Katharina von 144
Gestrinius, Ernest 111
Gezelius, Johannes 103,110
G.M.B. 130

Goedeke, Karl 170
Gottsched, Johann Christoph 25-28
Greek, Brita g. Gestrinius 113
Greiffenberg, Catharina Regina von

144f., 181
Grijs (Grise), Niclas 101, 116-119, 188
Gripenhielm, Carl 10, 51
Gropman, Nils 110
Gropman, Peter 110
Grub, Elisabeth 106
Grundel Helmfelt, Simon 164-169
Gruuf, Daniel 101
Gryphius, Andreas 127,144,150f., 153,

170, 181
Gryphius, Christian 144
GustafIIAdolf 11
Gustafsson, Lars (f. 1927) 14, 37, 39,
41f„ 44, 49

Gustafsson, Lars (f. 1936) 58,193
Gyllenstiema, Carl Erichson 107
Gyllenstierna, Catharina 140
Gyllenstiema, Christoffer 171
Gyllenstierna, Maria Gustava 11, 47,

138, 140, 142, 170-183, 186

Hadorph, Samuel 120
Hagedom, Friedrich von 190
Hagström, Klaés Alfred 173
Hall, Joseph 14 lf.
Hallingh, Elias Samuelis 103
Hammarsköld, Lorenzo 191
Hanselli, Per 10,12,15, 35, 51,59,151,

188

Hansson, Stina 14, 39, 43, 45, 47, 49f.,
52f., 56, 65, 92, 109, 127, 138f., 142,
163f., 189

Harsdörffer, Georg Philipp 24,101
Harvey, Lawrence E. 67
Hastfer, Jacob 114

Hedengrahn, Peter 140
Hedvig Eleonora 164
Hegel, Friedrich 20
Helgesson, Berent 118f.
Helin, Johan 113-115, 130
Helmfelt, Simon se Grundel
Henkel, Arthur 33
Henrik VIII 47

Herbert, George 143
Hermelin, Olof 154
Hemelius, Matthias 106
Hesselberg, Christopher 173
Heysig se Ridderstiema
Hiort, Niclas Georg 90
Hirell, Lars 12f., 51,107, 146
Hjäme, Urban 46, 128f.
Hof, Sven 9, 25-27, 187f.
Hofmannswaldau, Hoffmann von 152
Hofsten, Erlander 138
Holstenius, Gabriel 11
Huber, Jacob se Falkenklo
Hultin, Arvid 111,149f.
Hylting, Olof 101
Höök, Gudmund 113

Ignatius se Loyola
I.I.S.S. 77
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Inger, Göran 172
her, Johannes 132
Iser, Mathias 125f., 152

Jakobson, Roman 56
Jasinski, Max 13, 143, 163
J.C.P.P.V. 102

Jeffery, Brian 28
Johannes Jonce Strengnensis 100
Johannesson, Kurt 13,33,41,45f., 128,
139, 152,154, 160
Johansson, Lars se Lucidor
Josephus, Flavius 171, 173f.
Judichaer, Sören Poulsen Gotlaender 22

Karl X Gustaf 37, 147
Karl XI 40,103, 124f., 127,140,154-

160, 165, 168, 172
Karl XII 104, 108, 146f., 155-160, 182
Kennedy, William 55f.
Keyser, Henrik 163
Kinninmondt, Robert 129
Kleberg, Tönnes 11
Klemming, Gustaf Edvard 51, 59
Koretzki, Gerd-Rüdiger 92,189
Krampau, Reimert 119
Kristina 35-37, 40, 49, 76
Krummacher, Hans-Henrik 92,126f,

131, 170
Kuhlmann, Quirinus 144

Källqvist, Eskil 45, 63, 65
Königsmarck, Aurora 140

Labé, Louise 67

Lagerlöf, Petrus 24, 65, 102,112
Lamm, Martin 133,152,161, 188f.
Lausberg, Heinrich 19
Leighton, Joseph 13,21,23f., 28f., 31f.,

92-94, 145
Leijoncrona, Christoffer 10, 51
Leijonhufvud, Sigrid 170

Leijonmarck, Sven 116, 135
Leijonstedt, Anders Wolimhaus 10
Lenngren, Anna Maria 15, 190
Lewenhaupt, Eugéne49
Levertin, Oscar 22
Lewis, Clive Staples 79f.
Lidén, Johan Henric 116f.
Liede, Alfred 14, 139, 144
Lillienstedt, Johannes Paulinus 10,138,

146, 149-152, 182
Lilliestiema, Henrich Gerhard 135

Lindegren, Erik 193
Lindgärde, Valborg 172
Lindquist, David 138, 142
Lindroth, Sten 99
Lindschöld, Eric 10,127f.
Linnerius, Olaus Petri 106
Loccenius, Johannes 10
Lohenstein, Daniel Casper von 152
Loyola, Ignatius 141
"Lucidor" 15, 92f., 99,127, 171
Lucretius 80, 86, 89
Lundius, Carl 112
Luther, Martin 150

Malipiero, Girolamo 139
Malmström, Sten 185
Marino, Giambattista 152
Martialis 192

Martz, Louis L. 14 lf.
Mauburnus, Joannes 141f.
Mauser, Wolfram 150f., 178
Melanchthon, Philipp 16, 31
Melander, Toini 93, 113
Melin, Karl Alfred 10-13, 35, 52, 65f.
Meriing, Christoffer 133
Merling, Johan 133
Meurer, Ignatius 163
Meyer, Ernst 49,52
Meyfart, Johann Matthaeus 137
Miltopaeus, Johannes Johannis 113
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Minturno, Antonio Sebastiano 29
"Moliére", Jean Baptiste Poquelin 48
Moore, Donald Lee 143
Mönch, Walter 12,20f„ 28,30,47,139,

144

Mörck, Gustavus Johannis 107

Neumark, Georg 101,106
N.G. se Grijs, Niclas
N.G.G. se Grijs, Niclas
Nicander, Anders 10
"Nicandor" se Grijs, Niclas
Nilsson, Ruth 53, 78, 81, 140
Nohlanwähr, Anna 135
Nordin-Grip, Ingeborg 111, 117f., 147
Nordström, Johan 38,52, 99
Noreen, Erik 125, 152, 158
Norrman, Laurentius 101, 112

Olofzdotter, Chirsten 146
Olsson, Bernt 11, 27, 33-38, 43, 49, 51,

58, 69, 72, lli., 88
Omeis, Magnus Daniel 25f., 32
Opitz, Martin 16, 21-23, 31, 100, 102,

143f., 150f.
Oxenstierna, Gustaviana Juliana 171

"Palemon" 119

Palmblad, Vilhelm Fredrik 191
Parr, Margaretha Hedwig von 164-169
Paulinus, Johannes se Lillienstedt
"PelegriM" se P.M.
Pers, Ciro di 151
Petrarca, Francesco 13,20,27f., 30,37,

45, 53-56, 62, 64f., 71, 77, 79-81, 83f,
86, 89, 123, 139, 191

Petraeus, AZschillus O. 103
Pflaum, Heinz 79f., 83
Phaedrus 190

Picinelli, Filippo 34
Pihl, Ostanus 101, 124

Pijlman, Isaac 101
"Pijlträ i Mareken" se P.M.
Plagman, Johannes Petri 105
Plagman, Margareta 105
Plåten, Magnus von 49, 52,54, 64,91f.,

95, 98,110f„ 116,118, 120,153, 162f.,
173,189

Platon 34

P.M. 116

Pontinus, Samuel 112

Poppelman, Elieser 24f.
"Prijsliga Måtto" se P.M.
"Prijssligit Möthe" se P.M.
Pyritz, Hans 80

Quintilianus 16, 18
Quistberg, Niels 104

Ramm, Johann 120
Ranius, Allan 93
Ravn, Hans Mikkelsen 22
Reifenberg-Goehl, Ursula 20
Renner, Michael 10, 92
Ridderstad, Per S. 15,32, 92-94, 97-99,

126, 130
Rinaker, Clarissa 13
Ronsard, Pierre de 28, 30, 53-57, 63f.,

69, 81, 84, 86, 100, 191
Rosendalius, Olof 101
Rosenfeldt, Catharina 108
Rosenhane, Beata 140
Rosenhane, Gustaf 49, 51-53, 87
Rosman, Georg 130
Rudeen, Torsten 10, 51
Runius, Johan 47, 93, 99
Rybeck, Lars 107
Räftegård, Börje 127,152, 154, 157f.

Sahlin, Gunnar 93
Sallander, Hans 93
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Salvius, Laurentius 112
Scaliger, Julius Caesar 15,32,122,126f.,

130

Schager-Engdahl, Greta 15,117,153
Schalina, Ingrid
Seheffer von Schantz, Elizabeth 101
Schefferus, Johannes 11, 18, 49,163f.
Schlegel, August Wilhelm 12, 20, 185,

192

Schlutter, H. 133
Schlutter, Hans-Jürgen 13
Schroderus, Eric 142
Schult, Margareta Olofz-Doter 121
Schwarz, Sibylle 23
Schweinitz, David von 186
Schuck, Henrik 101f., 124, 163
Schütte, Henning se Skyttenhielm
Schütz, Adam 92, 130
Schütz, Sinold von 144
Schöne, Albrecht 33, 92

Scipio 130
Sebillet, Thomas 28
Segebrecht, Wulf 92, 116, 121,122
Sehlberg, Erik 118
Shakespeare, William 13
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