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Klassicism och statsintresse
Stilutveckling och statlig språk- och litteraturpolitik  
i 1600-talets Sverige
Av L A R S  GUS TA FS S ON

Barock och klassicism
”Från barock till klassicism” – denna formel har länge varit, och är väl fortfarande, 
gängse i beskrivningen av den allmänna stilhistoriska utvecklingen under 1600-talet. 
Formeln har tillämpats på litteraturen och litteraturestetiken såväl som på andra konst-
områden, även om både ”barock” och ”klassicism” har varit svårdefinierade och om-
tvistade begrepp.

Också på det sena 1600-talets och det tidiga 1700-talets svenska litterära och littera-
turestetiska utveckling har begreppen ofta applicerats. Termen klassicism (franskklas-
sicism) har ju här gammal hävd, medan termen barock, hämtad till litteraturhistorien 
från konsthistorien, är senare. Något av ett genombrott i svensk litteraturhistorieskriv-
ning fick barockbegreppet i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, del 2 (1956, andra 
uppl. 1967), där Carl Fehrman behandlar ”Karolinska tiden” under rubriken ”Karo-
linsk barock och klassicism”. Termerna fungerar här främst som beteckningar för två 
skilda stiltendenser (som Fehrman emellertid, vad barockstilen beträffar, också ankny-
ter till drag i tidens världsåskådning och ”livskänsla”). Barockens stil syftar till att för-
bluffa och överraska. Ordleken och den gåtlika omskrivningen är karakteristiska stilfi-
gurer. ”Synonymer hopas, bilder staplas, exklamationer understryker, hyperboler pres-
sar uttrycken över det prosaiskt rimligas gräns.”1 Antitesen framhålls av Fehrman som 
ett av barockens påfallande drag, som han förknippar med stilfigurer som paradox och 
oxymoron. Utmärkande för barocken är också lusten att ”smycka och sira”.2

Klassicismen ställs av Fehrman i motsats till och uppfattas som en reaktion mot ba-
rocken: den eftersträvar stilistisk förenkling och det rätta, entydiga uttrycket, le mot 
propre; i den antika litteraturen söker den förebilder för renhet och enkelhet.3 Fehrman 
framställer denna klassicism som en smakriktning som ”blir dominerande i 1600-talets 
Frankrike och snart nog också i stora delar av det övriga Europa”.4 Den svenska stil-
utvecklingen sker enligt Fehrman under inflytande av ”vinddragen från Frankrike”, 
som dock inte innebär något ”omedelbart litterärt klimatskifte”.5 Genombrottet för en 
strängare franskklassisk smak i Sverige markeras bland annat av uppförandet av Raci-
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nes drama Iphigénie vid Karl XI:s hov 1684. Hos ett par poetikprofessorer, Petrus La-
gerlöf och Torsten Rudeen (1680-och 90-talen), ”utkämpas en förpostfäktning mel-
lan barock och klassicism”.6 Fehrman framhåller emellertid att barocken och klassi-
cismen som stilriktningar lever sida vid sida under det sena 1600-talet och det tidiga 
1700-talet, ”hos olika poeter och till och med hos samme diktare”.7

Fehrmans framställning är litteraturhistoriografiskt intressant genom att begreppen 
barock och klassicism här etableras som huvudredskap för karakteriseringen och för-
ståelsen av den period i den svenska litteraturen som skildras. Motsättningen mellan 
barocken och klassicismen som stilriktningar, en motsättning som inte utesluter en 
viss samexistens, leder så småningom till de klassiska idealens övertag. Linjen är ju inte 
minst pedagogiskt tilltalande genom att den anger en övergripande utvecklingsten-
dens i allmänna stiltermer och sätter in den svenska 1600-talslitteraturen i ett inter-
nationellt perspektiv. Synsättet torde också ha blivit mer eller mindre vedertaget; det 
tillämpas sålunda – med vissa modifikationer – i senare översiktliga behandlingar av 
periodens litteratur som Bernt Olssons i Litteraturens historia i Sverige (1987, 5:e uppl. 
2009) och Kurt Johannessons i första delen av Den svenska litteraturen (1987, ny utg. 
1999).8

I Bernt Olssons kapitel om 1600-talets och det tidiga 1700-talets litteratur i det 
förstnämnda arbetet följer, efter ett avsnitt rubricerat ”Barocken: Knotig och hyperbo-
lisk poesi”, ett avsnitt rubricerat ”Begynnande klassicism: Lagerlöf och Triewald”. Här 
framhålls att franskklassicismen var tidigt känd i Sverige och att ”klassicistiska ten-
denser visar sig mitt i barocken”.9 Olsson nämner Petrus Lagerlöf som föregångsman 
på 1680-talet för en litterär kritik ”i klassicistisk anda”, men en tydligare anslutning till 
franskklassicismen finner han i Samuel Triewalds verssatirer från det tidiga 1700-talet, 
riktade mot misslyckade poeter och med krav på förnuft och sanning i poesin.10

Kurt Johannesson behandlar i ett kapitel i Den svenska litteraturen ”Karolinsk ba-
rock” och rubricerar här ett avsnitt med frågan ”Barock eller klassicism?”. Barocken 
som en allmän formel för 1600-talets konst och litteratur motsägs av den franska klas-
sicismens hyllning till ”klarhet, harmoni, natur”, påpekar Johannesson här.11 Han an-
tyder emellertid möjligheten av ”en ny syntes” genom att man från och med 1960-talet 
har betonat retorikens och poetikens betydelse. Här rymdes både klassicerande och 
barocka ideal: ”Språkets renhet, klarhet och koncentration liksom stilens anpassning 
efter ämnet, genren och publiken var alltid retorikens första krav. Men den inskärpte 
likaså att språket måste varieras och utvecklas med hjälp av olika ’figurer’ eller ’orna-
ment’ för att gripa åhörarnas eller läsarnas sinnen och känslor med maximal kraft.”12 
Johannesson antyder alltså klassicismens och barockens gemensamma rötter i en äldre 
retorisk tradition, en synpunkt som ju också innebär att klassicism inte behöver vara 
detsamma som franskklassicism.
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I en del nyare forskning finns en tendens att betrakta barocken som en övergripande 
kulturell och litterär strömning i 1600-talets Europa. En fransk forskare, Claude-Gil-
bert Dubois, går så långt att han inbegriper även franskklassicismen i ”den europeiska 
barocken”; han talar om ”le classicisme louis-quatorzien ou la forme française du ba-
roque européen”.13 En sådan vid, kultur- och mentalitetshistoriskt betingad tolkning 
av barockbegreppet som Dubois företräder kan ju sägas upphäva eller åtminstone ut-
jämna motsatsen mellan begreppen barock och klassicism.

I det följande, där jag skall ge ett par synpunkter på utvecklingen mot en språklig 
och litterär klassicism i det svenska 1600-talet, uppfattar jag på vedertaget sätt klassi-
cism och barock som stilar i motsättning till varandra, men i viss utsträckning samti-
diga, knutna till skilda litterära funktioner. I min diskussion använder jag (på ungefär 
samma sätt som de nyss citerade svenska litteraturhistorikerna) begreppet klassicism i 
en tämligen vid stilistisk betydelse, centrerad i kravet på språkets klarhet och enkelhet 
och på en stil som undviker det utsmyckade och det sinnrika, en betydelse av klassicism 
som kan sägas motsvara den traditionella retorikens begrepp perspicuitas.14

Jag anknyter till ett synsätt, företrätt redan i tidigare forskning, som reducerar bety-
delsen av det specifika inflytandet från franskklassicismen, av ”vinddragen från Frank-
rike”, och i stället hänvisar till en längre klassicistisk stiltradition. Men särskilt vill jag 
se tendensen till en svensk klassicism under 1600-talet i samband med ett statligt och 
även kyrkligt språkvårdsintresse; det klassicistiska kravet på språkets klarhet och enkel-
het överensstämde med krav som den politiska eller kyrkliga överheten ställde på språ-
ket – och litteraturen – som ett ändamålsenligt medium för sina budskap; krav som 
kunde gälla en enhetlig ortografi såväl som ett ordval i enlighet med ”bruket” och över-
huvud taget ett tydligt och lättillgängligt uttryckssätt.

I stället för att betrakta klassicismen som ett slags autonom stilrörelse i kontrast till 
barocken som en annan sådan stilrörelse vill jag förankra den i en historisk och poli-
tisk miljö, där den har en konkret funktion. Jag vill betona att min framställning har 
en hypotetisk och något skissartad karaktär och närmast är tänkt som ett diskussions-
inlägg. Jag hänvisar till några exempel – mera utförligt kommenterar jag Petrus La-
gerlöfs insats som språkvårdare och stilkritiker i nära kontakt med kanslikollegium på 
1690-talet – men syftar inte till någon bredare undersökning. Mitt syfte är att lansera 
en synpunkt, alltså sambandet mellan den svenska 1600-talsklassicismen och det stat-
liga intresset av ett funktionellt språk, en synpunkt som jag menar tidigare knappast 
har beaktats men som kan förtjäna att prövas.
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Franska akademien, svenska kansliet och Thet swenska språketz klagemål
Omsorgen om det svenska språkets och den svenska litteraturens utveckling var under 
1600-talet en statlig angelägenhet. Kansliet fick bland annat funktionen som ett slags 
språkvårdande myndighet. Ett belysande och ganska märkligt vittnesbörd om detta 
finner man i protokollet från ett sammanträde som drottning Kristina höll med sina 
sekreterare i rådskammaren i februari 1652. Några kortfattade rader i protokollet ger 
en antydan om hur drottningen såg på kansliets ansvar för det svenska språket och den 
svenska litteraturen.

Drottning Kristina kom under sammanträdet i förbigående, ”incidenter”, in på tan-
ken att inrätta en akademi, ”att man att coultivera det svensche språket anrättade her 
vijdh håfvet en academie, såsom i Frankriket brukas”. Hon nämnde särskilt uppgiften 
att rensa svenska språket från främmande inslag. Därefter refererar protokollet tydli-
gen drottningens egen invändning mot idén om en akademi ”vid hovet”: ”Effter den 
saken hörer till Cantzliet, så schulle her billigdt den saken två gånger i vekan företagas. 
Der under hörde och poësien, genom hvilken språket och kunde excoleras.”15

Innebörden tycks alltså vara att kansliet bör svara, eller redan svarar, för uppgiften 
att ”kultivera” det svenska språket och den svenska poesin, en uppgift motsvarande den 
som den 1634 inrättade franska akademien fyllde.16 Denna hade tillkommit på kardi-
nal Richelieus önskan att ett från början privat sällskap skulle sammanträda regelbun-
det ”under offentlig auktoritet”, med uppgift att ge fasta regler åt det franska språket.17 
På det viset förknippades de nya språksträvandena med statsmakten och gavs politisk 
betydelse. I 1600-talets Sverige markerades språkvårdens offentliga auktoritet och dess 
karaktär av organ för statens intressen ännu tydligare genom att den, som drottning 
Kristinas reflexion om en svensk akademi vittnar om, ansågs böra falla under kansliets 
direkta ansvar.18 Den betydelsefulla roll som kansliet redan från mitten av 1600-talet 
spelade för utvecklingen av en svenskspråkig litteratur har särskilt framhållits av Stina 
Hansson i hennes viktiga studie Svenskans nytta, Sveriges ära. Litteratur och kulturpo-
litik under 1600-talet.19

Sannolikt finns det ett samband mellan kansliets uppgift som en språk- och littera-
turvårdande institution och pseudonymen Skogekär Bergbos dikt Thet swenska språ-
ketz klagemål, tryckt 1658. I dikten uppträder det personifierade Svenska språket och 
argumenterar utförligt för sin värdighet och lämplighet att användas i nationell propa-
ganda, diktning, historieskrivning och litteratur för ungdomens högre studier. Detta 
språkprogram överensstämde med samtida statlig kulturpolitik. ”Klagemålet hänvi-
sar”, betonar Stina Hansson, ”till den centrala administrationen i dåtidens Sverige och 
särskilt till kansliet och dess verksamhetsområden”.20 Möjligen utgavs dikten som stats-
tryck.21
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Skogekär Bergbos huvudärende är nationellt, han vill hävda svenskans gamla tradi-
tioner men också dess företräde som medium för litterär verksamhet i samtidens Sve-
rige och det angelägna i en sådan verksamhet. Svenska språket får i dikten också ge 
synpunkter på sin rätta, ändamålsenliga behandling. Den gestalt som Svenska språ-
ket vill framträda i är det samtida, levande språket, ”som bruket är idagh” (v. 478).22 
De svenska författarna bör sålunda undvika gamla ord, som många inte förstår – ”en 
deel i skriffter sijna/ medh them gör mäst förtreet” (v. 455 f.) – liksom de bör avstå från 
främmande ord (v. 481 ff.). Råden utgår tydligen från ett krav på språkets enkelhet och 
lättillgänglighet.

Skogekär Bergbo ansluter sig till en lång och betydelsefull linje av språkpatriotism 
i den svenska kulturpolitiken under 1600-talet. Denna linje, som också innebär att 
svenskan så småningom vinner terräng som litteraturspråk, har framhållits av Stina 
Hansson i hennes nämnda undersökning, där hon betonar kansliets betydelse som 
centrum för den språkliga försvenskningspolitiken. 1600-talets språkpatriotism har en 
”götiskt” antikvarisk sida som yttrar sig i ett intresse för fornspråket och som litterärt 
visar sig fruktbar i Stiernhielms Hercules (tryckt 1658), där diktaren vill återuppliva 
gamla ord i poetiskt bruk. Också Skogekär Bergbo låter Svenska språket åberopa de 
forna göternas rika litteratur men ställer sig som vi sett avvisande till gamla ord i sam-
tidens litteratur. När han propagerar för användningen av det svenska språket betonar 
han i första hand dess funktion som kommunikations- och informationsmedium; inte 
minst ivrar han för kunskapsförmedling på svenska (i stället för på latin).23

Men Skogekär Bergbos språkprogram är också ett program för den svenska poe-
sin. Ett avsnitt av hans dikt är närmast, som Stina Hansson påpekar, ”en skiss till en 
svensk poetik” med anknytning till gängse synsätt och med olika slags skrivråd till bli-
vande författare.24 Här manar Svenska språket bland annat till ett kortfattat skrivsätt: 
”Widhlyfftigh skrifft oss ledes;/ skriff wälbetänckt och kårt!” (v. 1057 f.), en maning i 
överensstämmelse med den horatianska poetiken (Ars poetica, v. 335: ”Quidquid prae-
cipies, esto brevis”).25

Redan i Skogekär Bergbos dikt skulle man, i vid mening med kravet på språkets – 
och diktningens – enkelhet och klarhet i centrum, kunna tala om en klassicistisk ten-
dens.26 Likheter mellan diktens språksyn och teman i tidens språkliga och litterära dis-
kussion i Frankrike har framhållits av Eskil Källquist i hans avhandling om Thet swen-
ska språketz klagemål. Källquist hänvisar särskilt till François de Malherbe, verksam 
under det senare 1500-talet och det tidigare 1600-talet. Malherbe förhöll sig kritisk 
till ett äldre språkligt och litterärt program, företrätt av diktarna inom Plejad-kretsen 
som på olika sätt ville berika det franska språkets ordförråd. Han eftersträvade i stället 
främst språkets klarhet och renhet, och ogillade därför bland annat föråldrade ord och 
åberopade det allmänna språkbruket.27
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En energisk och inflytelserik, något senare fransk företrädare för en liknande språk-
syn var Claude Favre de Vaugelas, en av de första medlemmarna av Franska akade-
mien och berömd för sina Remarques sur la langue françoise (1647). Vaugelas betonade 
starkt det gällande språkbruket, l’usage, och närmare bestämt le bon usage hos en sam-
tida social elit med centrum vid hovet, som normerande för det franska språket och 
den franska litteraturen. Han var motståndare till provinsialismer och arkaismer och 
ville inte heller tillåta att man skapar nya ord – med den senare ståndpunkten tog han 
avstånd från preciösernas språkliga nybildningar. Språket skall nämligen vara ett än-
damålsenligt redskap för kommunikation: ”man talar endast för att göra sig förstådd, 
och ingen skulle förstå ett ord som inte är i bruk”.28 Det är en karakteristisk formule-
ring av en viktig princip i klassicistisk språksyn, en princip som Skogekär Bergbo i sin 
dikt också låter det svenska språket hylla.

Klassiska stilkrav med politisk funktion
Det är ju möjligt att redan Skogekär Bergbo, i vars dikt Svenska språket vill uppträda 
i enlighet med vad ”bruket är idagh”, har tagit vissa intryck av samtida fransk språk-
debatt. Poeten Samuel Columbus (1642–1679) gjorde ett par decennier senare, på 
1670-talet, en europeisk resa och vistades två år i Paris, där han visade ett vaket intresse 
för den franska språkdiskussionen och litteraturen.29 I hans förteckning över sin sam-
ling av äldre och nyare litteratur från denna tid återfinns Malherbe och Vaugelas, men 
också nyare författare som Molière och Racine; han tycks dock knappast ha uppfattat 
dem som företrädare för en ny, specifik litterär stilriktning.30 Uppsalaprofessorn Pet-
rus Lagerlöf (1648–1699), som i slutet av 1600-talet i egenskap av språkvårdare och 
kritiker företrädde en tydligt klassicistisk uppfattning – jag återkommer till honom i 
det följande – kände säkerligen till den språkliga och litterära diskussionen i Frankrike, 
kanske som den representerades av Malherbe och Vaugelas snarare än av senare fransk-
klassiska författare.31

Det kan emellertid, från ett par olika synpunkter, ifrågasättas om tendenserna till 
en svensk klassicism under 1600-talet i första hand skall förknippas med utvecklingen 
i Frankrike och ses som ett inflytande från fransk klassicism, vare sig i tidigare eller se-
nare form, och i stället frågas om inte ett eventuellt sådant inflytande snarare bör be-
traktas som sekundärt i förhållande till andra faktorer.

För det första: Studiet av latinsk litteratur, retorik och poetik vid universiteten upp-
rätthöll sedan länge en i allmän mening klassicistisk tradition. De antika författarna – 
främst Cicero, Horatius, Vergilius, Ovidius – uppställdes som mönster vid de stilöv-
ningar som var ett väsentligt inslag i den akademiska utbildningen.32 1600-talets 
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klassicistiska tendens var förankrad i ett traditionellt humanistiskt studium av antik 
litteratur och antik retorik och poetik. De klassicistiska stildrag som kan uppfattas till 
exempel i Samuel Columbus dikter i Odae Sveticae (1674) – skrivna före hans resa till 
Frankrike – förklaras säkert bäst som ett uttryck för detta antikt inspirerade stilideal.33

Betoningen av språkets renhet, enkelhet och klarhet i en bildningstradition präg-
lad av klassiska studier har en förutsättning i den traditionella retoriken. Perspicuitas, 
ett begrepp som omfattar klarhet i både tankemässig och språklig mening, framhålls av 
Quintilianus i hans inflytelserika Institutio oratoria som en stilistisk huvuddygd (”No-
bis prima sit virtus perspicuitas”) och hans uppfattning präglar i stor utsträckning den 
humanistiska och klassicistiska traditionen inom retorik och poetik.34 Till den retoriska 
stilens viktigaste dygder räknar Quintilianus emellertid också ornatus, utsmyckningen 
(till exempel med bildspråk och olika slags stilfigurer) som han betraktar som ett nöd-
vändigt medel att ge övertygande liv och kraft åt talet.35 Vikten av såväl ornatus som 
perspicuitas betonades starkt i 1600-talets litteraturteori, där den retoriska traditionen 
var betydelsefull.36 Principerna var naturligtvis inte oförenliga, men om ornatus tende-
rade att ta överhanden – något som ju brukar förknippas med barockens stil – kunde 
det leda till dunkelhet och svårbegriplighet som stred mot det retoriska klarhetskravet.

Viktiga inslag i 1600-talets diskussion om svenskan som litteraturspråk kan i själva 
verket ses i perspektivet av det spänningsfyllda förhållandet mellan perspicuitas och or-
natus. Perspektivet har i svensk forskning tidigare aktualiserats av Bernt Olsson och 
Esbjörn Belfrage i deras studier av Haquin Spegels utveckling mot klassicism, liksom 
också – med ett bredare grepp – av Mats Malm i hans undersökning av stilambivalens 
i det svenska 1600-talets poetiska språk, där bland andra även Spegel uppmärksammas; 
jag kommer i det följande att i korthet rekapitulera och kommentera deras synpunkter.

För det andra: De tendenser i 1600-talets svenska språkdiskussion och litterära stilut-
veckling som kan uppfattas som klassicistiska, och som främst kommer till uttryck i 
perspicuitas-idealet, bör också ses i samband med den statliga administrationens, den 
nationella propagandans och den kyrkliga förkunnelsens behov. Stilkrav som var för-
ankrade i traditionell retorik och poetik fick, som jag skall ge exempel på i det följande, 
politisk funktion och betydelse och detta har, menar jag, sannolikt varit en drivkraft 
i utvecklingen av en svensk språklig och litterär klassicism under 1600-talet. Klarhet, 
enkelhet och tydlighet betonades som önskvärda egenskaper hos språket; ett språk 
som alltför mycket avvek från ”bruket”, till exempel genom användningen av främ-
mande eller föråldrade ord, eller odlade en exklusiv konstfullhet, kunde vara till hin-
ders för effektiviteten i överhetens kommunikation, särskilt med en bredare menighet.

Språkvården blev under 1600-talet, som jag framhållit, en statlig kansliangelägen-
het och – vilket drottning Kristina påpekade när hon 1652 framkastade idén om en 
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svensk språkakademi – ”der under hörde och poësien”. Ett talande exempel är att Sko-
gekär Bergbos dikt om det svenska språkets odling uppenbarligen har nära anknyt-
ning till kansliets verksamhet. Jag menar emellertid att speciellt de språkliga och litte-
rära strävandena under 1600-talet i en riktning som överensstämmer med klassicistiska 
ideal motsvarar krav som ställdes på språket som medium för den politiska eller kyrk-
liga överhetens budskap.

Haquin Spegels klassicism
I sin avhandling Spegels Guds Werk och Hwila (1963) diskuterar Bernt Olsson i ett av-
snitt om Haquin Spegels (1645 –1714) diktsyn bland annat hans ”väg mot klassicism”. 
Olsson påpekar här att det sker en förskjutning i Spegels stiluppfattning efter det att 
han skrev företalet till sitt skapelseepos (1685). Det stilideal som företalet uttrycker är 
enligt Olsson opreciserat: ”en viss strävan efter tydlighet och klarhet bryter sig mot vär-
deringen av det sinnrika, det för örat behagliga och en rik variation”.37

Några år senare, omkring 1690, skickade Spegel sin dikt Thet öpna Paradis till sina 
vänner Erik Lindschöld, kungligt råd och själv poet, och Petrus Lagerlöf för gransk-
ning;38 dikten var en fortsättning på hans skapelseepos och skildrar Adams och Evas 
oskuldsfulla liv i paradiset.39 I de brev som Spegel bifogade uttalar han sig tydligt för 
stilens renhet och enkelhet som en poetisk dygd.40 I brevet till Lindschöld förklarar 
han att han alltid har tyckt om en stil som är ”ren, anständig och förfinad utan affekte-
rad utsmyckning”.41 I brevet till Lagerlöf heter det om den ifrågavarande dikten bland 
annat: ”Här är inga spetsfundigheter, ingen snillrik blandning av kvickheter, inget vit-
sigt, inget sökt; ty de verser som behagar är ju likadana som en dygdig mans karaktär, 
dvs. enkla, rättframma och lättillgängliga.”42 De båda breven kan, framhåller Olsson, 
”ses som vittnesbörd om att Spegels åskådning under 1680-talet undergick en utveck-
ling mot klassicism”.43

Olsson sätter iakttagelsen i samband med att man har ”tyckt sig se” ett inflytande 
från den franska klassicismen i Sverige just vid den tiden – han hänvisar till Fehrmans 
framställning i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Sambandet tas dock inte för gi-
vet av Olsson som finner det viktigt ”att bestämma huruvida Spegels klassicism är av 
samma slag som den franska”. Han konstaterar att Spegels syn på stilen visserligen delvis 
är densamma som den franska klassicismens. En strängare stiluppfattning hade emel-
lertid hävdats redan före den ”egentliga” franskklassicismen, av Malherbe och Vaugelas, 
påpekar Olsson. Men viktigare är att han betonar att en sådan stiluppfattning i själva 
verket är förankrad i antik retoriktradition, där den främst företräds av Quintilianus.

Olsson erkänner att Spegels utveckling mot klassicism sannolikt har ”samband med 
den franska klassicismens utbredande” men anser samtidigt att den ”skiljer sig i själva 
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grunden från denna”. Klassicismen hos Spegel skall sättas in i ett större traditionssam-
manhang. Den har dessutom, enligt Olsson, en särskild motivering och karaktär som 
”betingas av känslan för vad en andlig dikt kräver” och torde bäst betecknas som ”re-
ligiös klassicism”.44

*

Frågan om Spegels språk- och stiluppfattning har diskuterats vidare av Mats Malm i 
hans bok Det liderliga språket. Poetisk ambivalens i svensk ’barock’ (2004). Malm följer 
här genom en lång tradition, där Quintilianus står i centrum, konflikten – eller ambi-
valensen – mellan å ena sidan förkärleken för ett rikt, sinnligt åskådligt och utsmyckat 
språk, uppfattat som kvinnligt och vad Malm kallar ”liderligt”, och å andra sidan kra-
vet på ett enkelt och klart språk, uppfattat som manligt och ”dygdigt”. Utsmyckningen, 
ornatus, utgör ett hot mot språket och får, enligt den quintilianska uppfattningen, inte 
gå ut över klarheten, perspicuitas.

Malm studerar ingående yttringarna av den antydda traditionen i svenskt 1600-tal 
och menar att den också ”förefaller ligga precis under ytan i Spegels diskussion av sina 
stilistiska strävanden” som de kommer till uttryck i dennes båda brev till Erik Lind-
schöld och Petrus Lagerlöf angående sin dikt Thet öpna Paradis.45 I det redan citerade 
brevet till Lagerlöf förklarar Spegel, som vi sett, att de verser som behagar är likadana 
som ”en dygdig mans seder, dvs. enkla, rättframma och lättillgängliga”. En del diktare, 
säger han här vidare, ”vill verka ömma och milda, jag för min del vill hellre vara manlig 
och muskulös; de vill vara rörliga och välljudande, jag kortfattad och fast, de mera för-
tjusande, jag mera gudfruktig.”46

Bernt Olsson ansåg ju att Spegel här uttrycker ett strängare stilideal än i sitt företal 
till Guds Werk och Hwila och såg en utveckling hos Spegel mot klassicism. Malm på-
pekar att skillnaden mellan texterna kan sättas i samband med att de riktar sig till olika 
adressater: ”Att Spegel i högre grad betonar det behagliga i företalet till Guds Werk och 
Hwila lär bero på att han vänder sig till de presumtiva läsarna, på en annan nivå än de 
författare, teoretiker och smakdomare breven adresseras till. Gentemot läsarna före-
ligger behovet att locka och behaga med hjälp av stilen, gentemot de lärda föreligger i 
stället behovet att avfärda eventuella misstankar om liderligt språk.”47

Synpunkten kan vara värd att ta fasta på, men jag menar att tonvikten i karakteris-
tiken av brevmottagarna Lindschöld och Lagerlöf, och därmed också i tolkningen av 
Spegels intentioner, kunde läggas något annorlunda. Lindschöld och Lagerlöf framträ-
der hos Malm i den något bleka rollen som ”lärda” – också som ”smakdomare” – och 
främst som införstådda med Spegels språkfilosofiska anspelningar; ”i kommunikatio-
nen med dessa lärda positionerar sig Spegel med allusioner som inte lär ha undgått 
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dem”.48 Men Lindschöld var, sedan 1687, också kungligt råd och en av Karl XI:s högst 
betrodda ämbetsmän. Lagerlöf var visserligen ännu bara eloquentiae professor i Upp-
sala men närmade sig den politiska sfären; han skulle snart genom kanslikollegium få 
kungligt uppdrag att språkligt granska just Spegels Thet öpna Paradis, något som jag får 
anledning att återkomma till. Det är en rimlig hypotes att Spegel, när han tog kontakt 
med Lindschöld och Lagerlöf med deklarationer om sina stilsträvanden, också ville 
presentera sig som en diktare vars ”manliga” språk lämpade sig för tydliga och lättill-
gängliga budskap till en större menighet och vars nya epos därför borde kunna vinna 
gillande på högsta ort.

Psalmer för ” den enfaldige”
Sambandet mellan å ena sidan utvecklingen mot klassicism, och å andra sidan krav som 
politiska eller kyrkliga instanser kunde ställa på ett funktionellt språk, får en intres-
sant belysning i Esbjörn Belfrages avhandling 1600-talspsalm (1968). I slutkapitlet om 
Spegels passionspsalmer behandlar Belfrage bland annat den kritik som riktades mot 
psalmen ”Min siäl tu måste nu glömma” (från mitten av 1680-talet) i samband med 
diskussionen om den swedbergska psalmboken 1694–1695. Den nämnda psalmen, en 
betraktelse över Jesu lidande och död, i någon mån inspirerad av de engelska 1600-tals-
diktarna Abraham Cowley och George Herbert, utmärks av en poetisk konstskicklig-
het och sinnrikhet av ett slag som kan förknippas med tidens litterära barock. Man kan 
visserligen i ”Min siäl tu måste nu glömma” se en anpassning till psalmgenrens krav, 
men ändå kvarstår, menar Belfrage, ”i de strofer som diktats med anknytning till Her-
bert och Cowley ett poetiskt språk som skiljer sig från äldre svensk psalm”.49

I kritiken av Swedbergs psalmbok var kravet på klarhet och tydlighet ett huvud-
tema.50 Det gäller enligt Belfrage särskilt utlåtandet från domkapitlet i Linköping, nu 
Spegels eget biskopssäte. I detta utlåtande framfördes i första hand en rad anmärk-
ningar under rubriken ”Någre meningar som synes för then enfaldige behöfwas no-
got tydeligare”, och här nämndes bland annat Spegels psalm ”Min siäl tu måste nu 
glömma”. Efter biskoparnas slutrevision uteslöts den ur psalmboken 1695 just på grund 
av sin bristande klarhet, som det tycks med Spegels goda minne. Det språkliga klar-
hetskravet hade naturligtvis samband med det teologiska kravet på renlärighet men 
det motiverades inte enbart av detta, understryker Belfrage: ”klarhet av hänsyn till de 
’enfaldiga’ var ett mål också oberoende av läroframställningen”.51

Belfrage ser en utveckling i Spegels uppfattning av psalmstilen och sätter den i sam-
band med den klassicistiska tendens i hans diktsyn som Bernt Olsson framhöll i sin av-
handling; det är ”rimligt att anta att förändringen av Spegels allmänna poetiska upp-
fattning har påverkat hans syn på psalmdiktningen”.52
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Men i vilken mening utvecklades Spegel, som psalmdiktare, i riktning mot klas-
sicism? Belfrage problematiserar begreppet och låter förstå att det i detta samman-
hang i varje fall inte bör ges meningen ”franskklassicism”; i den meningen måste man 
nämligen ”i hög grad inskränka klassicismens betydelse för svensk psalm”.53 I den syn 
på psalmstilen som framträder i remisskritiken 1694–1695 och som också Spegel själv 
tycks omfatta är, framhåller Belfrage, kravet på klarhet, perspicuitas, det väsentliga. Per-
spicuitas som stilideal är ju inte specifikt franskklassicistiskt utan hör hemma i en lång 
retorisk tradition. I likhet med Bernt Olsson vill Belfrage sätta in Spegels klassicism 
i denna under 1600-talet i hög grad levande tradition. Retorikens klarhetsideal stod i 
samband med dess krav på framställningens övertygande verkan på publiken, ett krav 
som till exempel gjorde sig gällande i psalmbokskritikens omsorg om tydlighet för 
”den enfaldige”. För Belfrage liksom för Olsson framstår det som missvisande att se ut-
vecklingen av Spegels stilideal under 1680-talet som betingad av ett specifikt inflytande 
från den franska klassicismen.54

Petrus Lagerlöf, klassicerande språkvårdare  
och stilkritiker med kungligt förtroende
Att det språkliga klarhetskravet aktualiseras i psalmdiskussionen på 1690-talet för-
knippas av Belfrage, som vi har sett, med det kyrkliga behovet att göra psalmernas 
budskap tillgängligt för den breda menighet som det riktade sig till, inklusive ”den en-
faldige”. Exemplet fäster uppmärksamheten vid ett litterärt system där språket, välta-
ligheten och diktningen hade en väsentlig funktion som medel för överheten, i detta 
fall den kyrkliga, att föra ut sina budskap. Här fanns en påtaglig grund för en aktiv stat-
lig språk- och litteraturpolitik.

Det förefaller motiverat att se en förbindelse mellan å ena sidan kravet på språkets 
renhet, enkelhet och klarhet, alltså det som kan uppfattas som en tendens till klassi-
cism i det sena svenska 1600-talets språkliga och litterära diskussion, och å andra sidan 
statsmaktens strävanden att befordra ett enligt sina intressen funktionellt språk, strä-
vanden som tydligt manifesterades redan i mitten av seklet, bland annat när drottning 
Kristina framhöll kansliets roll som en språkvårdande institution.

Som en karakteristisk representant för denna förbindelse mellan språkvård och 
statsintresse kan man uppfatta Petrus Lagerlöf. Han var professor i poesi i Uppsala från 
1684, i elokvens från 1687, men knöts så småningom allt närmare till kansliets språk-
liga verksamhet. Han brukar i litteraturhistorien tilldelas en roll som en svensk pionjär 
för tidens klassicistiska teorier och kritik; hans samtidiga anknytning till den statliga 
språk- och litteraturpolitiken, som skall framhållas i det följande, har uppmärksam-
mats mindre i litteraturhistoriska sammanhang.
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Lagerlöf har redan skymtat i det föregående. Spegel sökte ju, som Bernt Olsson och 
Mats Malm har visat, hans bifall till den poetiska stilen i Thet öpna Paradis och fram-
höll i sitt brev till honom att här inte fanns något ”sökt” utan att verserna i dikten var 
”enkla, rättframma och lättillgängliga”, enligt Olsson ett vittnesbörd om Spegels ut-
veckling mot klassicism.

Lagerlöfs akademiska ämnen, poesi och elokvens, var traditionellt latinämnen men 
han ägnade sig som professor också åt svenska språkfrågor inom metrik, ortografi och 
stilistik.55 Han anslöt sig, i likhet med Malherbe och Vaugelas eller Skogekär Bergbo, 
till uppfattningen av det goda ”bruket” som norm för språket och ogillade därför bland 
annat nybildningar och användningen av föråldrade eller låga ord.56

I en serie privata föreläsningar, ett så kallat kollegium, över det svenska språkets ”cul-
tiverande” som Lagerlöf höll – på svenska – i Uppsala våren 1691 behandlar han främst 
frågor om ortografi och ordförråd men ger också intressanta stilistiska kommentarer 
till en rad svenska 1600-talsdiktare, Stiernhielm, Samuel Columbus, Lucidor och Spe-
gel.57

Lagerlöf förklarar i ett sammanhang att språkets ändamål är ”att öpna tankarna, 
ok intet strider mehr dher emot, än som ambiguitas”.58 I en av utskrifterna av Lager-
löfs kollegium används här den quintilianska termen perspicuitas: ”Språkens natur-
liga ändamål är perspicuitas, at wi som klarast kunna meddela androm wåra tankar.”59 
Denna grundsats tillämpar Lagerlöf närmast på ortografins nivå; homofoner (till ex-
empel ”rädd” och ”redd”) bör sålunda skiljas åt i stavningen för att undvika tvetydig-
het.60 Men perspicuitas-principen, uppfattningen att språkets ändamål är att ”öppna 
tankarna” som Lagerlöf uttrycker sig, tycks över huvud taget vara vägledande för ho-
nom som språkvårdare och litterär kritiker.

De anvisningar för läsning av dels äldre, dels nyare, litteratur som Lagerlöf ger för att 
”en må komma till närmare grund uthi wårt Swänska Språk”, har ett praktiskt syfte, de 
riktar sig, när det gäller nyare författare, till dem som vill använda språket i kyrklig eller 
offentlig verksamhet, ”dhem som willia cultivera Swänskan in Ecclesia vel in Foro”.61 La-
gerlöf anger alltså uttryckligen syfte och målgrupp för sina läsanvisningar med tillhö-
rande kritiska omdömen. De som bevistade hans kollegium tycks också ha varit en mer 
begränsad och ambitiös grupp än hans vanliga studenter.62 Lagerlöfs litterära kritik är 
nära relaterad till hans uppfattning om hur den språkliga kompetensen hos statens och 
kyrkans blivande tjänare bör utvecklas.

Vid sidan av diktarna nämner Lagerlöf som värd att studera en kyrklig vältalare 
som biskop Emporagrius och särskilt hans personalier över förnäma herrar, ”hafwan-
des många tydeliga ordh”.63 Lagerlöfs omdömen om diktarna gäller också främst vad 
man kan kalla en form av stilistisk ”tydlighet”, förmågan att skilja mellan hög och låg 
stilnivå; sitt program att ge litterär och språklig vägledning åt dem som vill ägna sig åt 
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kyrkans eller statens tjänst anknyter han här till en grundläggande klassicistisk stilre-
gel. Särskiljandet av olika stilnivåer – hög, mellanliggande och låg – hörde ju till re-
torikens och poetikens centrala principer och var väsentligt för den klassicistiska gen-
resynen.64 Principens funktion kan bland annat sägas ha varit att ge anvisning om hur 
textens budskap skulle förstås – till exempel som upphöjt och allvarligt eller som ko-
miskt och satiriskt – och kunde därmed också betraktas som ett medel att åstadkomma 
klarhet och tydlighet och att motverka ambiguitas. Stilåtskillnad var ett krav som har-
monierade med Lagerlöfs uppfattning att språkets ändamål var att ”öppna tankarna”.

Det är alltså i överensstämmelse både med en klassisk stilprincip och med sin ratio-
nella språksyn som Lagerlöf i första hand bedömer de svenska diktarna just med hän-
syn till hur de motsvarar kravet på stilåtskillnad. ”Wår ährlige ok redelige Stiernhielm” 
var, menar Lagerlöf, mest lagd för den komiska och satiriska stilen, för ”facetias ok lus-
tige infall”, och iakttog därför ”icke giärna någon æqvalitatem in grandi dicendi genere”, 
alltså jämnhet i den höga stilen. Lagerlöf är obenägen att acceptera Stiernhielms Her-
cules som ett poëma heroicum, en hjältedikt; han betecknar verket som ”en half Sa-
tyra”.65 De betänkligheter som Lagerlöf här har mot Hercules gäller alltså diktens obe-
stämda stilkaraktär men därmed också dess oklara genreställning mellan heroisk och 
satirisk poesi och ytterst, får man tänka sig, otydligheten i dess budskap.66

Lucidor ägde enligt Lagerlöf ”ett stort ingenium” men även han hade bland annat 
det felet att han inte skilde mellan ”infimum et sublime dicendi genus”, mellan låg och 
hög stil.67 Samuel Columbus – överhuvud taget högt värderad av Lagerlöf som poet – 
har däremot ”tämeligen observerat æqvalitatem”, stilistisk jämnhet.68

Lagerlöf nämner bland de läsvärda böckerna också Haquin Spegels Guds Werk och 
Hwila, ”hwarest är redelig Swänska”.69 Spegel hade ju, som vi sett, något tidigare sänt 
Lagerlöf sin nya dikt Thet öpna Paradis för bedömning och i sitt följebrev framhållit att 
han i dikten anslöt sig till ett stilideal av enkelhet och lättillgänglighet, ett stilideal som 
han uppenbarligen förutsatte också var Lagerlöfs eget. Lagerlöf meddelade så små-
ningom sina synpunkter. De ”påminnelser och anmärkningar” med anledning av Spe-
gels dikt, daterade i februari 1692, som han skickade till kanslikollegium har ett tyd-
ligt samband med hans föreläsningar i Uppsala över det svenska språket året innan.70

Det är emellertid intressant att Lagerlöfs granskning av Spegels verk, som från bör-
jan alltså hade föreslagits av diktaren själv, sedan utförs som ett uppdrag av Kungl. 
Maj:t, vilket Lagerlöf framhåller i ett brev som åtföljt hans yttrande. Han förklarar här 
också att han inte vill korrespondera direkt med Spegel eftersom granskningen har till-
kommit på Kungl. Maj:ts befallning; han ber dock adressaten, kanslikollegium, att ”re-
kommendera” hans synpunkter hos Spegel.71 Det är viktigt, menar han tydligen, att de 
når diktaren med det kungliga kansliets sanktion.
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Lagerlöf både inleder och avslutar sina ”påminnelser och anmärkningar” med reve-
renser för Spegels ”mycket wackra och lärda wärk” som han förklarar att han ”håller 
vthi ett högdt wärde”.72 Spegel och Lagerlöf tycks ju ha hyllat gemensamma stilprin-
ciper, med klarhet och enkelhet i centrum. Ändå levererar Lagerlöf en ganska omfat-
tande kritik av Spegels dikt.

Först uppehåller han sig vid versaccenten – han påminner om sin uppfattning att 
stavelsernas höjning eller sänkning är ”en ibland dhe förnämste grundreglor vthi wår 
Swenske Poësie” – och därefter vid rimmen. Han finner dessa ”mycket wäl och lyckeli-
gen påråkade” men framhåller några ställen där rimorden tycks ”intet aldeeles tillfyl-
lest swaara hwar andra” (till exempel skapat – förtappat; ort – giord). 73

Lagerlöf betonar emellertid också andra språkliga och stilistiska synpunkter. Han 
återkommer till vad som kan kallas ett ledmotiv i hans stilkritik, det klassicistiska kra-
vet på stilens ”jämnhet”. Han anmärker sålunda att det finns några ord i Spegels dikt – 
till exempel tiuta (gråta), käksa (tala emot), dhet litzla (det lilla), ralla (skämta), piås 
(fjäsk) – ”som tyckes wara något nedrige och gemene, så at dhe intet vpfylla dignitatem 
sublimis styli, hwilken allena har rum vthi ett så förnämt och alffwarsamt argument”.74 
Han ställer sig också ogillande till några främmande ord i dikten – rar, raritet, concert, 
cabriol; även om deras betydelse är känd av de flesta, skriver Lagerlöf, ”har iag lijkwäl 
altid så tykt, at i synnerhet vthi Swenske werser, lyda wåre hemfödde ord aldrabäst: 
haffwandes dhe något särdeles med sig, som gör dhem behagelige”.75

Detta är alltså språk- och stilkritik på direkt kungligt uppdrag och adresserad till 
kanslikollegium, en kritik som får antas återspegla Lagerlöfs uppfattning om de krav 
som kunde ställas på ett svenskt litteraturspråk i harmoni med statliga intressen.

Statsmaktens befattning med Thet öpna Paradis förefaller möjligen långsökt men 
kan förklaras av den betydelse som Spegels dikt har tillmätts som statsnyttig religiös 
didaktik. Betecknande i sammanhanget är att Spegels tidigare bibliska epos Guds Werk 
och Hwila enligt ett kungligt brev hade tryckts på statens bekostnad; som motivering 
angavs att verket ”ähr så wähl skrifwit och sammansat at dett kan tiena hwar gudh-
fruchtigh siähl till underwijsningh, till uppbyggelse, till gledie och förnöyellse”.76 Det 
kungliga utgivningsstödet till ett diktverk ägnat att skänka religiös kunskap och upp-
byggelse, men också ”förnöjelse”, antyder en bakomliggande uppfattning om religio-
nens politiska funktion som var betydelsefull under 1600-talet: religionen utgjorde 
grunden för all mänsklig samlevnad och för samhällets fortbestånd och därmed för 
staten och dess auktoritet.77

Thet öpna Paradis ger en bild av de första människornas lyckliga tillvaro i paradiset 
som en aspekt av deras lydnad mot Skaparen. Spegel ägnar ett helt kapitel i dikten åt 
”Adams löfte at han wille wara Gudi lydig”, och Adam riktar sin tacksamhet mot Gud 
som låter honom leva i paradiset som ”tin ödmiukste vndersåte”.78 I sin lydnad och 
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tacksamhet mot Gud framstår Adam i Spegels dikt som den sanne undersåtens pro-
totyp. Det låg i det karolinska Sverige nära till hands att ge diktens religiösa budskap 
också en politisk innebörd: det goda samhället vilade på undersåtarnas hörsamhet mot 
den kungliga makten som ett organ för den gudomliga viljan.79

Spegels bibliska epik – liksom statsmaktens påtagliga intresse att underlätta dess väg 
till läsarna – framstår överhuvud taget som ett karakteristiskt uttryck för det karolin-
ska enväldets politiska kultur, där religiösa föreställningar och känslor hade en väsent-
lig betydelse och där den religiöst präglade diktningen, främst psalmdiktningen, såväl 
som predikokonsten också tjänade som media för politisk påverkan och vad som har 
kallats den ”sociala disciplineringen”.80 Som organ för den politiska kulturen uppfatta-
des språket och litteraturen som en statlig angelägenhet.

Det finns alltså fog för att sätta Lagerlöfs uppdrag att språkligt granska Spegels nya 
bibliska epos i samband med att överheten har funnit det av vikt att dikten fick en 
språkform och en stilkaraktär som kunde föra ut dess budskap på ett adekvat och effek-
tivt sätt. I sitt utlåtande vill Lagerlöf, som vi sett, att diktens stilnivå genomgående skall 
vara hög, utmärkas av dignitas sublimis styli – för att göra den allvarliga betydelsen av 
diktens budskap tydlig – men samtidigt att inhemska ord, lättförstådda och ”behage-
lige”, skall föredras framför främmande. Också Lagerlöfs omsorg om rimmens renhet 
liksom de anmärkningar som hänför sig till hans metriska princip att versaccenten skall 
följa ordens vanliga uttal, ”dheras naturlige klang”,81 kan ju tolkas som syftande till att 
göra diktens språk mera lättflytande och lättillgängligt.

Lagerlöfs kompetens uppmärksammades och utnyttjades alltifrån början av 1690-talet 
av statsmakten. Den språkliga diskussion som förekom inom kanslikollegium, cen-
trum för den statliga språkpolitiken, tycks vid den här tiden ha blivit särskilt inten-
siv. Diskussionen gällde i första hand kravet på likformighet i ortografin men berörde 
även andra språkfrågor.82 I juni 1691 inleddes överläggningar om riktlinjer för den 
svenska ortografin och kanslipresidenten Bengt Oxenstierna upplyste i det samman-
hanget om att Petrus Lagerlöf ”hade nu för händer att förfärdiga en svensk gramma-
tika eller ock några scripta till språkets så mycket bättre utöfvande”. Oxenstierna hade 
också talat med Karl XI om Lagerlöfs användbarhet i kansliets språkprojekt och kunde 
meddela att kungen hade ”sig sådant väl låtit behaga”.83 Den svenska grammatika som 
Oxenstierna nämnde att Lagerlöf var sysselsatt med avsåg i själva verket dennes nyligen 
hållna Uppsalaföreläsningar; den planerade tryckningen, till vilken Lagerlöf begärde 
understöd, förverkligades dock inte.84

Diskussionerna i kanslikollegium, som drog ut över flera år, ledde emellertid så små-
ningom till att en språkkommission inrättades 1695, i samband med att frågan om 
tryckprivilegium för den nya psalmboken aktualiserades. I denna kommission placera-
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des Petrus Lagerlöf tillsammans med den ledande Urban Hiärne.85 Han tycks med sin 
verksamhet ha skaffat sig både respekt och förtroende inom kanslikollegium.

Det fanns uppenbarligen en överensstämmelse mellan Lagerlöfs insatser för vad 
Bengt Oxenstierna kallade ”språkets så mycket bättre utövande” och kansliets intres-
sen. Lagerlöf var som språkvårdare och stilkritiker tydligt medveten om behovet av 
språklig och litterär kompetens inom den statliga förvaltningen. När han i sina Upp-
salaföreläsningar 1691 gav anvisningar om läsning av svensk litteratur och samtidigt 
kritiska kommentarer till de anvisade diktarna som ett medel till bättre kunskap om 
svenska språket riktade han sig som vi sett uttryckligen till dem som ville använda språ-
ket i kyrklig eller offentlig tjänst. Lagerlöfs språk- och litteratursyn kan uppfattas som 
en mer eller mindre medveten anpassning till de statliga intressena, en anpassning som 
också kunde gynna hans egen karriär. Denna ledde till tjänsten som rikshistoriograf, 
ett ämbete inom kansliorganisationen som han utnämndes till 1695 (och som han för-
enade med elokvensprofessuren i Uppsala).

Som rikshistoriograf fick Lagerlöf uppgiften att författa texten (på latin och svenska) 
till Erik Dahlberghs topografiska planschverk Suecia antiqua et hodierna, ett viktigt na-
tionellt-historiskt projekt inom kansliet. Det är tydligt att Lagerlöf enligt sina principer 
lade stor vikt vid klarhet och stringens i utformningen av texten. Han ville sålunda und-
vika ”all widlöfftigheet” och inrikta sig på ”sielfwa hufwudsakens föreställande”.86 Den 
svenska text som Lagerlöf hann utarbeta före sin död vittnar också om att han – samti-
digt som han idémässigt närmast anslöt sig till rudbeckianismen – strävade efter ett en-
kelt och klart språk ägnat att lättillgängligt förmedla det patriotiska budskapet.87

Olof Hermelin, från barock till klassicism i kanslikarriären
En karriär som liknade Petrus Lagerlöfs gjorde Olof Hermelin (1658–1709). Han blev 
1687 professor i vältalighet och poesi i Dorpat och senare, som Lagerlöfs efterträdare, 
rikshistoriograf 1699. Men han gick ännu längre än Lagerlöf och avancerade i början 
av 1700-talet till sekreterare i kansliet, kansliråd och statssekreterare. Han gjorde sig 
främst känd som skicklig politisk propagandist under Karl XII.88 I likhet med Lagerlöf 
var Hermelin både framstående latinpoet och engagerad i frågor som rörde det svenska 
språket. Båda verksamheterna hade tydligt samband med hans strävanden att meritera 
sig för universitets- och kanslikarriären.

Hermelin var inspirerad av språkpatriotismen. I ett akademiskt program (på latin) 
1693 hyllar han det svenska språkets rikedom och uttrycksmöjligheter och vänder sig 
– som till exempel redan Skogekär Bergbo – mot bruket av främmande ord, särskilt 
franska. Han framhåller att det gamla, inhemska språket var väl lämpat för ”samman-
sättningar och oratoriska finesser” men också för att ”klart, kortfattat och exakt åter-
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giva en mening”;89 det motsvarade med andra ord den klassiska retorikens krav såväl 
på perspicuitas som på ornatus. Det var det förra kravet som Hermelin alltmer skulle 
betona i sin kommande politisk-litterära verksamhet.

Sin viktigaste litterära insats gjorde Hermelin emellertid inom latindiktningen. Här 
representerar han, under sin kanslikarriär, en stiltendens som från barock går i klassi-
cistisk riktning och som kan sägas motsvara Spegels utveckling som religiös epiker och 
psalmdiktare och som också överensstämmer med Lagerlöfs uppfattning som språk-
vårdare och litterär kritiker. Hermelin som latinpoet har på ett sätt som är intressant i 
det här sammanhanget närmare karakteriserats av Kurt Johannesson i hans avhandling 
I polstjärnans tecken. Studier i svensk barock (1968). Avhandlingens första kapitel äg-
nar han barockens latindiktning i Sverige, tidigare ganska försummad av forskningen.

1600-talets tre sista decennier framhålls av Johannesson som den svenska latindikt-
ningens storhetstid. Nu utvecklas en ”karolinsk barock” med andra stilideal än den ti-
digare humanismens. ”Den klara dialektiska argumenteringen träder tillbaka för en 
mer suggererande och upplöst form.”90 I centrum för sin presentation av denna latin-
ska barockpoesi ställer Johannesson Johannes Columbus (1640–1684), bror till Sam-
uel Columbus, och Andreas Stobaeus (1642–1714), den förre professor i poesi i Upp-
sala, den senare professor i vältalighet och poesi i Lund. Med deras ämbeten var för-
enad plikten att producera hyllningar till kungamakten och annan politisk poesi, en 
genre där Columbus på 1670-talet införde en ”barockartad praktstil”.91

Ännu mera utpräglat manifesterar sig den litterära barocken hos Stobaeus. Som ett 
uttryck för hans stilsträvanden framhåller Johannesson begreppet admiratio: poesins 
främsta syfte är att väcka beundran med tonvikt på överraskning och förvåning. Både 
som teoretiker och som utövande latinpoet hyllar Stobaeus förmågan att åstadkomma 
admiratio, till exempel genom ett djärvt och överraskande bildspråk, som poesins vik-
tigaste egenskap.92

Vid sidan av Stobaeus finns flera svenska latindiktare som företräder liknande stili-
deal, framhåller Johannesson. En av dem är, till en början, Olof Hermelin. Han skri-
ver på 1680-talet panegyrisk poesi i en ”heroisk barockstil”, en produktion som bidrar 
till att ge honom professuren i Dorpat.93 Men när Hermelin i början av 1700-talet har 
övergått till tjänsterna i kansliet och uppgiften att med sina skrifter – även i poetisk 
form – försvara den svenska krigspolitiken ändrar hans latinska stil karaktär, kan Jo-
hannesson konstatera. ”De djärva metaforerna, de långa dekorativa beskrivningarna, 
den antika och götiska mytologin, allt det som då gällde för de säkraste medlen att 
väcka admiratio, har i hög grad dämpats ner eller rent av försvunnit.” Hans dikter får i 
stället ”en elegant klassicerande prägel”.94

Hermelins sena politiska diktning med denna klassicerande prägel exemplifieras 
inte av Johannesson. Men som karakteristiska kunde nämnas ett par av de dikter, till-
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komna i fältkansliet under de polska och ryska fälttågen, som skildrar olika krigshän-
delser och naturligtvis särskilt prisar Karl XII:s segrar.

Vid belägringen av staden Thorn i Polen 1703 skrev Hermelin en elegi över fältli-
vets vedermödor (Elegia de incommodis vitae castrensis), där han ställer den hårda kri-
giska tillvaro som omger honom i motsats till ett liv i fred och i de nio musernas tjänst 
(vilket senare, från svensk sida, underförstått är det pågående krigets yttersta syfte).95 I 
en några år senare dikt, tryckt utom på latin också på tyska och svenska och med tyd-
ligare propagandistisk funktion, skildrar Hermelin Karl XII:s seger över ryssarna vid 
Holowczyn 1708.96 Dikten har formen av ett tal riktat till floden Vabitj som svensk-
arna gick över vid anfallet och som enligt dikten skall vinna rykte genom den svenska 
segern. I det retoriska tilltalet av den personifierade floden kan Hermelin visserligen 
sägas följa en närmast barockartad stilkonvention, men samtidigt visar diktaren, här 
liksom i den tidigare elegin över fältlivets vedermödor, en återhållsamhet med den sti-
listiska utsmyckningen och en strävan till koncentration och klarhet i den poetiska dik-
tionen som det är rimligt att karakterisera som klassicerande.

Det är också rimligt att sätta denna stilsträvan i samband just med Hermelins po-
litisk-propagandistiska verksamhet i fältkansliet, ett sammanhang där tydlighet (och 
elegans) var viktigare än utsmyckning och demonstrativ konstfullhet.97 Hermelins dik-
ter kan till exempel ställas mot den vidlyftiga versoration som Andreas Stobaeus 1701 
hade reciterat vid Lunds universitet med anledning av Karl XII:s seger vid Narva och 
i vilken poesiprofessorn excellerade i den akademiska panegyrikens rikt ornamente-
rade barockstil.98

Johannesson snuddar vid tanken att barockens stil ”egentligen” var främmande för 
Hermelin men framhåller samtidigt att man hos flera yngre latinpoeter som debute-
rar på 1690-talet, bland andra Andreas Rydelius (1671–1738) och Magnus Rönnow 
(1665–1735), kan iaktta ”en liknande reaktion mot det föregående decenniets barock-
stil”. Han talar om ”den klassicerande strömningen” vid denna tid, gemensam för den 
svenskspråkiga och den latinska diktningen. Johannesson hänvisar i sammanhanget 
också till kollegier och dissertationer som framlades för poesiprofessorerna Petrus La-
gerlöf i Uppsala och Torsten Rudeen i Åbo; här finns ”tydligt formulerad en klassice-
rande doktrin, som bör ha påverkat även latinpoeterna”.99

Stilförskjutningen hos de svenska latindiktarna uppfattas emellertid inte av Johan-
nesson som enkelt betingad av en ny ”klassicerande doktrin”; han vill snarare tala om 
”en starkare betoning av det horatiansk-ciceronianska ideal, som funnits intakt under 
hela 1600-talet och som nu får ny aktualitet”.100 Synsättet påminner ju något om Bernt 
Olssons och Esbjörn Belfrages, som är obenägna att tolka den klassicistiska tendensen 
hos Haquin Spegel som ett inflytande från franskklassicismen utan i stället ser den i 
ljuset av en äldre retorisk tradition.
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En intressant fråga, som Johannesson antyder, är emellertid varför detta äldre, klas-
sicerande stilideal, ”intakt” under hela 1600-talet, får ny aktualitet i slutet av århundra-
det. Johannesson föreslår några tänkbara kausala faktorer: ”barockstilens förbleknade 
nyhetsvärde, en generationsväxling bland de verksamma författarna, klassicerande im-
pulser från Frankrike och Tyskland”.101

Men en faktor utom de nämnda som jag menar kan ha haft betydelse, i själva ver-
ket primär betydelse, är den språk- och litteraturpolitiska, nämligen statsmaktens in-
tresse att låta forma språket och poesin till adekvata media för sina syften. Det var ett 
statsintresse som hade gjort sig gällande redan från drottning Kristinas tid och som 
tydligt förstärktes mot 1600-talets slut och det motsvarades av det klassicistiska kra-
vet på språkets enkelhet, klarhet och lättillgänglighet, det gamla retoriska kravet på 
perspicuitas. En latinsk stil formad enligt det klassicistiska klarhetsidealet kom väl till 
pass när Olof Hermelin för en europeisk publik skrev sina försvar för den svenska po-
litiken. Förändringen av Hermelins latinstil i klassicerande riktning sker betecknande 
nog, som Johannesson konstaterar, men inte särskilt betonar, sedan han ställt sin litte-
rära begåvning i kansliets och den svenska politiska propagandans tjänst.

Barock och klassicism: samexistens, skilda funktioner
En klassicistisk tendens tycks alltså bli tydlig mot slutet av 1600-talet, i svensk språk-
vård och stilkritik såväl som i svensk latindiktning. Men den litterära barockstilen 
trängs ju ännu inte undan av klassicismen på bredare front. Att barock och klassicism 
under 1600-talet uppträder vid sidan av varandra brukar, som vi sett, mycket riktigt 
framhållas i litteraturhistoriska framställningar. Ett exempel på sen barockdiktning på 
latin är Andreas Stobaeus förut nämnda Narvadikt. I den svenska 1600-talslitteraturen 
kan barocken i själva verket sägas nå en kulmen med Gunno Dahlstiernas monumen-
tala klagodikt över Karl XI:s död, Kunga Skald, tryckt 1698.

Som hyllning till en kung som framstår som den högste tillskyndaren av sin tids 
språkliga strävanden i klassicistisk riktning kan detta praktstycke i barockstil möjligen 
förefalla paradoxalt. Det kunde kanske vara intressant att föreställa sig vad Petrus La-
gerlöf skulle ha haft att säga om Kunga Skald, om bristen på perspicuitas i diktens ofta 
djärva eller sökta bildspråk och om avsaknaden av stilens ”jämnhet” i dess förening av 
högt och lågt, heroiskt och folkligt.

Lagerlöf som kritiker – eller Spegel som religiös diktare eller Hermelin som politisk 
latinpoet – bör emellertid knappast uppfattas som företrädare för en klassicism med 
karaktären av allmän, övergripande stildoktrin. Som har framhållits i forskningen bör 
man snarare se barocken och klassicismen som olika stiltendenser inom en gemensam 
tradition från antiken och renässansen, inte som två distinkta litterära ”skolor”. Vilken 
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stil en diktare i ett visst verk ansluter sig till kan till exempel bero på den publik han 
för tillfället skriver för eller på den genre han väljer.102 En och samma författare kan så-
lunda representera både barock och klassicism. De båda stilarna låter sig betraktas som 
knutna till skilda publiceringssituationer och skilda språkfunktioner inom samma lit-
terära kultur.

Även i den franska 1600-talslitteraturen samexisterar barock och klassicism och bry-
ter sig mot varandra, som har betonats till exempel av Bertrand Gibert i hans bok Le 
baroque littéraire français. De stora företrädarna för ”generation 1660” – Racine, Mo-
lière, La Fontaine – kan uppvisa en intrikat dualism av klassicism och barock, till och 
med i ett och samma verk. Gibert påpekar också att en klassicistisk text ofta förverkli-
gades i en utpräglat barock kontext; så fick exempelvis Racines tragedi Iphigénie med 
dess stränga klassicism som dramatisk text en överväldigande iscensättning i barockens 
stil vid uppförandet vid en hovfest i Versailles.103

I den svenska 1600-talslitteraturen, avsevärt mindre rikt utvecklad än den franska, 
och obetydlig inom de dramatiska genrerna, framstår väl förhållandet mellan barock 
och klassicism som mindre komplext (om man utgår från Giberts analys). De olika 
stiltendenserna förefaller ha funktioner som är lättare att särskilja. Den klassicistiska 
tendens som kan iakttas under det svenska 1600-talet tycks, enligt den synpunkt som 
jag har velat lansera i det föregående, i första hand vara förknippad med sammanhang 
där statliga eller kyrkliga intressen att skapa ett klart och lättillgängligt språk gjorde sig 
gällande. Här var den centrala klassicistiska stilprincipen perspicuitas ändamålsenlig. I 
andra sammanhang – främst inom den panegyriska poesin – kunde den utsmyckade 
och konstfulla barockstilen ha en funktion att fylla. Lagerlöf hävdade i egenskap av 
språkvårdare med officiellt uppdrag stränga krav på en klar, enkel och ”jämn” stil men 
han skrev i en annan roll också gravdikter med anslutning till barockens stilkonventio-
ner i denna genre.104 Det är inte säkert att han kritiskt skulle ha tillämpat sina klassi-
cistiska principer på en dikt som Dahlstiernas Kunga Skald. (Principen om åtskillnad 
mellan hög och låg stil hade han dock säkert hållit fast vid.)

De krav på en enkel och klar stil som ställdes på psalmdiktningen, på ett religiöst-di-
daktiskt epos som Spegels Thet öpna Paradis eller på en kansliförankrad litteratur med 
adress till en större menighet hade knappast relevans för den högtidliga panegyriken. 
Stobaeus hyllningsoration över segern vid Narva, exekverad vid en akademisk festlig-
het, hade som jag redan antydde en annan funktion än Hermelins dikt med anledning 
av segern vid Holowczyn med dess syfte att politiskt påverka en bredare opinion.

Den panegyriska diktningen fungerade i närmast socialt-representativa samman-
hang, särskilt i högre samhällsmiljöer och främst i hyllningar till den kungliga maktens 
representanter. Här hade barockens stilmedel, ägnade att väcka admiratio, sin rätta 
plats. Dahlstiernas stora klagodikt Kunga Skald hade snarast karaktären av en poetisk 
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pendang till den begravningsståt som Nicodemus Tessin den yngre med barockens alla 
resurser iscensatte i Riddarholmskyrkan och som med visuellt-allegoriska medel hyl-
lade den karolinska kungamakten.105 Som barockens litterära genre par excellence fram-
står just begravningsdikten och inom dess ram kunde Dahlstiernas yppiga och extrava-
ganta stilkonst erkännas som den adekvata.106

Det förefaller betecknande att det, som framgår av Martin Lamms bok om 
Dahlstierna, dröjde påfallande länge innan Kunga Skald blev utsatt för någon sträng-
are kritik enligt klassicistiska stilideal. Dahlstierna hör till de diktare (bland dem även 
Stiernhielm och Lucidor) som Samuel Triewald, en tidig efterföljare till Boileau i Sve-
rige, nämner med hög uppskattning i sin satir ”Om dem som inbilla sig vara poeter” 
(1709).107 Fru Nordenflychts kritik av Dahlstierna i en dikt i tredje delen av Våra försök 
(1755) är fortfarande återhållsam, även om hon antyder att diktarens fantasi har avvikit 
”från naturligt, likt och sant”.108

Också Olof von Dalin kan i olika sammanhang hylla Dahlstierna.109 Klassicismens 
stilnormer hävdas emellertid ganska strängt av Dalin i hans Korta påminnelser wid 
swenska skalde-konsten i wår tid, som han presenterade i drottning Lovisa Ulrikas Vit-
terhetsakademi 1754. Dalin som han framträder i denna litterära programförklaring 
har av Lamm karakteriserats som ”ortodox fransk-klassicist”, i nära anslutning till Boi-
leau.110 Samtidigt kan man konstatera att Dalin här betonar krav som i svensk kri-
tik hade varit centrala redan hos Lagerlöf: lättflytande vers, klarhet, åtskillnad mellan 
olika stilnivåer och utmönstring av låga eller nybildade, ”obrukeliga” ord.111 Som stil-
kritiker kan Dalin sägas fortsätta en linje från Lagerlöf (även om han säkert också hade 
tagit intryck av Boileau). Men klassicistiska principer som hos Lagerlöf, det kungliga 
kansliets betrodda språkexpert, närmast kan uppfattas som uttryck för den karolinska 
politiska kulturen och dess behov av ett funktionellt språk, har hos Dalin ett sextiotal 
år senare utvecklats till något litterärt mer övergripande, ett antytt reformprogram för 
”svenska skaldekonsten i vår tid”.112
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sar till Magnus von Platens kritik i dennes avhandling Johan Runius. En biografi (1954) – 
alltså före Fehrmans framställning i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria – en kritik som 
senare har utvecklats av Stina Hansson (”Så skev är ingen brukbar pärla! Det omöjliga ba-
rockbegreppet”, I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson, red. Lars Elleström, 
Peter Luthersson, Anders Mortensen, Lund 1994, s. 83–97.) Ekedahl påpekar barockbe-
greppets ”så gott som totala frånvaro i svenska litteraturvetenskapliga avhandlingar om 
1600-talet ända fram till idag” (s. 6). I Kurt Johannessons viktiga avhandling I polstjär-
nans tecken. Studier i svensk barock (1968) är dock begreppet i hög grad närvarande. Om 
barockbegreppets aktualitet i nyare forskning i Europa och USA, se Anders Cullheds arti-
kel i det nämnda tidskriftsnumret, s. 10–26, ”Vecket, epigrammet, marginalen. Några ned-
slag i den internationella barockforskningen runt år 2000”.

9 Bernt Olsson, ”Retorik och skaldekonst. Renässans, barock och begynnande klassicism 
(1630–1730)”, Litteraturens historia i Sverige, 5:e uppl., Bernt Olsson, Ingemar Algulin m. 
fl., red., Stockholm 2009, s. 89–99, här: s. 98.

10 Ibid., s. 98 f.
11 Kurt Johannesson, ”Karolinsk barock – adelsprakt och kungahyllning 1660–1718”, Den 

svenska litteraturen, 1: Från runor till romantik 800–1830, Lars Lönnroth & Sven Delblanc, 
red., Stockholm 1999, s. 237–273, här: s. 243.

12 Ibid., s. 244.
13 Claude-Gilbert Dubois, Le baroque en Europe et en France, Paris 1995, s. 155–163.
14 Vid bestämning av begreppet klassicism kan tonvikten naturligtvis läggas på olika sidor av 

det omfattande system av språkliga och litterära normer som brukar betecknas som klas-
sicism. Se till exempel Florence Dumora-Mabille, ”Classicisme”, Le Dictionnaire du litté-
raire, publié sous la direction de Paul Aron, Denis Saint-Jacques, Alain Viala, Paris 2002, 
s. 94–96. Särskild inriktning mot franskklassicismen som litterär epok och som litterär 
”doktrin” har René Bray, La formation de la doctrine classique en France (1927), Lausanne 
1957, Henri Peyre, Qu’est-ce que le classicisme? Essai de mise au point (1933), Paris 1965, och 
Emmanuel Bury, Le classicisme. L’avènement du modèle littéraire français 1660–1680, Paris 
1993.

15 Svenska riksrådets protokoll, utg. av Riksarkivet genom Severin Bergh, XV, 1651–1653, 
Stockholm 1920, s. 267. Protokollet citeras i Henrik Schück & Karl Warburg, Illustrerad 
svensk litteraturhistoria, 3:e fullständigt omarb. uppl., 2, Stockholm 1927, s. 334 f., och däri-
från också av Stina Hansson i Svenskans nytta, Sveriges ära. Litteratur och kulturpolitik un-
der 1600-talet (Skrifter utg. av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs uni-
versitet 11), Göteborg 1984, s. 104. Se också Henrik Schück, Svenska Akademiens historia. 
1: Gustav III:s akademi, Stockholm 1935, s. 1–5. Drottning Kristina hade redan i början av 
1650 inrättat en akademi, i stil med renässansens lärda akademier och med statuter för-
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fattade av Descartes, som då vistades vid det svenska hovet, se Johan Nordström, ”Några 
notiser om drottning Kristinas akademier”, Lychnos 1940, s. 333–341; Stefano Fogelberg 
Rota, Poesins drottning. Christina av Sverige och de italienska akademierna, (diss. Stock-
holm) Lund 2008, s. 55 ff.

16 Jfr Hansson 1984, s. 104 f. Franska akademin som förebild för en svensk akademi har möj-
ligen aktualiserats för drottning Kristina genom ett besök i Stockholm våren 1651 av den 
franska poeten och akademiledamoten Marc-Antoine de Saint-Amant, se Schück 1935, s. 
3 f., samt Fogelberg Rota 2008, s. 58 f.

17 Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française des origines à nos jours, 3: La formation de 
la langue classique 1600–1660, [nouvelle édition], Paris 1966, s. 32, 35.

18 Kansliordningen av 1626 (och även den av 1661) innehåller inget om vården av språket 
och litteraturen som en uppgift för kansliet, jfr Samling af instructioner rörande den civila 
förvaltningen i Sverige och Finnland, utg. av C. G. Styffe, Stockholm 1856. Diskussionen i 
riksrådet kanske dock ger en antydan om praxis och kan även uppfattas som en anvisning 
för kansliets verksamhet.

19 Hansson 1984, särsk. s. 103 ff.
20 Ibid., s. 23.
21 Ibid., s. 36 ff. Strävandena under 1600-talet att vidga det svenska språkets ”funktionsdo-

mäner” framhålls, med hänvisning till Stina Hansson, av Ulf Teleman i Ära, rikedom och 
reda. Svensk språkvård och språkpolitik under äldre nyare tid (Skrifter utg. av Svenska språk-
nämnden 85), Stockholm 2002, s. 11 ff.

22 Edition av texten med kommentar i Eskil Källquist, Thet swenska språketz klagemål. Litte-
raturhistorisk undersökning jämte text och tolkning, diss. Uppsala 1934, s. 241–313.

23 Om temat ”svenskan som kunskapsförmedlare” i Skogekär Bergbos dikt, se Hansson 1984, 
s. 22 f., 30 f., 51.

24 Ibid., s. 21.
25 ”Vad du nu än lär ut, var kort.” Quintus Horatius Flaccus, Diktkonsten. Ars poetica. Latinsk 

text med metrisk översättning, introduktion och kommentarer av Arvid Andrén, Jonse-
red 1992, s. 32 f. Jfr Källquist 1934, s. 222.

26 Som lyrisk diktare – i sonettsamlingen Wenerid och i Fyratijo små wijsor från omkring 
1650 – företräder Skogekär Bergbo ett för tiden ovanligt enkelt och rent språk, nästan helt 
fritt från främmande och ålderdomliga ord. ”överhuvud ger Skogekär Bergbo intrycket 
att vara betydligt mer intresserad av det svenska språkets renhet än av dess rikedom”, fram-
håller Carl Ivar Ståhle och tillägger att ”man är böjd att betrakta honom som vår förste 
medvetne bärare av fransk-klassiska språkideal”. Carl Ivar Ståhle, Vers och språk i vasatidens 
och stormaktstidens svenska diktning, Stockholm 1975, s. 285. Se även Mats Malm, Det li-
derliga språket. Poetisk ambivalens i svensk ’barock’, Stockholm/Stehag 2004, s. 158.

27 Källquist 1934, s. 100 f., 119 f., 212, 213 f. Brunot, 3, 1966, s. 1–9.
28 ”l’on ne parle que pour se faire entendre, et personne n’entendroit vn mot, qui ne seroit pas 

en vsage”. Claude Favre de Vaugelas, Remarques sur la langue françoise, nouvelle édition 
par A. Chassang, Versailles & Paris 1880, 1, s. 213. Jfr Gunhild Bergh, Litterär kritik i Sve-
rige under 1600- och 1700-talen, (diss. Uppsala) Stockholm 1916, s. 15. Begreppen l’usage, le 
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bon usage och le mauvais usage som Vaugelas lanserar dem i förordet till sitt arbete kom-
menteras av Zygmunt Marzys i Claude Favre de Vaugelas, La préface des ”Remarques sur la 
langue françoise”, éditée avec introduction et notes par Zygmunt Marzys, Neuchâtel & Ge-
nève 1984, s. 12–31. Se även Brunot 1966, s. 19–30, 46–56.

29 I Columbus En swensk ordeskötsel, som han arbetade med under Parisvistelsen 1676–1678, 
förenas svensk språkpatriotism – han hade tidigare varit Stiernhielms medarbetare i anti-
kvitetskollegium – och intryck av fransk språkdiskussion. Om Columbus kontakt med 
den ”Malherbe-Vaugelaska språkuppfattningen”, som ju i själva verket stod i motsättning 
till hans försvar för gamla ord och nybildningar, se Ragnar Ekholm, Samuel Columbus. Bi-
drag till kännedomen om hans levnad och författarskap, diss. Uppsala 1924, s. 133 ff. Se även 
Sylvia Danielson, Samuel Columbus’ språkprogram i En Swensk Ordeskötsel (Acta Universi-
tatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 9), Umeå 1976; Danielson påpekar bland 
annat Vaugelas’ betydelse för Columbus (s. 45 f.).

30 Columbus bokförteckning är tryckt i Ekholm 1924, s. 159–166. Ekholm diskuterar (s. 141 
ff.) möjligheten av ett inflytande från ”klassicism i fransk anda” på Columbus ofullbor-
dade epos Den Swenske Konungs-Son, men utan att kunna dra några säkrare slutsatser. 
Ekholms uppfattning är att Columbus inte hade sinne för att de äldre och senare förfat-
tare som han stiftade bekantskap med under Paristiden ”företrädde olika litterära uppfatt-
ningar” (s. 158).

31 Bergh 1916, s. 14 ff. Jfr Bernt Olssons artikel om Lagerlöf i Svenskt biografiskt lexikon, 22, 
Stockholm 1977–1979, s. 149–151, där han påpekar att Lagerlöf företräder en syn som ”bör 
kallas klassicistisk” och fortsätter: ”Den torde dock inte vara påverkad av den franska klas-
sicismen i dess senare o mogna utformning utan går snarare tillbaka på äldre fransk teori 
(Malherbe, Vaugelas) o de därbakom liggande Quintilianus o Seneca” (s. 150).

32 Ett karakteristiskt uttryck för denna akademiska klassicism är de böcker om stil som gavs 
ut av Johannes Schefferus, den berömde skytteanske professorn i vältalighet och politik 
i Uppsala: De stylo illiusque exercitiis ad veterum consuetudinem liber, Uppsala 1653 och 
Gymnasium styli seu de vario scribendi exercitio liber, Uppsala 1657; böckerna trycktes i flera 
upplagor. Det är alltså fråga om handledningar, på den retoriska teorins grund, i konsten 
att genom övning tillägna sig en god latinsk stil i olika genrer efter antika förebilder.

33 Carl Fehrman påpekar i Ny illustrerad svensk litteraturhistoria att stilen i Columbus dikt-
samling har ”en viss anstrykning av barock, men den är renare än de närmast följande dik-
tarnas”. Columbus hade, menar Fehrman, ”något av klassicismens känsla i blodet – väl som 
ett arv från en äldre humanistisk dikttradition”. (Fehrman 1967, s. 27).

34 Quintilianus, Institutio oratoria, 8:2:22 f. Quintilian, The Orator’s Education. Books 6–8 
(The Loeb Classical Library 126), edited and translated by Donald A. Russell, Cambridge, 
Mass. & London 2001, s. 338 ff. Om perspicuitas i den retoriska och litterära traditionen se 
Heinrich Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik (1960), 3. Aufl., Stuttgart 1990, § 
528–537, 1067 –1070, passim.

35 Quintilianus, Institutio oratoria, 8:3. Lausberg 1990, § 538–1054.
36 Joachim Dyck, Ticht-Kunst. Deutsche Barockpoetik und rhetorische Tradition (Rhetorik-

Forschungen 2), 3. ergänzte Aufl. Mit einer Bibliographie zur Forschung 1966–1986, Tü-
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bingen 1991, s. 72–75 (perspicuitas), 76–90 (ornatus). ”Die Verteidigung der stilistischen 
Deutlichkeit bleibt in der Theorie oberstes Gebot.” (Ibid., s. 75). ”Der Ornatus […] bleibt 
für das ganze 17. Jahrhundert die wesentliche sprachliche Verpflichtung.” (Ibid., s. 77). 
Stilläran i den retoriska och poetologiska traditionen från antiken till barocken behand-
las utförligt i Ludwig Fischer, Gebundene Rede. Dichtung und Rhetorik in der literarischen 
Theorie des Barock in Deutschland, Tübingen 1968, s. 99–183.

37 Bernt Olsson, Spegels Guds Werk och Hwila. Tillkomsthistoria, världsbild, gestaltning, 
(diss. Lund) Stockholm 1963, s. 294 f.

38 Ibid., s. 294, jfr s. 270, där breven dateras till slutet av 1680-talet.
39 Thet öpna Paradis och Thet tilslutna Paradis trycktes tillsammans med andra upplagan av 

Guds Werk och Hwila, Stockholm 1705.
40 De nämnda breven återges, i latinska original och i översättning, av Olsson 1963, s. 462 ff.
41 Ibid., s. 462, 463.
42 Ibid., s. 464.
43 Ibid., s. 295.
44 Ibid., s. 295. Olssons diskussion av Spegels klassicism berörs av Malm 2004, s. 26 f.
45 Malm 2004, s. 40–46; citatet s. 40. Malm ger sin översättning av Spegels brev till Lager-

löf, s. 42.
46 Ibid., s. 42.
47 Ibid., s. 43.
48 Ibid., s. 43.
49 Esbjörn Belfrage, 1600-talspsalm. Litteraturhistoriska studier, diss. Lund 1968, s. 275–288; 

citatet s. 288. Psalmens text återges ibid., s. 231–234.
50 Ibid., s. 289–296.
51 Ibid., s. 296.
52 Ibid., s. 296 f.
53 Ibid., s. 298. Jfr s. 301, där det om de svenska psalmboksdebattörernas stiluppfattning he-

ter: ”Att i ett fall som detta använda termen klassicism med dess associationer till fransk-
klassicism kan fördunkla sakförhållandena.” När Belfrage diskuterar användningen av be-
greppet klassicism i samband med det sena 1600-talets psalmdiktning gör han det med 
viss kritisk anknytning till Allan Arvastsons framställning i Den svenska psalmen, Lund 
1963; för Arvastson blir, menar Belfrage, ”klassicism delvis lika med franskklassicism”. 
(Belfrage 1968, s. 298).

54 Ibid., s. 298 ff. Belfrage nämner Petrus Lagerlöfs eventuella betydelse för Spegels utveckling 
i klassicistisk riktning men påpekar att även Lagerlöfs beroende av franskklassicismen är 
ovisst (ibid., s. 299). Belfrages diskussion av Spegels klassicism berörs av Malm 2004, s. 26.

55 Lydia Wahlström, ”Petrus Lagerlöfs kollegium i svensk metrik”, Samlaren 1900, s. 1–29; 
Bergh 1916, s. 14–17, passim. Lagerlöfs uppfattning i metriska frågor – han hävdar accent-
principen för den svenska versen och accepterar endast tvåstaviga versmått, främst alexan-
drinen – behandlas utförligt av Otto Sylwan i Den svenska versen från 1600-talets början. 
En litteraturhistorisk översikt (Göteborgs högskolas årsskrift. Extraband 1), 1, Göteborg 
1925, s. 118–138.
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56 Bergh 1916, s. 15. Lagerlöfs krav på poesins språk, som också innefattar en restriktiv inställ-
ning till poetiska omskrivningar, ges av Otto Sylwan en säkert alltför radikal, franskklassi-
cistisk innebörd då han menar att ”hos teoretikern Lagerlöf den franska klassicismen full-
ständigt segrat över renässansen, och det en klassicism, som framförallt var rationalistisk, 
som föredrog det abstrakta uttrycket framför det bildliga, – med andra ord: Lagerlöf är 
redan en pseudoklassicismens man”. (Sylwan 1925, s. 119).

57 Petrus Lagerlöfs collegium 1691 angående wårt Swenska språks cultiverande (Nordiska texter 
och undersökningar 27), utg. av Hans H. Ronge, Börje Tjäder och Gun Widmark, Upp-
sala 1999. Av de i denna edition tryckta texterna citerar jag KB Rålamb fol. 82, som kan ses 
som ”en för publicering avsedd bearbetning av föreläsningarna, gjord av [Lagerlöf ] själv” 
(Gun Widmarks Inledning, s. 18). Om Lagerlöfs kollegium, se också Gun Widmark, ”Pet-
rus Lagerlöf, den förste svenske språkvårdaren”, Språk och Stil 1997, s. 59–83.

58 Petrus Lagerlöfs collegium 1691, s. 140.
59 ”Collegium Sveticum Celeberrimi Professoris Lagerlöfs Habitum Upsalis Anno 1691”, 

UUB, Nordin 628, fol. 6. Jfr Bergh 1916, s. 15.
60 Petrus Lagerlöfs collegium 1691, s. 144.
61 Ibid., s. 177, 178.
62 Olov Lönnqvist, ”När, var, hur och för vem? Tjugo handskrifter och aktörerna bakom 

dem”, Petrus Lagerlöfs collegium 1691, s. 40–69, här: s. 43 f. Lönnqvist menar att Lagerlöf 
”nu troligen talade inför en utvald grupp, där det kanske ingick professorskolleger, magi-
strar och de allra mest intresserade äldre eleverna”.

63 Petrus Lagerlöfs collegium 1691, s. 180 f.
64 Läran om de tre stilarna: Lausberg 1990, § 1078–1082; Dyck 1991, s. 91–112; Fischer 1968, 

s. 100 ff., passim. Se även Ernst Robert Curtius, ”Die Lehre von den drei Stilen in Alter-
tum und Mittelalter”, Romanische Forschungen, 64, Frankfurt a. M. 1952, s. 56–70.

65 Petrus Lagerlöfs collegium 1691, s. 180.
66 I uppteckningar efter föreläsningar som Lagerlöf höll om svensk poesi (UUB, Nordin 

1107) finns dock ett mycket uppskattande omdöme om Stiernhielms Hercules. Här fram-
hålls särskilt diktens bilder, liknelser och tänkespråk. Se Axel Friberg, Den svenske Herku-
les. Studier i Stiernhielms diktning, diss. Stockholm 1945, s. 11, där stället citeras (på latin) 
och översätts. Jfr Wahlström 1900, s. 17 f., och Sigbrit Swahn, Ryktets förvandlingar. Stiern-
hielm, Lucidor och Runius bedömda av 1700-talet – en studie i den litterära kritikens utveck-
ling i Sverige, diss. Lund 1974, s. 102.

67 Petrus Lagerlöfs collegium 1691, s. 180. Om de olika stilarna och i detta sammanhang också 
om Lucidors fel att inte skilja mellan dem, se även s. 164. Om Lagerlöfs kritik av Lucidor, 
jfr Swahn 1974, s. 185–192. Lagerlöfs krav på stilens jämnhet berörs av Swahn, s. 186 f., 189 
f.

68 Petrus Lagerlöfs collegium 1691, s. 180. Columbus får ett något fylligare positivt omdöme 
enligt en annan handskrift (UUB, Palmsk. 406), som tydligen är Lagerlöfs föreläsnings-
manuskript, se Gun Widmarks Inledning, s. 17 f.: Lagerlöf förklarar att Columbus ”är be-
röm wärd både för reenheeten som och Genium Styli Poëtici, ey heller haar iag funnit nå-
gon som bättre haar achtat æqvalitatem Styli än han”. Ibid., s. 125.
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69 Ibid., s. 181.
70 Lagerlöfs yttrande över Spegels dikt är tryckt och kommenterat i Fredrik Sandwall, ”Pet-

ter Lagerlööfs ’påminnelser och anmärkningar’ till Spegels Thet öpna Paradis”, Språk och 
Stil 1913, s. 1–20. Av Lagerlöfs brev till kanslikollegium i februari 1692 framgår att han pla-
nerade att i samband med yttrandet också skicka sina ”observationer öffwer dhet Swenske 
språket” till kollegiet (ibid., s. 1 f.).

71 Ibid., s. 2; se även slutet av själva yttrandet, s. 19 f.
72 Ibid., s. 4, 19.
73 Ibid., s. 4 ff., 8 ff.
74 Ibid., s. 11 f.
75 Ibid., s. 15.
76 Det kungliga brevet (Kammararkivet, 66:4), citerat efter Olsson 1963, s. 15.
77 Ett representativt uttryck för detta synsätt är den oration som kanslipresidenten Bengt 

Oxenstierna 1693 höll vid firandet av hundraårsminnet av Uppsala möte och där ett hu-
vudtema var att hävda religionens nödvändighet för staten, se Nils Ekedahl, Det svenska 
Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst (Studia Rhetorica Upsaliensia 2), diss. 
Uppsala 1999, s. 45–52.

78 [Haquin Spegel], Thet öpna Paradis, Stockholm 1705, kap. X, s. 53–56; ”tin ödmiukste vn-
dersåte”, s. 54.

79 En teokratisk uppfattning kommer till tydligt uttryck i en av Spegel författad (ej fram-
förd) likpredikan över Karl XI, ”Konung Hiskiae grafskrifft”. Karl XI sägs här stå Gud när-
mast i ”macht och wälde” (se Ekedahl 1999, s. 108).

80 Om begreppet ”politisk kultur” och relaterade begrepp som ”konfessionalisering” och ”so-
cial disciplinering” i nyare forskning om den tidigmoderna perioden och om religionens 
betydelse i den politiska kulturen, se Ekedahl 1999, s. 14–17. Ekedahl studerar i sin avhand-
ling Spegels predikokonst inom ramen för det karolinska enväldets politiska kultur.

81 Sandwall 1913, s. 4.
82 Hugo Hernlund, Förslag och åtgärder till svenska skriftspråkets reglerande 1691–1739, Stock-

holm 1883, s. 17–37.
83 Ibid., s. 23.
84 Petrus Lagerlöfs collegium 1691, Gun Widmarks Inledning, s. 13.
85 Hernlund 1883, s. 30 f. Jfr Adolf Noreen, Vårt språk. Nysvensk grammatik i utförlig fram-

ställning, 1, Lund 1903, s. 195 f., och Hansson 1984, s. 103 f. Om Lagerlöfs roll i diskussio-
nerna inom kanslikollegium om ortografisk standardisering, se Teleman 2002, s. 69. La-
gerlöfs uppfattning i ortografiska frågor, som han utvecklar den i sin Dissertatio de linguæ 
svecanæ orthographia (Uppsala 1694), kommenteras av Peter Weiss i hans undersökning 
Ordning i bruket, skäl till vanan. Orthographische Grundpositionen bei schwedischen Gram-
matikern des 18. Jahrhunderts (Linguistica septentrionalia, 1), Saarbrücken 1999, s. 12 f., 
42–45. Weiss påpekar bland annat sambandet mellan Lagerlöfs starkt framhävda princip 
att homofoner bör särskiljas i stavningen och hans betonande av språkets kommunika-
tionsfunktion, som Weiss uppfattar som modernt. (Ibid., s. 45.)

86 I sina ”påminnelser” med anledning av sitt uppdrag, adresserade till hovkanslern, fram-
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för Lagerlöf en del kritik av sin företrädare Claudius örnhjälms påbörjade text till Suecia 
antiqua et hodierna, UUB, Palmsk. 1.

87 Lagerlöfs text är ofullbordad, men några inledande kapitel i rentryck (1698) finns bl.a. i 
UUB. Om Lagerlöf och texten till Suecia antiqua et hodierna, se Samuel E. Bring, ”Suecia-
verket och dess text”, Lychnos 1937, s. 32–38. Se även Gunnar Eriksson, Rudbeck 1630–1702. 
Liv, lärdom, dröm i barockens Sverige, Stockholm 2002, s. 430 f.

88 Om Hermelins liv och verksamhet se Sven Olsson, Olof Hermelin. En karolinsk kulturper-
sonlighet och statsman, diss. Lund 1953.

89 Ibid., s. 129. Sin språkliga purism uttrycker Hermelin redan i företalet till sin översättning 
(publicerad 1683) av Sylvester Du Four, Instruction d’un père à son fils. Olsson konstaterar 
linjen härifrån till Hermelins senare engagemang i diskussionen om det svenska skriftsprå-
ket. Ibid., s. 66, 563 ff.

90 Kurt Johannesson, I polstjärnans tecken. Studier i svensk barock (Lychnos-bibliotek 24), 
diss. Uppsala 1968, s. 33.

91 Ibid., s. 38.
92 Ibid., s. 42–51, jfr s. 83 ff. Om Stobaeus som latinpoet se även Maria Berggren, Andreas Sto-

baeus: Two Panegyrics in Verse, edited with introduction, translation and commentary (Stu-
dia Latina Upsaliensia 22), diss. Uppsala 1994. De av Berggren ederade och kommente-
rade texterna är två orationer på hexameter, den ena med anledning av Karl XI:s trontill-
träde 1672, den andra med anledning av Karl XII:s seger vid Narva nästan trettio år senare. 
Också Berggren anknyter i sin karakteristik av stilen i Stobaeus dikter och i 1600-talets 
svenska latinpoesi i allmänhet till barockbegreppet (s. 35).

93 Johannesson 1968, s. 54. Till Hermelins latindiktning i en barockpräglad stil på 1680-talet 
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A B S T R AC T
Lars Gustafsson, Klassicism och statsintresse. Stilutveckling och statlig språk- och litteraturpolitik i 
1600-talets Sverige (Classicism and governmental concern. Stylistic development and governmen-
tal linguistic and literary policy in 17th Century Sweden)

This study discusses the development of linguistic and literary classicism in the Swedish 17th 
century. The classicist tendency is seen in connection with governmental and ecclesiastical 
linguistic concerns: the classicist demand for linguistic simplicity and clarity, perspicuitas (as 
opposed to the baroque predilection for ornamentation, ornatus) complied with the authori-
ties’ demands on language and literature as an effective means of public communication. Sty-
listic ideals, rooted in traditional rhetorical and poetological doctrine, hence came to perform 
a political function, something which probably was of greater significance for the development 
of 17th Century Swedish classicism, than the influence of its French counterpart.
 An important agent in the development of a functional and easily accessible language was 
the Royal Chancellery. The chancellery was the designated authority as far as official linguistic 
policy was concerned. In Queen Christina’s view the chancellery was in this respect to perform 
duties similar to those of the French Academy.
 Petrus Lagerlöf (1648–1699), professor of eloquence at Uppsala University, functioned 
during the 1690-s by appointment by the chancellery, as a stylistic and linguistic critic. In this 
capacity he scrutinized Haquin Spegel’s (1645–1714) biblical epic Thet öpna Paradis (“The 
opened Paradise”) upon royal demand. In this assignment Lagerlöf (much like Spegel himself ) 
pushed for a classicist ideal, not least in his stylistic concerns, where he demanded a clear sepa-
ration between the sublime, the mediocre and the low style. The government’s concern with 
Spegel’s poem and its linguistic form is likely to be explained by its perceived politico-religious 
importance as a didactic, religious text.
 Olof Hermelin (1658–1709) became known as a Latin poet in the style of the baroque. 
During his career in the chancellery in the early 18th Century, he however came to orientate 
himself towards a more classicist position. In the present study this tendency towards stylistic 
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reorientation is seen in connection with his function as royal propagandist during the military 
campaigns of King Charles XII.
 At the end of the 17th Century a classicist tendency can hence be perceived in public lin-
guistic concern, as well as in Swedish Latin poetry. This tendency however does not directly 
challenge the stylistic ideals of the literary baroque. Rather classicist and baroque traits co exist, 
but they perform different functions within the literary realm. Whereas the baroque style con-
tinues to dominate for instance the panegyric genres, classicist style, with its demand for per-
spicuitas, comes to the forefront where governmental and ecclesiastical interests require a clear 
and easily accessible linguistic form.




