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Dygdeval och apoteos
Stiernhielms Hercules som dikt och drama

Av  NILS  EKEDAHL

Här har jag emellertid för avsikt att ta fasta på
olikheterna mellan dikten och spelet och rikta
uppmärksamheten mot hur de två versionerna av
vägvalsberättelsen präglas av skilda retoriska syf-
ten. Utgångspunkt för min analys är texternas
brukssammanhang. Jag har därför valt att koncen-
trera mig på de funktionella och retoriska föränd-
ringarna och gå förbi idéinnehållet i den mån det
inte har direkt relevans för förståelsen av just dessa
aspekter. Men eftersom funktion och retorik är
nära sammankopplade med idéinnehållet i både
Hercules och Spel om Herculis wägewal är det inte
möjligt att lämna idéanalysen helt åt sidan. Det
faktum att dikten i och med dramatiseringen har
fått en ny funktion och retorisk form innebär
att budskapet förskjutits på väsentliga punkter.
Genom dramatiseringen har den moraliserande
vägvalsberättelsen förvandlats till ett panegyriskt
festspel anpassat till de idéer och retoriska konven-
tioner som präglade 1600-talets hovkonst, och
från att i sin ursprungliga form ha fungerat som
adelstraktat med uppgift att stimulera den ny-
vordna stormaktens unga adelsmän till nyttiga
studier har den omgestaltats till en hyllning av den
unge Karl XI. I dramat ligger fokus inte längre lika
entydigt på Herkules’ val av dygdens livsväg, utan
här är det i stället apoteosen eller gudarnas uppta-
gande av honom till Olympen som utgör bränn-
punkt för handlingen. För att bli rättvisande mås-
te den retoriska analysen därför hela tiden göras
med hänsyn till de två textversionernas skilda
funktioner och idébudskap.

Vad beträVar Hercules kan jag bygga på de resul-
tat som Hjalmar Lindroth, Axel Friberg, Lars Gus-
tafsson, Sven Delblanc och Bernt Olsson presen-
terat. När det gäller dramat är forskningen mer
sparsam, och vid sidan av Wesséns och Beijers
kommentarer till textutgåvan utgör Delblancs
ovannämnda uppsats den mest perspektivrika stu-
dien. Hans idéanalys är av grundläggande betydel-
se för förståelsen av Stiernhielms gestaltning av
den klassiska vägvalsberättelsen, inte minst tack

Georg Stiernhielms Hercules trycktes som bekant
1658. Drygt tio år senare, 1669, uppfördes en dra-
matiserad version av dikten vid hovet i Stockholm
under titeln Spel om Herculis wägewal. Inför upp-
förandet hade texten underkastats en omfattande
omredigering samt utökats med ett par kortare
hexameterpartier och ett antal lyriska sånger. Spe-
let, som Wnns bevarat i endast två manuskript, har
i modern tid utgivits av Agne Beijer och Elias Wes-
sén, vilka tillsammans med musikhistorikern Åke
Vretblad även försett det med utförliga kommen-
tarer.1

I forskningen har det sedan länge stått klart att
Hercules och Spel om Herculis wägewal skiljer sig åt
på åtskilliga punkter. Detta till trots har spelet i
huvudsak uppfattats som en adaption i allt väsent-
ligt trogen originaldikten, och omredigeringen
och tilläggen har främst setts som betingade av
praktiska, framförandetekniska faktorer. Några
mer djupgående skillnader beträVande form,
funktion och idéinnehåll har forskarna inte note-
rat. I likhet med dikten har dramat tolkats som en
didaktisk moralitet, vilket fått till följd att det inte
sällan har tagits till hjälp i tolkningen av Hercules.
Den forskare som framför allt har lutat sig mot
dramatiseringen i försöket att tolka den ursprung-
liga dikten är Sven Delblanc, som i uppsatsen
”Hercules magnanimus” i Samlaren 1961 pläderat
för att Stiernhielms herkulesgestalt skall förstås
som en vir magnanimus eller en illustration av den
aristoteliska moralWlosoWns föreställning om den
heroiska dygden. Delblanc åberopar den ideolo-
giskt skarpare proWlerade dramatiseringen uppre-
pade gånger i sin interpretation och utnyttjar den
som tolkningsnyckel till ett par centrala passager i
Hercules.2 Han motiverar inte greppet att lägga
spelet till grund för tolkningen av dikten närmare,
utan tycks ha uppfattat det som helt oproblema-
tiskt i och med att spelet skildrar samma mytolo-
giska situation – hjältens val mellan dygd och lust
– och återger dikttexten praktiskt taget helt obe-
skuren.
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vare att han så klart kunnat påvisa diktens närhet
till renässanshumanismens moralpedagogik. På
vissa punkter menar jag dock att hans resonemang
måste ifrågasättas. Detta gäller särskilt hans meto-
diskt obekymrade sätt att harmonisera Hercules
och Spel om Herculis wägewal med varandra, vilket
enligt min mening inte bara medför att texternas
olikartade funktioner och retoriska karaktärsdrag
fördunklas, utan även att de idémässiga divergen-
serna suddas ut. Vid sidan av att lyfta fram de två
versionernas respektive funktion och retoriska sär-
prägel vill jag därför också ta upp tesen att Stiern-
hielms herkulesgestalt skall förstås som en vir
magnanimus till kritisk granskning och peka på
hur Delblancs resultat behöver nyanseras för att
göra full rättvisa åt den moralWlosoWska problema-
tik som gestaltas i de två versionerna av Stiern-
hielms vägvalsberättelse.

Hercules – ädlingen vid skiljevägen
Hercules torde vara den svenska 1600-talslitteratu-
rens mest omskrivna text, vars funktion, idéinne-
håll och komposition har gjorts till föremål för
analys av ett Xertal forskare. Till de tyngst vägande
bidragen hör Axel Fribergs Den svenske Hercules.
Studier i Stiernhielms diktning (1945) och Bernt
Olssons Den svenska skaldekonstens fader och andra
Stiernhielmsstudier (1974).3 Den som – jämte Fri-
berg – främst har intresserat sig för diktens funk-
tionssammanhang är dock Lars Gustafsson, vilken
i ett Xertal studier hävdat att den skall läsas som
en moraliserande uppfostringstraktat riktad till ti-
dens adelsungdom.4

För Friberg är Hercules först och främst en idé-
dikt som gestaltar humanismens höga människo-
ideal. Dikten kan visserligen kopplas till tidens po-
litiska ambitioner att höja bildningsnivån inom
den svenska adeln, men har enligt Friberg betyd-
ligt vidare syftning än blott att fungera som adels-
didaktik. Det adelskap som dikten vill få läsaren
att eftersträva är inte ett snävt avgränsat ståndside-
al, utan en nobilitas animi som står öppen för varje
människa, oavsett samhällsställning. Detta synsätt
innebär att Friberg läser Hercules som ett moral-
WlosoWskt program i vid mening.5 Av hans fortsat-
ta analys framgår dock att Stiernhielms text kan
inplaceras i en humanistisk skoltradition av didak-
tiskt präglade vägvalsskildringar emanerande från

Philipp Melanchthon, vilken vid Xera tillfällen an-
vände den grekiske heroen för att illustrera bety-
delsen av intellektuell och moralisk förkovran.
Han förfärdigade också en latinsk översättning
av Prodikos’ välkända berättelse om hjälten vid
skiljovägen i Xenofons Memorabilia (300-talet
f. Kr.). Från Wittenberg spreds denna till andra
protestantiska lärosäten, bl. a. till Rostock, där
Herkules tycks ha omhuldats med särskild energi
som uppbyggligt exemplum, och därifrån synes be-
rättelsen ha tagits upp i den svenska akademiska
litteraturen.6 Trots att Friberg vill relativisera för-
hållandets betydelse visar alltså hans genomgång
att Hercules är förankrad i ett humanistiskt utbild-
ningsprogram där moraliserande dygdevalsskild-
ringar var ett återkommande inslag.

Lars Gustafsson har i sin forskning kring dikten
lagt större vikt vid de direkt ståndsrepresentativa
ambitionerna och hävdat att Hercules skall läsas
som en programskrift för det bildningsideal han
kallar ”den litterate adelsmannen”. Enligt detta
ideal var det inte tillräckligt för en ung ädling att
lära sig krigiska färdigheter, utan han måste också
öva sin intellektuella förmåga och erövra ett visst
mått av boklig lärdom för att bli till nytta i samhäl-
let. Idealet svarade enligt Gustafsson mot den soci-
ala och politiska situation som uppstått i och med
westfaliska freden 1648. Behovet av adelsmän med
militär kunskap och erfarenhet var efter krigsslutet
inte längre lika stort, och de personer som den
svenska statsledningen nu i första hand efterfråga-
de var i stället män som kunde besätta posterna i
den expanderande byråkrati som skulle adminis-
trera det nya imperiet. Samhällsnyttiga civila kun-
skaper var avgörande för att adelsståndet skulle
kunna hävda sin privilegierätt till de högre ämbe-
tena, varför det blev nödvändigt att försöka över-
tyga de unga ädlingarna om värdet av sådana. Det
nya bildningsidealet anslöt med andra ord både
till statsmaktens behov av kompetenta funktionä-
rer och till självbilden hos ett adelsstånd som suc-
cessivt blev alltmer beroende av anställning i den
statliga byråkratin.7

Maningar till studier och fredliga värv intar,
som Gustafsson påpekat, även en framträdande
plats i tidens disputations- och orationsövningar
vid de svenska universiteten. I den aristokratiska
uppfostringslitteraturen från 1600-talets första
hälft tillbakavisas genomgående uppfattningen att
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studier är vanhedrande för en adelsman. Särskilt
framhävs värdet av boklig bildning, vilken med ar-
gument hämtade från auktoritativa antika förfat-
tare förklaras vara adelsynglingarnas skyldighet att
förvärva för att bli dugliga administratörer i sta-
tens tjänst.8 Men det var inte bara kunskap och
administrativ skicklighet som de styrande fordra-
de av adelsmännen. Av dem krävdes också själslig
förWning, nobilitas animi, och dygd, dvs. en mora-
lisk hållning som skulle styra deras handlande och
motivera dem att ställa sina krafter till överhetens
och samhällets förfogande. En sådan hållning
tänktes endast kunna vinnas genom långvarig in-
tellektuell och moralisk träning, varför de unga
ädlingarna i uppfostringslitteraturen manades att
bekämpa alla lastbara impulser och ha historiens
högsta etiska förebilder för ögonen. Det yttersta
målet för utbildningen var att åstadkomma en inre
disciplin som gjorde dem villiga att underordna
sig samhällets behov och behärska sina impulser
och begär.9

Som Gustafsson visat kan detta aristokratiska
bildningsideal också följas i Hercules. Såväl fru
Lusta som fru Dygd vädjar till Herkules’ stånds-
känsla, och den antike hjältens val mellan lust och
dygd framställs av Stiernhielm som ett val mellan
en sann och en falsk förståelse av adelskapets inne-
börd. Det sanna adelskapet företräds av fru Dygd,
vilken inskärper nödvändigheten av studier och
inre behärskning, medan fru Lusta såsom repre-
sentant för nöjeslystnaden föraktfullt avfärdar nyt-
tan av bokliga kunskaper och moralisk disciplin.
Som adelsman har Herkules enligt henne rätt att
fritt tillfredsställa sina begär, vilka han inte bör be-
kämpa utan tvärtom bejaka.

Eftersom Gustafssons tes att dikten skall läsas
som en adelstraktat är av grundläggande betydelse
för min tolkning av retoriken i de två versionerna
av Stiernhielms vägvalsberättelse Wnns det skäl att
se närmare på hur de olika adelsidealen kontraste-
ras mot varandra i Hercules. Enligt fru Lusta är lär-
da mödor förklenande för en adelsman, vars utse-
ende och hälsa äventyras av böcker, bläck och
skrivdon:

Bort med Papper, och Bleck; bort Böcker, Cirklar och Pennor;
Skulle tu smitta tijn hand, tijn’ Adlige Miölk-hwijte Wnger,
Skulle the Xäckias i Bleck; huru wille tu Frustugun wittia?
[…]
Sudle sig Skrifwar’ uti sitt Bleck; lät Clerker och Diäknar

Möda sig i sijn Book; leef Mätare Circlar och Cifror.
Tu är af ädlare Blod; tijn ätt thet skulle wanähra.
[…]
Djupe-besinnande Hiern-brott; höge Latiniske fratsor
Fly som en Orm; the willa titt Hufwud, och kränkia tijn Hälsa.
Hwar-te studera? tu blijr hwart Doctor, Präst, eller Abbot.10

Studier utgör ett hot mot adelsmannens sociala
anseende och berövar honom hans manliga attrak-
tionskraft, förklarar fru Lusta och varnar Herkules
för att sänka sig till sekreterarnas och akademiker-
nas simpla sysslor. Intellektuell verksamhet bör
han på grund av sin börd överlåta åt andra.

Häremot hävdar fru Dygd att börden inte en-
sam ger Herkules försteg framför andra männis-
kor, varför han måste vårda och utveckla sina anlag
medelst studier och arbete. Först när han strävar
efter kunskap och odlar sin intellektuella förmåga
gör han sig förtjänt av den aktning som tillkom-
mer honom i kraft av hans samhällsställning:

Såsom en Lampa sin Eld förkofrar och lyser i mörkre,
Alt medan hon sin spädsl och näring niuter af Olio;
Så wil och Adels stånd med öfning af adelige Dygder,
Hållas uti sin glantz: Tryter här af Dygdenes olio;
Släckt blifwer Adels-glantz; och lampan hon tynes i mörker.
Snöd är en Ädelman, den sielf-sijne Dygder ey adla,
Snöd är en Ädelman, den Moors-qwedet adlar allena.
(v. 483–489)

Börden förmår inte ensam göra ynglingen till sann
adelsman, och Stiernhielm låter därför fru Dygd
med eftertryck inskärpa de unga ädlingarnas plikt
att bilda och förkovra sig.

Men som citatet ovan visar framhåller fru Dygd
i likhet med de akademiska disputationerna och
orationerna att en adelsman också måste uppfylla
ett moraliskt krav: Herkules måste bevisa sin
ståndstillhörighet genom att utöva passande adliga
dygder. Genom att förvärva kunskap och lärdom
vinner han visdom, vilken i sin tur skall göra att
han handlar på ett moraliskt riktigt sätt:

Märck, min Son; som Dygd sig grundar å Gud, och i ärhron.
Så är och ingen Dygd, som icke beroor opå Wijsdom:
Wett är Dygdenes lius, och Wijsdom är Dygdenes öga.
Wett hörer arbete til; wins ey vtan ijdkeligt omak.
[…]
Lärdomen är ett Fröö; där af Wijsdom gröder i hiertat.
Märck dät: Wijsdoms Fader och Moder är’ Arbet, och Lärdom.
(v. 411V., 418f.)
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Det yttersta målet för adelsmannens ansträng-
ningar sammanfattas av Stiernhielm i begreppen
dygd och ära. Dygden betecknar den förening
av bildning och samhällsansvar som Herkules så-
som adelsman är förpliktad att uppnå, äran den
berömmelse och höga sociala prestige han har att
vänta i fall han uppfyller den vedertagna moralens
krav, och sammantaget ger dikten uttryck åt ett
mycket ambitiöst uppfostringsprogram. I det be-
tonas starkt vikten av att tidens unga svenska
adelsmän inhämtar de kunskaper och tillägnar sig
de attityder som statsmakten ville se hos adelsstån-
det. Inte utan anledning har därför dikten av Gus-
tafsson utnämnts till ”der wichtigste Adelstraktat
der schwedischen Großmachtzeit”.11

Den uppgift Stiernhielm förelagt sig i Hercules var
alltså att stimulera den svenska stormaktens unga
adelsmän till studier och moralisk självförbättring.
Detta framgår även av diktens retoriska form. Nå-
gon mer ingående retorisk analys av dikten har
ännu inte företagits, men Olsson har i sin komposi-
tionsanalys i Den svenska skaldekonstens fader visat
hur den genomgående är uppbyggd enligt prin-
cipen ’korrespondens, antites och variation’.12 Prin-
cipen kan avläsas på samtliga nivåer i texten, allt-
ifrån den övergripande delningen i två hälfter
bestående av fru Lustas och fru Dygds tal ned till
formuleringen av enskilda passager. Olsson fram-
håller dessutom att kompositionen tjänar ett persu-
asivt syfte och pekar på hur det kiastiska förhållan-
det mellan de båda fruarnas tal hänger samman
med målet för deras respektive argumentation.
Bägge sparar i anslutning till retorikens rekommen-
dationer det starkaste argumentet till sist, och me-
dan fru Lusta för att egga Herkules’ begär slutar sitt
tal med en målande beskrivning av sinnesnjutning-
ens behagfulla landskap manar fru Dygd honom
till eftertanke genom att låta sitt tal utmynna i en
sinister påminnelse om dödens ofrånkomlighet.13

Även om man i äldre forskning gärna framhållit
diktens åskådlighet och ”realism”, äger Hercules –
som varje läsare snart upptäcker – mycket påtaglig
diskursiv och argumentativ prägel.14 I centrum för
den ytterst rudimentära handlingen står hjältens
val mellan lustens och dygdens livsväg, den klassis-
ka mytologins Hercules in bivio, kring vilket som
Olsson noterat ”hela diktens budskap har knu-
tits”.15 Vägvalsmotivet, som gick tillbaka till anti-

ken, var mycket populärt inom humanismen och
användes Xitigt av såväl författare som konstnärer
under den tidigmoderna perioden. Det kunde
varieras på många sätt, men ett återkommande
syfte var att klargöra gränsdragningen mellan en
moraliskt riktig och förkastlig livsföring.16 Också
Stiernhielm brukar det på ett didaktiskt, förma-
nande sätt, då han ställer Herkules inför två mora-
liska alternativ som spelas ut mot varandra i de
appeller som fru Lusta och fru Dygd riktar till
honom. Hur Herkules reagerar på deras tal eller
vilken väg han till sist väljer avslöjar emellertid
inte dikten, vars slut härigenom lämnas öppet.

Till sin huvuddel utgörs Hercules av fru Lustas
och fru Dygds appeller, vilka retoriskt kan beskri-
vas som två ethopoeiae eller karaktärsbeskrivande
tal. Henrik Schück ville på sin tid klassiWcera dik-
ten som ett epos med hänvisning till den franske
poetikförfattaren René Le Bossus Traité du poëme
épique (1675), en karaktäristik som dock har be-
tvivlats av såväl Agne Beijer och Lennart Breit-
holtz.17 Även vad gäller textens retoriska form gör
sig den av Gustafsson och Delblanc påvisade när-
heten till den akademiska världen gällande, och i
modernare forskning har intresset alltmer kommit
att förskjutas mot de retoriska textmodeller och
argumentationsformer som tränades i tidens skol-
undervisning. Denna tendens är märkbar redan
hos Friberg, vilken – med inspiration hämtad från
Erwin Panofskys Hercules am Scheidewege (1930) –
utpekar skolretorikens synkrisis eller ”en fullt ge-
nomarbetad antitetisk jämförelse mellan två alter-
nativ” som en tänkbar modell för kompositionen
av Stiernhielms dikt.18

Att mönstret för Hercules bör sökas i tidens reto-
riska receptlitteratur stöds av den retorikhistoriska
forskning som vuxit fram under de senaste decen-
nierna.19 Det stöter inte på några större svårigheter
att hitta argumentationsformer som erinrar om
dikten i 1600-talets svenska skol- och universitets-
undervisning, och en jämförelse av Hercules med
de retoriska skrivövningar som gås igenom i Johan-
nes ScheVerus’ Gymnasium styli (1657) ger vid han-
den att det Wnns Xera textmodeller vid sidan av
ethopoeia och synkrisis som kastar ljus över diktens
komposition. Som särskilt belysande i samman-
hanget framstår de tre övningarna conWrmatio ac
destructio, thesis och declamatio suasoria.20 I de två
förstnämnda, vilka ingick bland de elementära öv-
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ningar som gick under namnet progymnasmata,
tränades studenterna i att argumentera för respek-
tive emot ett påstående samt att överväga för- och
nackdelar i en s. k. quaestio inWnita eller principiellt
formulerad fråga. I suasoria-övningen, som ansågs
mer avancerad och hörde till de declamationes som
följde efter progymnasmata-serien, behandlades på
motsvarande vis en quaestio Wnita, dvs. en ”begrän-
sad” eller speciWk fråga. Denna var ofta hämtad
från klassisk mytologi eller historia och kunde t. ex.
lyda ”Skall Agamemnon oVra IWgenia för att häva
stiltjen?” eller ”Bör Numa ta emot den kungavär-
dighet som romarna erbjuder honom?”. Inte sällan
utformades uppgiften så att studenten Wck ikläda
sig rollen av en viss historisk person eller rådgivare
till en sådan.21 En annan fråga som kunde tas till
utgångspunkt för en thesis var, som Leif Åslund
uppmärksammat, symptomatiskt nog huruvida en
furste eller adelsman borde ägna sig åt studier.22

Ännu ett mönster som brukar nämnas i sam-
manhanget är den dialektiska argumentationsmo-
dell som gick under namnet pro et contra. Model-
len praktiserades allmänt under 1600-talet och var
som Åslund senast visat vanligt förekommande i
bl. a. diskussionerna i det svenska riksrådet. Sin
grund hade den i tanken att det bästa sättet att be-
lysa en kontroversiell fråga och nå fram till ett väl-
grundat beslut var att så noggrant som möjligt in-
ventera alla de argument som kunde anföras för
eller emot ett visst handlingsalternativ. Denna in-
ventering kunde ske på Xera sätt; vanligt var att
låta en person argumentera för medan en annan
uppdrogs att argumentera emot.23 Modellen har
påfallande likheter med Hercules och har aktualise-
rats av Delblanc i hans avsnitt om Stiernhielm i
Den svenska litteraturen (1987).24

Det kan måhända verka långsökt att utgå från
tidens retoriska elementarläroböcker för att analy-
sera kompositionen av ett litterärt så ambitiöst verk
som Hercules. De nämnda argumentationsformer-
na ger emellertid, som jag ser det, god hjälp för för-
ståelsen av syftet med Stiernhielms dikt. Det ämne
som ligger till grund för dess framställning är frå-
gan hur Herkules skall leva för att få ett gott rykte.
Frågan formuleras uttryckligen i diktens inledande
rader – ”huru han sitt Lefwerne böria/ Skulle, däraf
han Prijß kunde winna, medh Tijden, och Ähra” (v.
2f.) – vilka kan läsas som ett fastställande av textens
quaestio. Frågeställningen är som synes en quaestio

Wnita knuten till en bestämd person och speciWka
omständigheter, vilket gör att dikten retoriskt kan
jämföras med en declamatio suasoria.25 Men även
om Stiernhielm formellt har formulerat ämnet
som en ”begränsad” fråga är det uppenbart att frå-
geställningen har vidare innebörd, och genom att
låta Herkules Wgurera som en representant för
1650-talets unga svenska adelsmän har han vidgat
berättelsen till att inte enbart gälla den antike hjäl-
tens dygdeval, utan i grund och botten alla män-
niskors. Herkules’ predikament i inledningen får
därmed snarare karaktär av en quaestio inWnita, vil-
ket i sin tur innebär att framställningen närmast
liknar en thesis.26

Intressantare än att försöka bestämma vilken av
de nämnda argumentationsformerna som dikten
närmast ansluter till är dock konstaterandet att så-
väl pro et contra som conWrmatio ac destructio, thesis
och declamatio suasoria kan hänföras till den typ av
”rådgörande” tal som i den klassiska retoriken
samlades under beteckningen genus deliberativum.
Karaktäristiskt för denna typ av tal är att det upp-
manar till någon form av beslut eller avgörande;
det yttersta målet för det deliberativa talet ligger
utanför själva talakten och utgörs av den handling
som talaren vill att åhörarna skall utföra. Taltypen
får härigenom stark praxisinriktning, och dess
grundfunktion kan i anslutning till Roman Jakob-
sons bekanta indelning av olika språkfunktioner i
verbal kommunikation närmast beskrivas som
”konativ” eller inriktad på att påverka mottagarnas
handlande.27 Denna konativa inriktning framgår
tydligt av Melanchthons deWnition av genus delibe-
rativum i Elementorum rhetorices libri duo (1531):
”Den rådgörande typen av tal handlar om att till-
råda och avråda, uppmana och avstyrka, begära,
vädja, trösta och liknande saker, varvid målet inte
är kunskap, utan snarare en handling av något
slag.”28 Att deWnitionen var aktuell i den intellek-
tuella miljö som Stiernhielm vistades i framgår av
en samling föreläsningsanteckningar i retorik från
1640-talets Dorpat, i vilken just denna formule-
ring återges ordagrant.29

Traditionellt centrum för myten om Herkules’
vägval utgjorde argumentationen mellan fru Lusta
och fru Dygd, och i de Xesta av de äldre versioner-
na av berättelsen debatterar de två fruarna med
varandra i en regelrätt retorisk agon.30 Stiernhielm
har dock samlat deras inlägg i varsitt samman-
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hängande tal. Kontrasten mellan fruarna har där-
med skärpts, så att de, som Olsson betonat, tydli-
gare framstår som varandras antites.31 Först talar
fru Lusta, som vederlägger adelsmannens behov av
dygd och lärdom och manar Herkules att i stället
följa de impulser som den egna lusten väcker. Hon
bemöts därefter av fru Dygd med en plädering för
inre disciplin och osjälviskt, samhällsnyttigt arbe-
te, vilken utmynnar i en påminnelse till Herkules
om vikten av att han tar vara på tiden och strävar
efter dygd så länge han har möjlighet.

Att Stiernhielm kastat om den vedertagna ord-
ningen mellan inläggen och låtit fru Lustas refuta-
tio av dygden föregå fru Dygds conWrmatio föränd-
rar inte diktens deliberativa karaktär. Ordningen
talen sinsemellan kan kanske verka något förbryl-
lande, men förekommer även på sina håll i tidens
retorikläroböcker, exempelvis i den grekiske soWs-
ten Afthonios’ (300-talet e. Kr.) under 1500- och
1600-talet mycket spridda version av progymnas-
mata-serien. Värt att notera är också att samma
ordning återWnns i Johannes ScheVerus’ behand-
ling av thesis i den tidigare nämnda Gymnasium
styli, där vederläggningen föregår bevisningen i det
exempel som illustrerar övningen.32 Förutom att
avspegla den betoning av konsten att kritisera en
argumentation som Øivind Andersen menar kän-
neteckna antikens retorikläroböcker kan förhål-
landet att fru Dygd talar sist i Hercules också ses i
ljuset av reglerna för dispositio – enligt tidens reto-
rikläroböcker skulle nämligen det starkaste argu-
mentet läggas sist om talaren eller författaren ville
få åhörarna att agera på ett visst sätt.33 Det Wnns
därför skäl att tro att placeringen av fru Dygds tal
skall förstås som ytterligare en markering från
Stiernhielms sida av att det var dygdens väg som
den antike hjälten skulle välja, trots att han först
ville slå följe med fru Lusta.

Stiernhielms dikt har inte sällan uppfattats som
en exempelberättelse med Herkules som lämpligt
identiWkationsmönster för tidens unga adelsmän.34

Uttolkarna har därvid menat att det inte spelar nå-
gon större roll att man som läsare inte får reda på
hur huvudpersonen väljer, ty då myten om honom
var allmänt känd visste läsarna ändå att det var
dygdens väg som han slutligen följde, och de kun-
de därmed supplera händelseförloppet på egen
hand. Tanken ter sig inte orimlig. Men som redan
antytts är det också möjligt att förstå diktens öpp-

na slut som ett resultat av den deliberativa taltyp-
ens konativa, handlingsuppmanande karaktär. Ser
man dikten i detta perspektiv framstår Herkules
inte i första hand som ett förebildligt exemplum,
utan snarare som en allegorisk personiWkation av
läsaren själv.

I sin uppmärksammade studie Orality and Lite-
racy. The Technologizing of the Word (1982) framhål-
ler Walter J. Ong att det inte är ovanligt att äldre
texter, vilka fortfarande präglas av den klassiska re-
torikens muntlighet, inom skriftspråkets gränser
avbildar en Wktionaliserat muntlig utsägelsesitua-
tion med Wktionaliserade talare och åhörare. Häri-
genom klargjordes hur texten förhöll sig till de
okända och frånvarande läsarna och utpekades den
roll dessa skulle inta som adressater för de i texten
talande personerna.35 Ongs iakttagelse har tilläm-
pats på Hercules av Stina Hansson, som noterat hur
Stiernhielm genom att placera Herkules mellan de
två fruarna har återskapat en muntlig kommunika-
tionssituation. Någon utförligare beskrivning av
huvudpersonens karaktär ger inte dikten, och det
enda läsaren får veta om honom är att han vill vin-
na ära, känner tvekan i valet av levnadsbana och vill
slå följe med fru Lusta sedan hon slutat sitt tal.
Herkules’ huvudsakliga uppgift blir därmed enligt
Hansson att fungera som en i texten inskriven åhö-
rare till fru Lusta och fru Dygd, vilken åskådliggör
den ”primära adressatrelevansen” i deras appeller.
Som en Wktionaliserad åhörare av detta slag kan
han i förlängningen ses som en allegori för textens
mottagare, vilken anger den lyssnarposition som
den enskilde läsaren skulle inta såsom den egent-
lige adressaten för de två fruarnas tal.36

Hansson understryker vidare hur diktens öpp-
na slut gör att den avviker från exempelberättel-
sens vanliga form:

Just Herculesgestalten är ju för övrigt ett ofta använt re-
toriskt exemplum. I kraft av de intertextuella sambanden
mellan den egna Herculesgestalten och detta exemplum
kunde Stiernhielm avstå från att i dikten beskriva hur
Hercules valde – läsaren vet redan att han valde ’rätt’.
Men i och med att Stiernhielm avstod från att berätta
om valet och att relatera detta till hur ’alla’ bör ställa sig
i en motsvarande situation, blir Hercules i just denna
dikt inte något regelrätt exemplum. Gestalten blir i stäl-
let i första hand en textfunktion som återskapar den pri-
mära adressatrelevansen i Fru Lustas och Fru Dygds tal:
den som var den klassiska retorikens tysta förutsättning
men som diktens skriftlighet berövat dem.37
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Med sitt påpekande av hur Hercules skiljer sig från
exemplum-genren sätter Hansson Wngret på dik-
tens konativa funktion. Enligt henne bör vi inte
tänka oss att Stiernhielms primära mål med dikten
var att bekräfta hjältens dygdeval och påminna om
dess riktighet, utan syftet var i stället att engagera
läsarna i den retoriska kampen mellan lusten och
dygden och få dem att själva ta ställning. Läst på
detta sätt framträder textens deliberativa och
handlingsuppmanande karaktär mycket klart.
Som en följd härav blir det också lättare att få
grepp om diktens struktur och förstå berättelsens
öppna slut. Det faktum att Hercules till skillnad
från den traditionella exempelberättelsen inte slu-
tar med att hjälten väljer den ”rätta” vägen behö-
ver inte uppfattas som en brist eller som ett tecken
på att alla läsare redan visste hur han valde, utan
kan ses som ett avsiktligt resultat av den retoriska
form författaren valt att ge dikten. Genom att låta
Herkules Wgurera som representant för den enskil-
de läsaren har Stiernhielm satt mottagarnas val av
livsväg i fokus. Målet är att driva läsarna till avgö-
relse och handling, och trots att dikten har stark
didaktisk prägel är det inte de moraliska lärdomar-
na i sig som står i centrum. I enlighet med Me-
lanchthons ovan citerade deWnition av genus deli-
berativum framhäver Stiernhielm i stället läsarnas
vilja att omsätta textens lärdomar i praktiken, ett
grepp som fått till följd att Herkules framstår mer
som en allegorisk gestaltning av en ung adelsmans
vånda i valet av livsväg än som en entydig, sede-
lärande förebild.

Hanssons påpekande av hur dikten skiljer sig
från den traditionella exemplum-genren är av stor
betydelse för min förståelse av retoriken i Hercules.
Men hennes tolkning är inte ny, utan förs på tal
redan i P. D. A. Atterboms Svenska siare och skalder
(2. uppl. 1862).38 Med säker känsla för diktens re-
toriskt verkningsfulla slut pekar Atterbom på hur
Stiernhielm genom att låta bli att säga något om
Herkules’ val överlämnar åt läsaren att fullborda
berättelsen:

Huru den grekiske Hercules valde, kan icke vara någon
okändt, som har äfven blott den allmännaste mythiskt-
historiska kunskapen om hjeltens lynne och bedrifter.
Men för Stjernhjelm var Hercules […] den i allegorisk
Wgur för sig sjelf visade åhöraren eller läsaren; hvilken
det allena tillkommer, att göra sitt val, och dermed
praktiskt fullända poemets innehåll. Också skulle, ome-

delbart efter den nyss anförda målningen, någon bifo-
gad underrättelse om det af Hercules fattade beslutet
endast förekomma matt, och onödigt störa läsaren i den
djupa besinning, hvari just denna afslutning är enkom
egnad att fasthålla honom.39

Sin verkliga slutpunkt, menar Atterbom, når dik-
ten först när läsaren själv prövat fru Lustas och fru
Dygds argument och tagit ställning till dessa. Det
avgörande är således inte vilken väg den antike
hjälten valde, utan vilken av de två livsvägarna lä-
saren för egen del vill följa. Denna handlingsupp-
manande, konativa inriktning låter sig osökt kopp-
las samman med den moraldidaktiska uppgift som
dikten hade enligt Gustafsson, och det förefaller
mot bakgrund av Hanssons och Atterboms iaktta-
gelser rimligt att anta att Stiernhielm avsiktligt
givit texten en form som skulle stimulera läsarna
att själva besluta sig för att leva i överensstämmelse
med dygdens bud.

En liknande tolkning synes även Olsson vara
inne på, då han i Den svenska skaldekonstens fader
påpekar hur fru Dygds maning till besinning och
eftertanke har till uppgift att få läsaren att reXekte-
ra över valet av livsväg. Hade Stiernhielm velat
skildra Herkules som den ständigt dygdige hjälten
borde det enligt Olsson fallit sig naturligt att av-
sluta vägvalsberättelsen med en redogörelse för
hur han beslutar sig för dygdens väg, ett slut som
för övrigt var mycket vanligt och förekommer i Xe-
ra av de texter som Stiernhielm utgick ifrån.40 Så
har författaren dock inte gjort, och avgörandet
överlämnas i stället åt läsaren:

Hur fru Dygds tal verkade på Hercules överlåter Stiern-
hielm åt läsarna att själva begrunda. De får själva Wnna
svaret genom insikt om hur de skulle välja. Det är också
häri skillnaden ligger mellan fru Lustas och fru Dygds
talekonst: fru Lusta vill locka, fru Dygd vill mana till
besinning och eftertanke.41

Stiernhielm har skickligt undvikit den didaktiska
övertydlighet som en redogörelse för själva väg-
valsbeslutet skulle ge, något som enligt Olsson
skärper berättelsens dramatik och underlättar för
läsaren att identiWera sig med dess huvudperson.
Med sitt påpekande av hur Stiernhielm till skill-
nad från de antika förlagorna låter de två fruarna
rikta sig enbart till Herkules i stället för att debat-
tera med varandra sätter Olsson dessutom diktens
konativa syfte i fokus, och han kommer däri-
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genom nära Atterboms och Hanssons tolkningar.
Att den förre påverkat hans förståelse av Hercules
framgår också av en not, där just det ovan citerade
avsnittet ur Svenska siare och skalder återges. Ols-
son kopplar dock inte det öppna slutet till den re-
toriskt deliberativa form Stiernhielm givit Hercu-
les, utan ser det i likhet med Atterbom först och
främst som resultat av ”en djupare konstnärlig in-
tuition”.42

I grund och botten råder det alltså ganska stor
samstämmighet mellan Hansson, Atterbom och
Olsson, vilka alla i ett mer eller mindre uttryckligt
formulerat retoriskt perspektiv utpekat den enskil-
de läsarens avgörelse som det primära målet för
Hercules. Genom att identiWera sig med diktens
huvudperson och leva sig in i hans valsituation
skulle läsarna fås att själva besluta sig för dygdens
väg. I anslutning till Friberg noterar emellertid
Olsson att en viss ambivalens kan anas i Stiern-
hielms syn på den antike heroen som etiskt ideal.
Enligt den antika mytologin var Herkules en halv-
gud som genom sitt ursprung besatt en särskild
förmåga att förverkliga dygden, vilket medfört att
det i Stiernhielms skildring av honom råder en viss
spänning mellan det adelskap som bygger på börd
och det som förvärvas genom eget dygdigt hand-
lande. Det inre, själsliga adelskapet, nobilitas ani-
mi, sägs visserligen vara något som i princip varje
människa kan förverkliga, men samtidigt framgår
det att Stiernhielm tänkte sig att börden gör vissa
personer bättre skickade än andra att uppnå detta
adelskap. Adeln utgör med andra ord en moralisk
elit, och på samma gång som Herkules represente-
rar varje människas skyldighet att välja dygden ge-
staltar han som halvgudomlig hero adelns anspråk
på att äga en särskild moralisk kallelse.43 Denna
omständighet gör det troligt att Hercules i realite-
ten först och främst vände sig till en ståndsmedve-
ten adlig läsekrets.

Att det var i uppfostrande och moraliserande syfte
som Stiernhielm aktualiserade vägvalsmotivet i
Hercules står, som framgått, utom tvivel. Diktens
retoriska utgångspunkt är frågan om hur man skall
leva för att vinna ”Prijß” och ”Ähra”, vilket Herku-
les grubblar över när han presenteras för läsaren i
diktens inledande rader (v. 2f.). Vad han söker är
alltså beröm och anseende, och som svar på frågan
ställer Stiernhielm upp två skilda slag av ryktbar-

het. Det första företräds av fru Lusta, vilken i fres-
tande bilder manar hjälten att utnyttja sin korta
livstid till sinnesnjutning. Ära i meningen efter-
världens aktning är blott en tom illusion, förklarar
hon:

Giör dig alsintet qwal; war altijd lustig, och sorgfrij:
Acht’ icke fåfängt Roos, eller Last, för skam eller ähra,
Ähra så wäl som Skam äre wind, och Namn utan ingiäld.
(v. 249V.)

I stället för att bekymra sig om fåfängt beröm bör
Herkules söka det anseende som tillkommer en
oförvägen kvinnojägare och glad dryckesbroder.
Detta anseende är också lätt att vinna, lovar fru
Lusta, ty om han följer henne kommer hon att
skänka honom vackra kvinnor, glada bröder, god
mat och dryck och behagliga tidsfördriv. Hon
skildrar utförligt de nöjen och lekar hon kan er-
bjuda innan hon som avslutning återknyter till in-
ledningens fråga och förklarar att ”Prijsen han är tå
din; dig hembärs seger och ähra” (v. 245). Den
ryktbarhet som fru Lusta utlovar kommer av ett liv
i ansvarslöst och lättjefullt behag, och hennes livs-
väg kan läsas som en poetisk gestaltning av 1600-
talets generellt negativa uppfattning av den epiku-
reiska ”njutningsWlosoWn”.44

Av helt annat slag är den berömmelse som fru
Dygd presenterar. Hon håller fram den eviga äran
som det enda värdiga livsmålet för Herkules. Den-
na består enligt henne till en del av det anseende
som den dygdige vinner bland människor, men
framför allt av den överjordiska belöning som Gud
ger åt den som fulländat sig i moraliskt avseende.45

Äran har transcendent ursprung och utgör målet
såväl för människans naturliga strävan som för den
rådande kristna moralen:

Gud han är ährones Gud; Gudz Ansichte lyser oß Ähran.
Ähran är Dygdenes Root; och Dygdenes grundwal är Ähran.
Dijt måttar all Gudz Lag; den Oß allom i sielfwe Naturen
Fast inpräntat vti wår Siäl, och Samwete lyser.
(v. 368V.)

För fru Dygd är äran intimt sammankopplad med
kravet på dygd, och i sin berömda s. k. dygdepre-
dikan förklarar hon vilka moraliska krav som den
måste uppfylla som vill vinna den högsta äran: att
lyda Gud, att visa rättvisa, barmhärtighet och
mildhet samt att leva i kyskhet, nykterhet och öv-
riga goda seder. Främst yttrar sig dygden dock i
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klokhet och visdom, egenskaper som endast kan
uppnås genom uthålligt arbete. Ständig självför-
bättring och Xit i studier och arbete är därför en
grundförutsättning för att Herkules skall vinna
den eviga äran.

Dygdens väg kan med skäl tyckas tung och
svårframkomlig. Detta bör dock inte avskräcka
Herkules, fortsätter fru Dygd, eftersom vägen till
sist utmynnar i ”sällheetz Paradis” (v. 304). Där
Wnner den som sökt förverkliga dygden evig vila
samtidigt som han får glädja sig åt andras beröm:

Här blijfwer omak och arbete lönt, dijn möda bekrönes
Med obegrijpelig hugnad och frögd, samt ewiga lijsa,
Oförwanskliga Nögd, och Glädie dit hierta belysta;
Du då Wnner i Högdene nåd, och täckelig ynnest,
Hoos både qwinnor och män; du fägnas och ähras af allom.
(v. 316V.)

Vad Stiernhielm avsett med ”sällheetz Paradis” och
”Högdene” är inte fullt klart, och beskrivningen
väcker associationer både till den kristna himlen
och humanistetikens templum virtutis. Vilken inne-
börd man än vill lägga i Stiernhielms formulering
råder det dock knappast tvivel om att det är först i
någon form av bortomvärldslig fortvaro, höjd över
tidens växlingar, som han menar att den högsta
äran utdelas. Olsson har därför läst raderna som i
första hand syftande på himlen, även om han sam-
tidigt är mån om att framhålla de antika referenser-
na.46 Målet för den dygdiges strävan ligger utanför
detta livets gränser, och mot fru Lustas krasst inom-
världsliga uppfattning av äran ställer fru Dygd en
livshållning som i allt väsentligt ansluter till renäs-
sanshumanismens idealistiska ärebegrepp.

Den centrala roll som äretanken spelar i Hercu-
les har fått Delblanc att närmare studera diktens
förhållande till 1600-talets föreställningar om äran
och äregirigheten. Av hans genomgång av tidens
aristoteliskt präglade protestantiska moralWlosoW
framgår att den höga, eviga äran tänktes motsvaras
av en medfödd ärelystnad hos vissa människor.
Driften att söka odödligt beröm skildrades i denna
som något gott och värdefullt och associerades
med begreppen magnanimitas, ”själsstorhet”, och
virtus heroica, ”heroisk dygd”, i Aristoteles’ etik.
Dessa egenskaper kunde inte förvärvas genom
mänsklig förmåga, utan det var endast genom gu-
domlig inspiration som en person tänktes komma
i besittning av det begär efter den transcendenta

äran som utmärkte det heroiska sinnelaget.47

Egenskaperna ansågs särskilt vara för handen hos
individer av furstlig och adlig härkomst.

Enligt Delblanc skall huvudpersonen i Hercules
just förstås som en personiWkation av själsstorhet
och heroisk dygd. Redan i antiken hade herkules-
gestalten använts som sinnebild för begäret efter
evig ära, så till exempel i Xenofons ovannämnda
Memorabilia och Silius Italicus’ epos Punica (ca
100 e. Kr), vilka som bekant utgjorde viktiga inspi-
rationskällor för Stiernhielm.48 I renässanshuma-
nismens moralpedagogik Wck den antike heroen
paradigmatisk funktion, och Delblanc kan i sin
genomgång räkna upp ett antal författare som lät
honom förkroppsliga begreppen magnanimitas
och virtus heroica.49

Under 1600-talet fungerade Herkules allmänt
som sinnebild för den moraliskt högtstående män-
niska som övervinner alla hinder i strävan efter
evig ära. Den hjälte som möter läsarna av Stiern-
hielms dikt skall därför, hävdar Delblanc, inte för-
stås som en ”etiskt indiVerent” person, vilken
ställd inför valet mellan lust och dygd ”bara ge-
nom fru Dygds argumentation blir övertygad om
den smala vägens företräden”.50 I stället har Stiern-
hielm enligt honom avsiktligt skildrat huvudper-
sonen som en ädling brinnande av äregirighet i
kraft av börd och gudomlig utkorelse. Herkules är
dygdig alltifrån födseln, varför Delblanc menar att
han måste uppfattas som en redan från början
”själsstor” person, vars handlande styrs av den he-
roiska dygden. Det val som han ställs inför av
fru Lusta och fru Dygd kräver i realiteten därför
inte någon djupare avgörelse, utan fungerar blott
som en illustration av hans medfödda dygd: ”Den
retoriska tvekampen mellan Fru Dygd och Fru
Lusta är inte en strid mellan två jämbördiga mak-
ter. Herkules är predestinerad för dygdens väg.
Det gäller för Fru Lusta att leda Herkules vilse, att
förleda honom att förneka sig själv och sina ädla
anlag.”51 Vägvalet står därmed inte mellan lust och
dygd, utan mellan ära och vanära, och motivets
uppgift blir således att manifestera hjältens höga
anlag snarare än att gestalta ett moraliskt avgöran-
de.52 Medan fru Lusta försöker kväva Herkules’
magnanimitas och virtus heroica och förvilla ho-
nom uppmuntras han av fru Dygd att ta vara på
sin inneboende dygd och förverkliga den i hand-
ling.
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Delblancs tolkning av herkulesgestalten ter sig i
förstone mycket bestickande. Den är emellertid
inte invändningsfri. Likheterna mellan dikten och
tidens moraltraktater kan visserligen verka slående
vid första anblicken, men vid närmare granskning
visar det sig att stödet för tolkningen av Herkules
som en personiWkation av den heroiska dygden är
ganska svagt. Delblanc anför en rad belägg, men
då merparten av dessa är hämtad från andra texter
än Hercules – ett par härrör från Spel om Herculis
wägewal, ett från Stiernhielms Parnassus trium-
phans (1651) samt ytterligare ett från Samuel Co-
lumbus’ Rådrijk oder Anweisung zur Tugend (1676)
– måste deras evidens ifrågasättas. I själva dikttex-
ten Wnner Delblanc stöd för sin tolkning dels i det
inledande konstaterandet att Herkules vill vinna
”Prijß” och ”Ähra” (v. 3), dels i fru Dygds apostro-
fering av denne som ”ädel af ätt; til ähra född och
erkoren” (v. 283). Ytterligare en passage som han tar
upp i sammanhanget är fru Lustas beskrivning av
Herkules som ”stålt af modh; af blodh Hög-ädeler
Herre” (v. 52), men då ordet ”stålt” enligt honom
här har en förståligt ironisk innebörd saknar versen
verkligt bindande kraft. De enda hållbara indicier
Delblanc hittar i Hercules för att huvudpersonen
skall uppfattas som en vir magnanimus är alltså fru
Dygds hälsning och inledningens ord om äran som
målet för Herkules’ drömmar.53

Men inte heller dessa två verser är helt klara till
innebörden, varför Delblanc har sett sig tvungen
att leverera en serie argument för att de skall läsas
på det sätt han hävdar. I den tämligen utförliga
argumentationen drar han in en mängd andra tex-
ter, vilka tillsammans skall övertyga läsaren om det
berättigade i att se Herkules som en personiWka-
tion av aristotelisk själsstorhet. Argumenten är i
första hand hämtade från dygdetraktater, med vil-
kas hjälp han försöker leda i bevis att de två verser-
na implicerar en moralWlosoWsk diskurs som för-
länar Stiernhielms dikt en heroiserande tendens.
Delblancs genomgång av 1600-talets diskussion av
dygdebegreppet och dess antika bakgrund är
mycket omsorgsfull och upptar mer än hälften av
uppsatsen.54

Trots utförligheten lyckas dock Delblanc, enligt
min mening, inte övertyga om att Stiernhielm av-
sett Herkules som en vir magnanimus. I grund och
botten beror detta på att de verser som Delblanc
åberopar är alldeles för allmänt formulerade för att

bära upp en så distinkt moralWlosoWsk tolkning
som hans. Även om Stiernhielm på vissa ställen
antyder att Herkules står dygden närmare än lus-
ten – fru Dygd tilltalar honom på Xera ställen som
”min Son” (så t. ex. i v. 304 och 411) – sägs aldrig
uttryckligen att han besitter någon av de av Del-
blanc utpekade hjälteegenskaperna. Inledningens
omnämnande av ”Prijß” och ”Ähra” som målet
för hans strävan kan lika gärna uppfattas som en
anspelning på det sociala anseende som en stor-
maktstida adelsman kunde göra anspråk på. Den-
na tanke stöds också av fru Lustas tilltal ”Hög-
ädeler Herre”, vilket som Olsson påpekat över-
ensstämmer med det sätt varpå en medlem av
högadeln brukade tilltalas.55 Fru Lustas hälsning
kan med andra ord tolkas som en konventionell
artighetsfras, och det Wnns därmed inte heller i
dessa två verser något som tvingar oss att anta att
den ära som Stiernhielm talar om är av det höga
slag som förknippades med den heroiska dygden.

Bättre fog för sin tolkning har Delblanc i fru
Dygds hälsning ”ädel af ätt; til ähra född och erko-
ren”, vilken knappast låter sig läsas som enbart en
sedvanlig artighetsbetygelse. Även Olsson menar
att hälsningen rymmer en Wngervisning om Her-
kules’ gudomliga ursprung: ”När fru Dygd i häls-
ningsorden kallar Hercules: ’ädel af ätt, til ähra
född och erkoren’ innebär detta att han ges en rang
över andra människor. Att han är ädel betyder inte
bara att han är av hög mänsklig börd utan att han
har något gudomligt i sig.”56 Detta konstaterande
innebär emellertid inte att formuleringen kan tas
till intäkt för att Herkules är predestinerad till
dygd och vägvalet avgjort redan från början. I stäl-
let menar jag att fru Dygds ord i första hand bör
förstås som en påminnelse till Herkules som skall
egga honom att betänka sin höga kallelse som
adelsman.

På detta sätt har versen också tolkats av Gustafs-
son, som i ”Dienstadel, Tugendadel und Politesse
mondaine” (1978) karaktäriserar fruarnas formule-
ringar som appeller till Herkules’ ”Standesgefühl”
och ”Elitebewußtsein”.57 I stället för att som Del-
blanc uppfatta ”ädel af ätt; til ähra född och er-
koren” som en deklaration av Herkules’ heroiska
anlag väljer han att tolka orden som förmanande
påminnelser om huvudpersonens – och i förläng-
ningen även de adliga läsarnas – skyldighet att
upprätthålla ståndets ära och privilegierade posi-
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tion i samhället. På ett helt annat sätt än i Del-
blancs idéanalytiska interpretation hamnar här
textens konativa funktion i blickpunkten, vilket
åter gör Gustafssons tolkning lättare att förena
med en retoriskt inriktad läsning av Stiernhielms
dikt.

Bland de texter som Delblanc åberopar till stöd
för sin tolkning hör, som redan nämnts, Spel om
Herculis wägewal till de tyngst vägande. I spelet
stannar han framför allt vid Herkules’ monolog i
öppningsscenen, vilken karaktäriseras som en
”ampliWkation” av det inledande omnämnandet
av att denne vill vinna ”Prijß” och ”Ähra” med sitt
liv. I monologen framträder Herkules uttryckligen
som en personiWkation av den själsstora männi-
skan – han sägs brinna av ett ”eldstarkt” begär efter
ära – och till skillnad från i dikten råder här ingen
tvekan om att han skall förstås som en gestaltning
av magnanimitas och virtus heroica. Rent idémäs-
sigt har spelet således betydligt skarpare proWl än
dikten. Av denna anledning understryker Del-
blanc parallellerna mellan de två versionerna
mycket kraftigt och åberopar monologen uppre-
pade gånger i analysen av Hercules. Han läser fru
Dygds formulering ”ädel af ätt; til ähra född och
erkoren” i ljuset av spelets heroiserande beskriv-
ning av huvudpersonen och låter i sin uppsats mo-
nologen fungera som nyckel till diktens moral-
WlosoWska problematik. I praktiken utgör spelet
basen för hans tolkning av diktens huvudperson
som en vir magnanimus.58

I metodiskt avseende ter sig dock greppet att
basera tolkningen av dikten på en passage i det tio
år yngre spelet svårt att acceptera. Monologen hör
till de partier som tillkom vid dramatiseringen
1669 och har en funktion som nära sammanhänger
med spelets panegyriska syfte. Som jag återkom-
mer till gjordes dramatiseringen för att i allegorisk
form lovprisa den unge Karl XI som själsstor
dygdehero. Detta gör att spelet går betydligt läng-
re än dikten i heroisering av Herkules, vilken i an-
slutning till tidens rojalistiska hyllningslitteratur
beskrivs som en gudomligt utvald hjälte. Medan
idéerna om den heroiska dygden spelar en under-
ordnad – för att inte säga marginell – roll i Hercules
intar de alltså en mycket framträdande plats i dra-
matiseringen. Denna förskjutning gör det proble-
matiskt att som Delblanc ta speltexten till ut-
gångspunkt för tolkningen av den ursprungliga

dikten, vilken i sådant fall riskerar att pressas in i
ett ideologiskt schema bestämt av den humanis-
tiska furstepanegyrikens konventioner. Delblancs
tes att herkulesgestalten skall uppfattas som en vir
magnanimus fångar utan tvivel idéinnehållet i Spel
om Herculis wägewal, men har däremot svagt stöd i
Hercules.

I Den svenska skaldekonstens fader understryker
Olsson i likhet med Delblanc herkulesgestaltens
bakgrund i humanismens moralpedagogik. Den
antike hjälten var allom bekant som sedelärande
förebild, och när fru Dygd kallar honom ”ädel af
ätt” och ”til ähra född och erkoren” syftar det en-
ligt Olsson på att Herkules – i anslutning till den
antika stoicismens idealiserande tolkning av my-
ten om honom – uppbär ett gudomligt arv och
som halvgud intar en ställning över vanliga män-
niskor. Det är självklart att han väljer fru Dygds
väg, vilken han har ”inneboende möjlighet att rea-
lisera”.59 Även enligt Olsson förefaller Herkules
alltså närmast predestinerad till dygd.

Mot dessa omständigheter ställer Olsson dock
det faktum att Stiernhielm har skildrat Herkules
som en verklig människa som upplever valet av
livsväg som något svårt och ångestladdat. Denne
beskrivs som både obeslutsam och lättövertalad – i
inledningen berättas att han är ”Fuller af Ångst,
och twijk” (v. 2), och när fru Lusta talat färdigt vill
han omedelbart följa efter henne. Detta sätt att
beskriva Herkules skiljer sig markant från den
gängse idealbilden, framhåller Olsson. Snarare än
att beskriva hjälten som ”den oföränderliga sym-
bolen för den högsta dygden” har Stiernhielm
skildrat honom som ”en människa av kött och
blod, som snabbt låter sig lockas av skönt tal”.60

Olssons påpekande av hur Stiernhielm för-
mänskligat mytens dygdehero är betydelsefullt och
ger hans tolkning en helt annan accent än Del-
blancs. Till skillnad från denne, som lägger så stor
vikt vid Herkules’ medfödda dygd att själva valsi-
tuationen nästan helt förloras ur sikte, ställer Ols-
son vägvalsmotivet i centrum för tolkningen och
fäster uppmärksamheten på hur konsekvent
Stiernhielm skildrat Herkules som en sökande och
villrådig yngling. Samtidigt som han i likhet med
Delblanc framhåller Herkules’ funktion som mo-
raliskt exemplum för samtidens adelsmän poängte-
rar han att någon heroism knappast kan spåras hos
denne, vilken snarare framstår som osäker och
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vacklande. Fru Lustas livsväg ter sig i Olssons läs-
ning inte endast som en tillfällig frestelse för en till
dygd förutbestämd hjälte, utan som ett högst reellt
– och till en början starkt tilltalande – moraliskt al-
ternativ, och i stället för att pressa in texten i ett
moralWlosoWskt schema som desarmerar spänning-
en mellan de två livsvägarna låter han dikten behål-
la den retoriska dynamik som det öppna slutet ger.

Sammantaget vill jag hävda att Hercules skall lä-
sas som en adelstraktat inriktad på att övertyga ti-
dens unga ädlingar om värdet av att arbeta och för-
värva visdom samt stimulera dem att eftersträva
den eviga ära som är dygdens belöning. I centrum
för dikten står vägvalsmotivet, kring vilket Stiern-
hielm i anslutning till retorikens genus deliberati-
vum har byggt upp en argumentation till förmån
för det nya ”litterata” adelsideal som den svenska
statsmakten enligt Gustafsson ville ge spridning åt
efter trettioåriga krigets slut. Karaktäristisk för
dikttexten är den konativa inriktningen på läsar-
na, vilka genom diktens retoriska komposition
skulle eggas att själva träVa ett avgörande mellan
lusten och dygden.

Spel om Herculis wägewal
– den heroiska dygdens belöning
Som redan framgått var Herkules en mycket frek-
vent gestalt i 1600-talets protestantiska moralpe-
dagogik. Tack vare den brokiga mytXora som var
knuten till hans person kunde han uppträda i en
rad olika roller, men av tidens lärde beskrevs han
med förkärlek som en inkarnation av den huma-
nistiska dygdeidealismens själsstora, disciplinera-
de människa. Detta gjorde honom till en favorit-
gestalt i tidens sedelärande exempelgalleri, men
betydde också att han blev en central identiWka-
tionsWgur i den panegyriska konst och litteratur
som utvecklades kring de europeiska furste- och
adelshoven. I otaliga bilder, dikter och dramer
skildrades Herkules som sinnebilden för den dyg-
dige härskaren och adelsmannen.61

Herkulesgestaltens roll som etisk och politisk
”identiWcation Wgure” i tidigmodern bildpropa-
ganda har nyligen behandlats av Friedrich Pol-
leroß. Av hans studie framgår hur nära de didak-
tiska och panegyriska genrerna stod varandra, och
Polleroß pekar på hur fokus för skildringen av
Herkules’ öde försköts under perioden i och med

att tonvikten placerades på olika inslag i den an-
tika myten. Från att under renässansen ha haft
vägvalet som huvudmotiv och fungerat som dyg-
demaning tenderade vägvalsskildringarna under
1600-talets lopp att allt oftare göra dygdens belö-
ning till föremål för framställningen och sätta gu-
darnas upptagande av hjälten till Olympen i fokus.
Detta medförde att berättelsens moraliserande
funktion försvagades och Wck träda tillbaka för
mer ostentativt lovprisande syften. Polleroß går
inte närmare in på orsakerna bakom utvecklingen,
men antyder att motivets förskjutning kan uppfat-
tas som ett svar på den allt starkare ställning som
de absolutistiska och teokratiska föreställningarna
Wck i periodens politiska kultur.62

Det nära sambandet mellan humanistisk moral-
pedagogik och panegyrik gör sig gällande också på
svenskt område. I hyllningsskrifterna till kungahu-
set förknippades Gustav II Adolf, Karl X Gustav
och Karl XI ofta med egenskaper som magnanimi-
tas och virtus heroica, emellanåt förkroppsligade i
Herkules’ person, vilken de svenska monarkerna
identiWerades med mer eller mindre direkt.63 Som
Olsson nämnt – eller kanske snarare framkastat
som en tankeväckande hypotes – är det möjligt att
även Hercules ursprungligen tillkom i panegyriskt
syfte. Flertalet av tidens skildringar av Herkules’
vägval riktar sig till unga furstar och ädlingar, och
det är därför inte otänkbart att Stiernhielm, när
han 1643 började arbeta på dikten, avsåg den som
en dygdeappell till drottning Kristina vid hennes
myndigförklaring året därpå.64 Varken i de tidiga
handskriftsversionerna eller i den tryckta texten
från 1658 Wnns dock några tecken som talar för att
Hercules skulle fungera som panegyrik, och väg-
valsskildringen präglas helt och hållet av den di-
daktiska uppgiften. När tanken på ett dramatiskt
uppförande av dikten vid hovet föddes i slutet av
1660-talet blev därför en omarbetning nödvändig.
I samarbete med Stiernhielm utfördes en sådan av
Samuel Columbus, vilken synes ha svarat för hu-
vudparten av de nytillkomna textavsnitten.65

Exakt när Spel om Herculis wägewal uppfördes är
oklart – den enda datering som Wnns är noteringen
att dramatiseringen var den första ”comoedie” som
Karl XI bevistade 1669.66 Uppgiftens innebörd har
diskuterats av forskarna utan att något deWnitivt
resultat nåtts. Ett mycket plausibelt förslag är dock
Gunilla Dahlbergs hypotes att spelet gått av sta-
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peln på kungens namnsdag den 28 januari, och
hon har dessutom kunnat göra sannolikt att det
framförts av en skådespelartrupp under ledning av
en viss Hans ChristoV Loner.67 Motiven bakom
dramatiseringen är likaledes höljda i dunkel. En
tankeväckande bakgrund ger emellertid den in-
Xammerade debatt kring den unge Karl XI:s ut-
bildning som hade blossat upp på den riksdag som
hållits sommaren 1668. Att den unge tronföljarens
studieresultat inte var särskilt goda hade stått klart
redan tidigare, men på riksdagen drogs frågan in i
de politiska stridigheterna mellan ständerna och
regeringen i samband med diskussionen om tid-
punkten för hans myndigförklaring. Från ständer-
nas sida riktades skarp kritik mot kungens guvenör
och krav restes på att låta ett utskott närvara vid
lektionerna för att utröna vad som kunde göras för
att förbättra undervisningen. Kraven avslogs av re-
geringen, vilken energiskt försvarade det sätt varpå
prinsens utbildning bedrevs.68

Debatten torde ha medfört att man från reger-
ingens och hovets sida fann det angeläget att mot-
verka ryktena om att den blivande kungen var
obildad och obegåvad. Det gjordes också Xera för-
sök att rehabilitera hans anseende, och ett belysan-
de sådant är det program som Erik Lindschöld för-
fattade för baletten Den stoora genius på Karl XI:s
födelsedag i november 1669. Genomgående tema i
programmet, vilket beskriver den dygdiges väg
genom livet, är tronföljarens fostran till dygd och
ära.

Den första akten skildrar Karl XI:s födelse och
höga anlag till dygd, vilkas utveckling och full-
komning åskådarna sedan får följa i resten av ba-
letten. Vägvalsmotivet aktualiseras vid Xera tillfäl-
len, men framför allt i den andra aktens gestalt-
ning av ungdomens tid. Valet mellan lust och dygd
står här i förgrunden, och i en av tablåerna skildras
den unge tronföljarens dom mellan Juno, Venus
och Pallas. En annan återger Herkules i valet mel-
lan lusten och dygden, ”alle dem för ögonen, som i
samma anfächtning och vahleqvaal äro”.69 Till
skillnad från Stiernhielm låter Lindschöld hjälten
tydligt deklarera vilken väg han väljer:

Det voro mig een evig skam och blygd,
Om jag då skulle begära

At föllia een annan än dig, o Dygd,
Som är verldzens högsta ähra.

[…]

Dy kom, o dygd, jagh älskar tigh allen
Du är mehr än lustar alla.70

Att uppgiften var att försvara förmyndarregering-
ens och änkedrottningens skötsel av tronföljarens
uppfostran framgår klart av baletten. Hedvig Eleo-
nora apostroferas som ”svea-rijkz gudinna” och
den blivande kungen skildras som ett underverk av
förstånd och dygd.71 Herkules återkommer i pro-
grammets avslutande ”grand ballet” för att till-
sammans med Mars, Apollo och de fyra kardinal-
dygderna fördriva lasterna från det svenska hovet.
Där skall i framtiden dygd och fromhet ensamma
härska, förkunnas det:

Gå bort, gå bort, jag säger fort,
Med alt ehrt onda kynne,

I laster all, I sku ey stort
I detta hofvet vinna,

Der dygden har sitt huus och heem,
Och der gudzfruchtan råder,

Der tiänarena, hvar och een
I Herrans footspår träder.72

Den yttersta garanten för detta lyckliga tillstånd är
den blivande Karl XI, vilken i balettens Wnal hyllas
som en inkarnation av samtliga dygder.

Närliggande idéer präglar, som Allan Ellenius
har visat, den konstnärliga gestaltningen av drott-
ningens paradsängkammare på Drottningholms
slott, vars målningar färdigställdes av David
Klöcker Ehrenstrahl under 1660-talets sista år. I
dem får betraktaren följa tronföljarens genius på
vandringen genom livet, alltifrån det han som ny-
född överräcks från himlen åt parcerna till dess
han efter fullbordat levnadslopp återvänder dit i
apoteosens form. Liksom i Lindschölds balettpro-
gram intar idéerna om dygdevalet och äran central
plats, och bland de många attribut varmed måla-
ren utrustat geniusgestalten märks även Herkules’
klubba. Heroiseringen av den unge Karl XI är såle-
des tydlig. I sin analys av rummet som dynastisk
symbolmiljö Wnner Ellenius också målningarnas
närmaste paralleller just i Den stoora genius och
Spel om Herculis wägewal.73

Betraktat i det här skisserade perspektivet fram-
träder vägvalsspelets panegyriska funktion tydligt,
och uppförandet låter sig naturligt infogas i ett
politiskt och konstnärligt sammanhang där iden-
tiWeringen av kungen med Herkules var ett åter-
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kommande inslag.74 I tidigare forskning har dock
tonvikten vanligtvis fallit på spelets didaktiska
innehåll, även om det kungahyllande syftet också
nämnts. En typisk representant för denna tolkning
är Beijer, vilken i sin kommentar först fastslår att
spelet måste ses i sammanhang med ”de teatraliska
förlustelser som Hedvig Eleonora så högt älskade
och som också så väl stämde med hela andan i för-
myndarregeringens kultursyn, med dess inrikt-
ning på representation och yttre glans”, men sedan
likafullt hävdar att det ”till sin inre halt” måste ka-
raktäriseras som en ”allegorisk moralitet”.75 På lik-
nande sätt resonerar Delblanc, vilken menar att
spelet har samma ”moraliska förkunnelse och psy-
kologiska struktur” som han – med hjälp av just
spelet! – funnit i Hercules och därför bör läsas som
en ”dramatiserad dygdepredikan” för den unge
Karl XI.76

Jag vill dock påstå att en närmare granskning av
speltexten ger vid handen att dramat först och
främst hade ett panegyriskt syfte. Columbus har
visserligen utfört dramatiseringen med påfallande
pietet mot Stiernhielms ursprungliga text, men
icke desto mindre Wnns det en rad inslag i de ny-
tillkomna avsnitten som pekar på att den huvud-
sakliga uppgiften var tjäna som hyllning av den
unge svenske tronföljaren. Så visar en jämförelse
av speltexten med Hercules att dikten omgärdats
med en ram, bestående av en öppningsscen och en
slutscen, i vilka Herkules själv framträder och talar
till publiken. Bortsett från Famas inledande argu-
mentum i öppningsscenen, vilket fungerar som en
inledande exposition, står de två scenerna i tydligt
pendangförhållande till varandra, då båda inne-
håller en monolog framsagd av Herkules samt en
stroWsk sång som följer upp och utvecklar dess
budskap.77 Även om placeringen och framföran-
det av de olika textpartierna har vållat uttolkarna
en del huvudbry är det uppenbart att dikttexten i
spelet fogats in i en narrativ ram som på väsentliga
punkter förskjuter vägvalsmotivets innebörd.

Tematiskt kretsar båda scenerna kring ärans roll
som dygdens mål och belöning. I öppningsscenen
presenterar sig Herkules uttryckligen för åskådar-
na som en själsstor hjälte, brinnande av begär efter
odödlig ära, och i slutscenen får de bevittna hur
han når sitt mål och upptas av Jupiter till gudarnas
boning som belöning för sitt dygdesamma leverne.
Det problem – hjältens äregirighet – som presen-

teras i spelets början får med andra ord sin lösning
i den avslutande apoteosen. Tillsammans bär de
två scenerna upp spelets handling, vilket gör att
Beijers karaktäristik av slutscenen som ”ett löst
tillfogat efterspel” måste betecknas som missvi-
sande.78

Tydligast framgår det panegyriska syftet i spe-
lets slutscen, vilken avrundas med ett ode till Karl
XI. Hyllningar till furstliga personer var som Bei-
jer framhållit brukliga i tidens hovbaletter, där de
vanligtvis placerades före den rent Wgurativa
”grand ballet” som utgjorde Wnal.79 I Spel om Her-
culis wägewal har hyllningen dock fått sin plats
allra sist, en omständighet som fått Vretblad att
hävda att odet saknar innehållsligt samband med
resten av spelet.80 Hans uppfattning torde dock
bero på en felsyn. En närläsning ger nämligen vid
handen att det Wnns klara korrespondenser mellan
odet och Herkules’ segermonolog före slutbalet-
ten, vilket medför att den avslutande furstehyll-
ningen måste sägas vara väl integrerad i spelets
handling. Inte heller det faktum att spelets ”grand
ballet” i handskriften lagts in mellan slutmonolo-
gen och odet förmår rubba det nära förhållandet
mellan dem, allra minst som det enligt Beijer Wnns
skäl att tro att odet till Karl XI i själva verket fram-
förts före det avslutande dansnumret.81 Vad gäller
framförandet av odet ger såväl rubrikens genre-
angivelse som den stroWska formen vid handen att
det var avsett att sjungas. Så tolkas det också av
Beijer, medan Vretblad i sin musikkommentar
snarare lutar åt att det deklamerats. Att odet i for-
mellt avseende bör betecknas som en sång är de
båda emellertid överens om.82

Som framgått har Xera forskare velat stuva om
bland de nytillkomna textpartierna. Detta gäller
också öppningsscenen, vars herkulesmonolog Bei-
jer velat Xytta till spelets slut, där han menar att
den enligt ”teaterns logik” ursprungligen måste ha
hört hemma tillsammans med skildringen av Her-
kules’ apoteos. Dessutom håller han för osannolikt
att sången ”O huru wäl, / är dock den siäl” – vilken
betecknas som en ”psalmartad andlig sång” –
sjungits av Herkules själv, varför han förmodar att
den framförts av en kör. Sången bryter enligt hans
förmenande spelets handling och avfärdas som
blott en stämningsskapande ”pausutfyllnad” un-
der det att scenen möblerades om. Både monolo-
gen och sången etiketteras av Beijer som lösa in-
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skott utan djupare förbindelse med spelets inne-
håll i övrigt.83

Mot denna tolkning av öppningsscenen har
Delblanc opponerat sig och vidhållit att monolo-
gen och sången mycket väl kan ha framförts på de
platser de har i det bevarade manuskriptet. Mono-
logen fungerar enligt honom som en retorisk
ampliWkation av Famas påstående att Herkules ef-
tersträvar ”Prijß” och ”Ähra” och har därför sin na-
turliga plats i början av spelet. Inte heller sången
faller, som han har visat, ur ramen, utan är som
fortsättning på den föregående monologen väl in-
tegrerad i spelets handling och idéstruktur. Frågan
om vem som framfört sången berör han emellertid
ej, vilket väl får tolkas som att han på denna punkt
ansluter sig till Beijers uppfattning.84

Här kan tilläggas att det i formellt avseende inte
Wnns någonting som hindrar att ”O huru wäl, / är
dock den siäl” uppfattas som en direkt fortsättning
på den föregående monologen. Vem som har ordet
i sången framgår inte av speltexten, men eftersom
det inte ges några anvisningar i annan riktning
Wnns det anledning att tro att även denna har
framförts av Herkules. Visserligen tilltalas han
med ”du” i sången, men detta kan förklaras med
att den skulle fungera som ett soliloquium eller tal
riktat till det egna jaget.85 Att så är fallet antyds av
den växling i tilltalsform som sker i slutet av mo-
nologen. Från att tidigare ha omtalat sig själv i för-
sta person vänder sig Herkules där till sig själv med
en maning:

Nej, nej Hercule, nej, en oförgängelig ära,
Heder och ewigt namn skal tu tig manliga wärfwa,
Medan bloden är warm, och hiertat puVar i bröste.
(v. 80V.)

Detta tilltal i andra person vidareförs i den aria-
liknande sången, vilken härigenom formar sig till
ett regelrätt soliloquium som visar hur Herkules
vill följa dygdens väg. Vad gäller tilltalsformen är
alltså monologen och sången fast förenade med
varandra. Det förefaller därför inte orimligt att
anta att de tillsammans fungerat som Herkules’
presentation av sig själv och framförts av en och
samma person, även om arrangemanget med ett
talat och ett sjunget parti med olika slags verssche-
man kan tyckas tala däremot.

Att ”O huru wäl, / är dock den siäl” tematiskt
hör samman med monologen har framhållits av

såväl Beijer som Delblanc.86 Den sistnämnde un-
derstryker hur väl sångens innehåll låter sig infogas
i spelets moraliska förkunnelse, men tycks inte
ha noterat hur nära dess disposition ansluter till
monologens struktur. I likhet med denna kan
nämligen sången indelas i tre avsnitt, vilka i tur
och ordning behandlar äran som livsmål (v. 83–
91), plikten att arbeta för det allmänna bästa (92–
118) samt äran som dygdens belöning (119–127).
Dessa partier har sina motsvarigheter i mono-
logens tre avsnitt: v. 65–69, 70–79 resp. 80–83.
Också i retoriskt-argumentativt avseende är alltså
sången och monologen nära förbundna med var-
andra.

Tillsammans pekar monologen och sången
fram mot den transcendenta tillvaron i himlen,
där den dygdige får sin belöning av Gud. Beskriv-
ningen av det himmelska målet utvecklas framför
allt i sången, i vars slutstrof Herkules segervisst på-
minner sig själv om hur dygdens lön skall komma
honom till del:

Din hedersdag
Skal med behag

I glädie Wras qwitt från all förandrings lag.
Ock fast din Jordekropp, som snart förgås ock dör,

I graf
Theraf
Ey hör,
Ey spör,

Tin ande doch en himmelsk ande rör.
(v. 119–127)

Målet för Herkules’ levnadsbana är alltså, enligt
honom själv, apoteosen eller upphöjelsen till gu-
darnas värld.

Att apoteosen utgör hjältarnas livsmål förut-
skickas dock redan i sångens första strof, ty Herku-
les påminner där åhörarna om att den som under
livet håller sig till dygden till sist får skåda sin ”glä-
dieSol” (v. 91). Solen – en metafor som här intro-
duceras i spelet – tjänar som bild för dygdens be-
löning. Men eftersom den också var en vanlig
symbol i den samtida furstepanegyriken ligger det
nära till hands att lyssna efter politiska övertoner
och tolka valet av metafor som en Wngervisning
om den politiskt upphöjda ställning som den pfal-
ziska dynastin gjorde anspråk på att äga.87

Att bilden av solen bör tolkas i denna riktning
framgår av spelets slutscen, där solmetaforiken gi-
vits framträdande plats både i Herkules’ monolog
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och odet till kungen. I monologen förklarar Her-
kules att Jupiter upphöjt hans ”stol” över jorden
som belöning för hans seger över lasterna (v. 698),
liksom han där triumferande slår fast att hans
”dygdeberöm” för evigt skall utspridas av ”den
glimmande sol” (706V.). Denna iscensättning av
den ära som väntar de sanna heroerna förs vidare i
odet till Karl XI, där det sägs att denne – inled-
ningsvis harangerad som ”du unga Hielt” (v. 710)
– på snarlikt sätt har sin ”Nådestol” ”högst näst
Himmelen” (v. 714 resp. 735). Lite längre fram i
odet identiWeras kungen uttryckligen med den
strålande sommarsolen, vilken med sitt sken väck-
er naturen och folket till liv och får dem att hän-
givet betyga sin vördnad för hans namn:

2. När Sommar-Phoebus går på Himlens höga Ban,
Med sina strålar,
Han präktigt målar,

Gladlynta Jorden, Skogar, Berg och Plan.
Tå blir all fägring uppenbar,
Tå synes luften sölfwer klar,
Thet skiöna watnet hwilar still,
Små foglar spela af ock till

Ti liri liri lill,
Så att hwad lif ej har af hugnadt liwa will.

3. När Carl med mildrikt mod ock Himmels liuXigt lynn
Täckligt framträder,
Thär åt sig gläder

Hwart Sweriges Barn och hwart upriktigt sinn.
Häll säll, tu Nordsens Blida Sol!
Häll säll, utaf tin Nådestol
Ett liXigt anblick oss tillsändt
Ett ynstigt hierta oss tillwändt,

Som så ödmiukelig
Wår trogna tienst, ja lif och Blod upoVrom Tig.
(v. 720–739)

I slutscenen kopplas Herkules och den svenske
tronföljaren som synes nära samman med varan-
dra och med solen som metafor för den högsta,
heroiska äran.

Denna sammankoppling av kungen och Her-
kules gör det troligt att den antike heroen även i
resten av spelet bör uppfattas som en sinnebild för
den unge Karl XI. IdentiWkationen deklareras vis-
serligen explicit först i slutscenens ode, men mot
bakgrund av herkulesgestaltens allmänna före-
komst i tidens panegyriska konst Wnns det skäl att
tro att åskådarna ändå hade förhållandet klart för
sig redan från början. Seden att identiWera den an-
tika mytens Herkules med verkliga personer hade

lång tradition och möter, som Panofsky påpekat,
redan i Silius Italicus’ Punica, där den romerske
härföraren Scipio Africanus fått träda i Herkules’
ställe.88 Ett senare exempel på hur samtida härska-
re identiWerades med mytens hjälte ger ett träsnitt
av Hans Burgkmair d. ä. i en utgåva av ett skoldra-
ma av Johannes Pincianus från 1509, vilket skildrar
den blivande kejsar Karl V i valet mellan Virtus
och Voluptas.89 I Sverige förekom identiWkations-
tekniken som Delblanc visat fortfarande i frihets-
tidens kungapanegyrik.90

Ytterligare en antydan om att huvudpersonen i
Spel om Herculis wägewal var tänkt att identiWeras
med Karl XI ger det faktum att apoteosen kallas
”din hedersdag” i sista strofen av öppningsscenens
sång (v. 119). Den händelse som formuleringen när-
mast syftar på är Herkules’ upphöjelse till guda-
världen, men då spelet enligt Gunilla Dahlberg
kan ha fungerat som namnsdagsuppvaktning till
Karl XI är det också möjligt att uppfatta versen
som en anspelning på det livsmål som väntade den
unge tronföljaren om han levde värdigt sin höga
kallelse. Tolkad på detta sätt låter formuleringen
uppsättningen närmast framstå som ett allegoriskt
föregripande av den svenske kungens egen apoteos.

Sammantaget Wnns följaktligen en rad tecken
som tyder på att spelets herkulesgestalt skall förstås
som en personiWkation av Karl XI. Genom Co-
lumbus’ införande av apoteosen i handlingen har
vägvalsberättelsens huvudmotiv förskjutits i grun-
den, ty medan dikten helt och hållet cirklar kring
själva vägvalet utgör hjältens upphöjelse till guda-
världen spelets centrum. I Hercules sägs ingenting
om hur huvudpersonens livsbana slutar, men i spe-
let kan åskådarna redan i öppningsscenen ana att
hans förhoppningar om evig ära kommer att infri-
as. Denna aning bekräftas sedan i slutscenens stol-
ta monolog, där Herkules berättar om hur han
upptagits till Olympen av gudarna. Med sin lik-
artade uppbyggnad bildar öppnings- och slut-
scenerna en lovprisande ram kring den moraliska
förkunnelsen i Stiernhielms vägvalsberättelse, vil-
ken låter dramats huvudperson framstå på ett sätt
som nära ansluter till den tidigmoderna furste-
panegyrikens symbolrepertoar. Spelet kan häri-
genom läsas som en dramatisk gestaltning av det
himmelska mål för Karl XI:s levnadsbana som ut-
pekas i Ehrenstrahls målningar i paradsängkam-
maren på Drottningholm.91
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Mitt betonande av det panegyriska syftet får
dock inte undanskymma att spelet fortfarande har
kvar mycket av diktens didaktiska prägel. Gränser-
na mellan panegyrik och didaktik var som nämnts
Xytande, och det var inte ovanligt att lovprisning-
en kombinerades med mer eller mindre uppfost-
rande ambitioner i tidens rojalistiska hyllningar.92

Så görs även i Spel om Herculis wägewal, där de
moraliserande lärdomarna ställvis lyfts fram gan-
ska eftertryckligt. Särskilt sker detta i de avsnitt
som övertagits direkt från Stiernhielms dikt. I dem
bryts den hyllande tonen mot en krävande mora-
lisk förkunnelse som enligt Beijer förlänar drama-
tiseringen en ”inre halt” unik för tidens skåde-
spelslitteratur. Som nämnts väljer han därför att
karaktärisera spelet som en ”allegorisk moralitet”.93

En annan forskare som betonat kungahyllning-
arnas didaktiska roll är Kurt Johannesson, vilken i
studiet av den äldre vasatidens litteratur kommit
in på mer principiella resonemang kring den re-
nässanshumanistiska panegyrikens retoriska funk-
tioner.94 Som självklart inslag i oVentliga riter som
bröllop, begravningar, kröningar och politiska fes-
ter hade de litterära hyllningarna till uppgift att
manifestera olika gruppers ställning i samhället. I
denna uppgift tydliggjorde panegyriken vars och
ens sociala roll och förpliktelser och bidrog däri-
genom till att etablera en gemensam lojalitet mot
bestämda normer och värden. Johannesson Wnner
därför anledning att beteckna den som ”en socialt
strukturerande kraft”.95

Den sociala värdegemenskapen skapades i dessa
fall genom att de rådande normerna och attityder-
na kopplades samman med den hyllade personen,
vilken Wck konkretisera de abstrakta idealen och
åskådliggöra vikten av att de tillämpades i hand-
ling. Att panegyriken syftade till lovprisning bety-
der dock inte att den saknade kritisk potential, och
i praktiken fungerade hyllningarna inte sällan som
ett sätt för olika grupper att presentera och legiti-
mera sociala och politiska krav. För att föra fram
dessa fanns en rad argumentativa strategier. Vanli-
gast var att författarna i ostentativ form skildrade
hur väl den hyllade hade levt upp till de värden
och normer som torgfördes, men det hände också
att hyllningarna Wck mer uppfordrande ton och
ställde mer eller mindre uttryckligt formulerade
moraliska och politiska krav. Panegyriken blev
härigenom ett medel för social påverkan och om-

vandling. Ytterligare en strategi – som dock var
mer sällsynt – var att visa på farorna med att avvika
från de aktuella normerna, något som gav författa-
ren möjlighet att på underförstådd väg rikta kritik
mot föremålet för hyllningen. Genom att på detta
sätt följa olika argumentativa strategier var pane-
gyriken en mångfunktionell konstform som inte
endast tjänade som hyllning, utan även gav utrym-
me för didaktiska och moraliserande – och ibland
rentav kritiska – syften. I praktiken kombinerades
ofta de olika strategierna med varandra, vilket gör
att en panegyrisk text vid närmare granskning säl-
lan framstår som blott och bart lovprisande.96

Den roll som Spel om Herculis wägewal kretsar
kring är Karl XI:s roll som blivande härskare över
det svenska riket. För att kunna fullgöra den upp-
gift han fötts till måste han enligt spelet avgöra sig
för dygdens livsväg, stå emot alla sinnliga frestelser
och vinnlägga sig om arbete och förkovran. Först
så kan han vinna eftervärldens och gudarnas er-
kännande. Själva vägvalsskildringen får därmed
karaktär av ett förmaningstal, vars moraliserande
budskap står i visst spänningsförhållande till öpp-
nings- och slutscenerna, där den unge tronfölja-
rens förmåga att axla kungavärdigheten katego-
riskt fastslås genom skildringen av honom som en
oövervinnerlig dygdehero i Herkules’ efterföljd.

Dramatiseringen kan följaktligen sägas balanse-
ra mellan att vara ett hyllningsspel och en furste-
spegel och exempliWerar därmed den samman-
smältning av lovprisning och undervisning som
Johannesson menar känneteckna den panegyriska
konsten. Det råder dock knappast något tvivel om
att tonvikten i detta fall ligger på den lovprisande
uppgiften. Genom tillkomsten av öppnings- och
slutscenerna relativiseras den ursprungliga diktens
moraliska skärpa: Herkules’ val framstår i spelet
mer som en bekräftelse av hans heroiska sinnelag
än som en verklig avgörelse för dygden. Rent ut-
rymmesmässigt domineras spelet fortfarande av ar-
gumentationen mellan lusten och dygden, men då
denna kringgärdas av en panegyriskt präglad ram
får den aldrig samma uppfordrande karaktär som i
Hercules. Den panegyriska inriktningen framgår
också av en jämförelse med Lindschölds program
för Den stoora genius, i vilket det didaktiska mo-
mentet fått betydligt större tyngd. Där förekom-
mer uppfostrande maningar upprepande gånger.
Så t. ex. i andra aktens början, vars dansnummer
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ackompanjeras av följande påminnelse: ”EVter en
lyckeligh födelse hijt til verlden, är en godh up-
tucktelse thet nästa och bästa; och är bättre intet
vara född, än illa upfödd. Therföre kommer ung-
doms-gudinnan strax at låta sigh vårda om nordis-
ke konungens skötzel och upfödzel […].”97 Bakom
den devota yttre form som Lindschöld givit balet-
tens moraliserande lärdomar är det inte svårt att
ana den förmanande adressen till kungen och för-
myndarna. I Spel om Herculis wägewal letar man
emellertid förgäves efter sådana tonfall.

Dramatiseringen av Hercules har även fått till följd
att vägvalsberättelsen givits en ny retorisk form.
Trots att huvudparten av diktens text ingår så gott
som oförändrad i spelet har detta en helt annan re-
torisk inriktning, då den ursprungligen deliberati-
va strukturen i och med införandet av den panegy-
riska ramen fått ge vika för en form bestämd av
den klassiska retorikens genus demonstrativum.

Till skillnad från den deliberativa taltypen, vars
uppgift som nämnts är att pröva argument och
underbygga ett beslut eller handlingsalternativ, är
målet för den demonstrativa eller ”framvisande”
typen av tal i första hand att beskriva en sak, per-
son eller företeelse på ett så klart och åskådligt sätt
som möjligt. I stället för att leda fram till ett beslut
eller avgörande har den demonstrativa taltypen
som typisk uppgift att ge beröm eller klander, lau-
datio eller vituperatio. Den har därmed inte lika
påtaglig konativ karaktär som den deliberativa ty-
pen, något som klart framgår av deWnitionen av
den i Historisches Wörterbuch der Rhetorik:

Die epideiktische Beredsamkeit hat es dagegen [genus
deliberativum resp. genus judiciale] nicht mit einem
Streitfall, sondern mit etwas Bekanntem und einhellig
als gut oder schlecht Eingeschätztem zu tun. Ihre Auf-
gabe besteht darin, das allgemeine Urteil öVentlich dar-
zulegen.98

Även om målet i vidare mening är att väcka över-
tygelse och handlingsberedskap pekar den demon-
strativa taltypen inte på samma omedelbara sätt
som den deliberativa fram mot en konkret hand-
ling, utan syftet är främst att skapa konsensus och
uppslutning kring bestämda värderingar och atti-
tyder.99

I och med renässanshumanismens återuppli-
vande av den klassiska retoriken Wck också genus

demonstrativum en uppblomstring. Hyllandet av
furstemakten blev en av taltypens mest prestigeful-
la uppgifter, och mönstren för det demonstrativa
talet lades till grund för den omfattande furste-
panegyrik som växte fram under den tidigmoder-
na perioden. Med hjälp av den demonstrativa re-
toriken reproducerades de värden och normer som
ansågs känneteckna en legitim maktutövning, och
när herkulesgestalten togs upp i panegyriken och
identiWerades mer eller mindre direkt med verkli-
ga, levande personer var det för att utpeka och
deWniera de dygder som tänktes utgöra grundva-
len för den förhärskande samhällsordningen.

Det är också lätt att se att syftet med Columbus’
dramatisering av Hercules var att precisera och ma-
nifestera den moraliska grunden för den pfalziska
dynastins politiska maktanspråk. Spelet har, som
jag visat, främst till uppgift att prisa den unge Karl
XI som representant för den heroiska dygden.
Herkules’ karaktär skildras av denna orsak betyd-
ligt utförligare än i dikten: medan han i denna en-
dast står som tyst objekt för fru Lustas och fru
Dygds övertalningsförsök har han i spelet integre-
rats i handlingen och uppträder själv som ageran-
de person. I motsats till Hercules ger spelet också
besked om hur berättelsen slutar, och medan dik-
tens läsare aldrig får veta vilken väg hjälten väljer
görs redan i spelets början klart att det är dygdens
väg som Herkules kommer att följa. Hans val be-
kräftas dessutom i slutscenens redogörelse för hur
gudarna belönar honom med evig ära.

Genom att på detta sätt inlemma Herkules
bland de agerande i spelet och uttryckligen slå fast
vem av de två fruarna som avgår med segern har
Columbus förvandlat den antike hjälten från en
anonym textfunktion som utpekar adressatrele-
vansen i fruarnas tal till en allegorisk personiWering
av den heroiska dygden. Spelets Herkules framstår
härigenom, till skillnad från diktens, som ett regel-
rätt demonstrativt exemplum. Visserligen Wnns ett
moment av val mellan dygd och lust kvar i spelet –
tydligast går det i dagen i inledningsmonologen,
där Herkules varnar sig själv för att förslösa sina
höga anlag – men det tillåts aldrig på allvar rubba
den lysande bana som börden utstakat åt hjälten.
Det faktum att han slår in på lustens väg sedan fru
Lusta slutat sitt tal och återförs därifrån endast ge-
nom fru Dygds handgripliga intervention ter sig i
ljuset av öppningsscenens monolog blott som en
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tillfällig förvillelse, som inte förmår ifrågasätta bil-
den av hjältens obetvingliga dygd.

Att spelets herkulesgestalt skall förstås som ett
retoriskt exemplum understryks ytterligare av den
av Columbus introducerade Wguren Lustwin,
vilken som Delblanc påpekat tjänstgör som en
”kontrasterande pendang” till Herkules.100 Medan
spelets huvudperson representerar den heroiska
dygden förkroppsligar Lustwin, vars namn enligt
Wessén närmast skall förstås som ”Lustas vän”, den
sinnliga njutningens livsväg.101 Från att från början
ha varit utrustad med samma himmelska gåvor
som Herkules har Lustwin låtit sig förföras av fru
Lustas lockelser, varför han i dramats första hälft
tillsammans med henne frestar hjälten att överge
dygdens väg till förmån för sinnesnjutningen.
Efterhand förbyts dock Lustwins glädje i ånger och
ruelse, vilket visas av den ”ångervisa” som han ett
stycke längre fram i dramat sjunger i sällskap med
personiWkationer av ångern, skammen och förtviv-
lan:

2. När Himlen hade mig med mycket godt beskiänkt,
Då funka, prunka iag, iag armer obetänkt,
Jag öste, slöste fort, trodd ej det skull bli alt,
Och eftertänkte ej, hwad feta soppan galt.

3. Uti min glädies tid war iag i wällust blind,
Nu har iag ögon fått, men tårar ut för kind.
Du blida Wälgångs Sol, min syn tu blindat har.
Tin upgång war mig mörk, tin Nergång är mig klar.

[…]

5. Af alt mitt ädla gods, har iag ej annat qwar
Än harm att iag har haft, det iag nu ej mer har.
O skada mer än stor, O ynklig lycklighet,
Att man det goda har, och det ej bruka wet.
(v. 581–588, 593V.)

När Lustwin inser att han genom att följa fru Lus-
ta dömt sig själv till evig skam och vanära är det
redan för sent att byta väg, och med sin sång får
han nu varna Herkules för att förspilla livstiden på
fåfängliga nöjen. För egen del önskar han sig dö-
den:

8. Kom kiäre liufwe död, iag dig påropa wil,
Kom nu, kom nu ock slut min tårekällor till.
Otidig är iag född, och kommer tu ej snart,
Wist får min arme Siäl en ynklig hädanfart.
(v. 605V.)

Kompositionellt utgör ångervisan ett motstycke
till Herkules’ segermonolog i slutscenen, mot vars
triumferande upphöjelse Lustwins ömkliga ”hä-
danfart” framträder i skarp relief. Medan Herkules
tack vare sin dygd har bemästrat ”thet kullrige
hwälfwande lyckans / Hiul” (v. 699f.), har den
njutningslystne Lustwin låtit sig förblindas av den
nyckfulla Fortunas ”Wälgångs sol” och straVas
med att kastas i avgrunden.102

Syftet med ångervisan synes alltså vara att de-
monstrera hur det äregiriga sinnelaget kan inriktas
på ovärdiga mål och därigenom gå till spillo. Den-
na tanke belyses särskilt skarpt av att sinnesnjut-
ningen skildras just i form av en apoteos i den
sång, varmed sirenerna försöker beveka Herkules
att följa fru Lusta. Genom att ge efter för lustens
impulser och hänge sig åt njutning kommer han
att få del av ett liv så ljuvt att det inte står gudarnas
efter, försäkrar sirenerna:

3. O Hercules, när tig olust ock sorger möta,
Skall korne-must ock drufwesaft,

med Ceres kraft
Dem strax ur wägen stöta.

Hwad wederwärdigt är skal du ej nånsin skiöta,
Nectar, Ambrosia skal dig din mun försöta.
Tå skal du Wnna dig opsatt til Gudars bord,

Tig sielf odödlig giord.
(v. 370–377)

Sirenernas förföriska bild av Herkules sittande vid
gudarnas bord är som Delblanc anmärkt ”skärande
ironisk” och bygger på en invertering av alla de
moraliska värden som vanligtvis förknippades med
apoteosen.103 I stället för att sträva efter den oför-
gängliga ära och lycka som den vinner som arbetat
träget under jordelivet manas här Herkules att söka
sin tillfredsställelse i den inomvärldsliga, förgängli-
ga tröst som öl och vin har att ge. Sirenerna förkla-
rar dessutom att han med sitt gudomliga ursprung
har rätt att vänta sig en ”gyllne tid” i detta livet:

5. Nu Hercules, lätt Wk’ och släp åt arma trälar.
Det hälsta bästa jorden bär,

det skapat är
Åt slike ädle siälar.

Titt lif, ett himlelif, skal tu å jorden skåda;
Din makt, en Gudamakt, skal öfwer andra råda.
Tå skal tu jämt och samt i liuXig frid och strid

Lee wid tin gyllne tid.
(v. 386–393)
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Herkules behöver enligt sången inte förtjäna äran
genom arbete och dygd och har redan här på jor-
den makt att förverkliga det himmelska livet ge-
nom att hänge sig åt nöjen och lekar. På samma
sätt som Lustwin fungerar som en kontrasterande
pendang till Herkules uppställs här en falsk, sinn-
lig apoteos som motpol till den bortomjordiska
upphöjelse som utgör det sanna målet för hjältar-
nas åtrå.

Sirenernas skildring av ruset som en inom-
världslig apoteos åskådliggör hur Columbus låter
Herkules’ och Lustwins öden beskriva två diame-
tralt motsatta levnadsbanor i spelet: medan Lust-
win Wnner lycka i timlig njutning, men drabbas av
evig fördömelse, övervinner Herkules världens
frestelser och upptas därför till ”Ährones härlige
borg” (v. 696). Deras två livsöden illustrerar där-
med den demonstrativa taltypens klassiska uppgif-
ter – att berömma och klandra – och under det att
Herkules fungerar som ett berömvärt, förebildligt
exemplum uppträder Lustwin som ett klandervärt,
avskräckande sådant.

Ytterligare ett tecken på att dramatiseringen
skall hänföras till retorikens genus demonstrativum
är den mottagarreaktion som den utpekar som
önskvärd. Det yttersta målet för den deliberativt
präglade dikten är som nämnts att få läsarna att
själva ta ställning till de moraliska alternativ som
fru Lusta och fru Dygd representerar. I spelet är
valet däremot redan avgjort av Herkules, och
handlingens övergripande mål är här i stället att
stimulera åskådarna att känna lojalitet mot kunga-
makten. Att så är fallet framgår klarast i det avslu-
tande odet till Karl XI, vilket uttryckligen utpekar
vilka attityder som betraktandet av skådespelet
skulle utmynna i:

1. Kong Carl du unga Hielt af kalla Nordeland,
All Jordens Prydnad,
Then under lydnad

Mång Riken styr med en stormäktig hand,
Tin Thron ju högst näst Himmelen
Wördas af ärli Swenske Män.
De Tappre Giötars friske Blod,
Ståndfasta Finnars Manna Mod

Ju all endräcktelig
För sitt Beskärm och stora Konung hälsa Tig.
(v. 710–719)

Skildringen av åhörarnas gensvar kompletteras i de
följande stroferna, där Columbus förklarar att

”Hwart Sweriges Barn” är skyldigt att ställa sig i
kungens tjänst och oVra ”lif och Blod” för honom
(v. 733 resp. 739). Vem eller vilka av de agerande
personerna som framförde det avslutande odet
framgår inte av spelet. Det ligger dock nära till
hands att det sjungits av någon av de gudomlighe-
ter och allegoriska Wgurer som dansade den avslu-
tande baletten, såvida det inte deklamerats separat
som avslutning på spelet.104 Hur odet än framförts
råder det dock knappast någon tvekan om att det
hade till uppgift att tjäna som en iscensättning av
publikens avsedda gensvar och demonstrera den
uppslutning kring den blivande kungen som upp-
sättningen syftade till. Samma mål kan för övrigt
iakttas i Xera av tidens hovbaletter, vilka inte sällan
slutar med en Wngervisning om vilka känslor som
betraktandet borde utmynna i. Ett illustrativt ex-
empel härpå ger Lindschölds program för Den
stoora genius, i vars slut följande maning riktas till
åskådarna:

Giör’ alla ett med lust och modh
För Sverges rijkes bästa,

Och våga gärna lijV och blodh
För landzens borg och fäste,

Kung CARL, dhen end’ och ädla siäl,
Dhem kärast öfver alla,

Dhen vij, at honom må gå väl,
Och nu til fota falla.105

Publikens rätta gensvar på baletten är alltså enligt
Lindschöld kärlek och underdånighet gentemot
majestätet. På liknande sätt utpekar inte heller
Spel om Herculis wägewal någon bestämd handling
för åskådarna, utan syftar i första hand till att
väcka entusiasm och förena dem i lojalitet mot
Karl XI. Spelet låter den konativa funktionen trä-
da i bakgrunden genom sin anslutning till retorik-
ens genus demonstrativum och förlorar därmed en
del av diktens konkreta syftesbestämdhet. Drama-
tiseringens mål är vagare, och trots att åskådarna
påminns om sin skyldighet att gå i strid för kungen
har spelet främst till syfte att skapa emotionell
samhörighet och suggerera vördnad och hängiven-
het för kungamakten.

Som redan nämnts var egenskaper som själsstorhet
och heroisk dygd vanliga inslag i den tidigmoder-
na furstepanegyriken, där de ofta förknippades
med apoteosen som bild för dygdens belöning.106
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Det är inte heller svårt att hitta exempel på dessa
föreställningar i de svenska kungahyllningarna.
Epitet som ”hjälte” och ”hero” förekommer ofta i
dem, och Karl XI skildras så gott som regelmässigt
som oövervinnerlig i både styrka och förstånd.
Tack vare sin heroiska dygd är han förutbestämd
för den högsta äran, vilken Gud kommer att bevisa
honom genom att uppta honom till himlen. Som
exempel på hur tematiken kunde utvecklas kan tas
ett anonymt tyskspråkigt hyllningstryck från 1669,
i vilket Karl XI trots sin ringa ålder sägs övergå
Herkules i berömmelse:

Hat Hercul, als er kaum erblickt
Das Tagesliecht/ noch in der Wiegen

Zween grimme Drachen gleich erdrückt;
Hier seht ihr mehr von Augen liegen.

Seht/ was so zahrtes Alters zeit
Dem Norden Printz vor Ruhm bereit.

[…]

Viehl mehr triVt das gar richtig ein/
Der Zweig muß wohl und zeitig grühnen/

Er muß von ädlem Ursprung seyn/
Der soll zu Krohn und Scepter dienen:

Er ist gewiß von seltner Art
Was von Gott selbst erwehlet ward.107

Ett annat prov på hur idéerna om den gudomligt
förlänade heroiska dygden gestaltades i hyllnings-
litteraturen ger Andreas Swanwalls påkostade
foliotryck Konglige dygde-strålar/ och wälsignad
wärckan/ aV nordiske solen till Karl XI:s kröning
1675. Bland de många personiWerade dygder som
där bringar majestätet sin hyllning ingår Virtus he-
roica, vilken förklarar att allt kommer att lyckas väl
för kungen eftersom hon bor i hans hjärta. Dikten
avslutas stilenligt med att Gloria och Aeternitas
framträder och förutspår att denne efter väl förrät-
tat jordiskt värv kommer att krönas med oför-
gänglig ära i himlen.108

Sedd mot bakgrund av hyllningar som dessa
överraskar det inte att Herkules’ monolog i öpp-
ningsscenen formats till en manifestation av själs-
storhet och heroisk dygd. Det är också på denna
punkt som spelets idéinnehåll mest markant avvi-
ker från den ursprungliga dikten. Visserligen har
föreställningen om äran såsom stimulum till och
belöning för dygd, som konstaterats ovan, en vik-
tig plats i Hercules. Några anspelningar på magna-

nimitas och virtus heroica är dock svåra att Wnna,
framför allt beroende på den anonyma roll som
den antike heroen där spelar som tyst åhörare till
de två fruarna. I Spel om Herculis wägewal står han
på helt annat sätt i centrum för handlingen, vilket
i sin tur medfört att idén om den heroiska dygden
fått ökat spelrum. Här uppträder Herkules ut-
tryckligen som hjälte, och även om hans stordåd
inte gestaltas sceniskt – de omtalas endast indirekt
i slutmonologens påminnelse om hur han ”manli-
gen dämpat” sina Wender (v. 695) – gör den avslu-
tande scenen klart att han handlat som en sann
hero och förtjänar evig ära.109

Men publiken behövde inte vänta till spelets
slut för att inse huvudpersonens heroiska sinnelag.
Redan i öppningsscenen presenterar Herkules sig
själv på ett vis som otvetydigt låter förstå att han
hör till hjältarnas krets:

Ey! hwad underlig kraft är den mitt ädele hierta
Nu sätter an, och hwad för rysandes ilan ock irring
Kiännes uti mitt bröst? en eldstark drifwandes anda
Swäfwer uti mitt blod, mine tankar, lemmar ock leder,
Hyrter ock yrker och ältar och drar till heder och ära.
(v. 65V.)

Som Delblanc framhållit råder det knappast nå-
gon tvekan om att det intensiva, brinnande begär
som Herkules här beskriver skall identiWeras med
virtus heroica. Denna dygd brukade i moraltrak-
taterna deWnieras i anslutning till Aristoteles som
en gudagiven drift att söka evig ära och en hän-
ryckande vilja som höjde ifrågavarande person
över andra människor.110

Av egen kraft kunde människan dock inte för-
värva det heroiska sinnelaget, utan det tänktes en-
bart förlänas genom gudomlig utkorelse. Att det
mycket riktigt också är Gud som tänt Herkules’
äregirighet framgår av monologens fortsättning:

Är mitt hurtige sinn, är mitt redskaVene hierta
Af en högädeler qwed omsunst framburit i werlden?
Himmelen ej låte skie, det desse förnämlige gåfwor
Dem Guds mildrike hand i mig så liuft hafwer optändt
Skulle med egit wåld sitt skien oppå Jordenne mista!
Nej, nej Hercule, nej, en oförgängelig ära,
Heder och ewigt namn skal tu tig manliga wärfwa,
Medan bloden är warm, och hiertat puVar i bröste.
(v. 75–82)

Den uttalade förhoppningen att vinna ”oförgänge-
lig ära” och ”evigt namn” röjer att Herkules som
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gudomligt inspirerad vir magnanimus strävar efter
den transcendenta äran. Verserna understryker
därmed idébudskapets förskjutning i förhållande
till dikten, vars vagt karaktäriserande formulering
”til ähra född och erkoren” här utvecklats i en rikt-
ning som gör klart att begreppet ”ära” inte blott
avser adelsståndets sociala anseende, utan det evi-
ga rykte som tillkommer historiens stora hjältar.

Huvudpersonen i Hercules har med andra ord
heroiserats högst avsevärt vid dramatiseringen,
och till skillnad från i dikten framtonar han i spe-
let som predestinerad till dygd och ära. Att han är i
besittning av den högsta dygden deklareras redan i
öppningsmonologen. Det för dikten så centrala
vägvalsmotivet har därigenom skjutits i bakgrun-
den till förmån för apoteosen, vilken framstår som
spelets idémässiga centrum. Genom den panegy-
riska ramberättelsen har dikttexten passats in i en
handling som gör att vägvalet snarare fungerar
som en bekräftelse av huvudpersonens virtus heroi-
ca än som en skildring av en ung adelsmans inre
kamp mellan lust och dygd.

En tankeväckande parallell till spelets panegy-
riska skildring av den blivande Karl XI:s dygdeval
ger Samuel Columbus’ oavslutade epos Den
swenske konungs-son. Dateringen av detta är osä-
ker, och även om de bevarade manuskripten tycks
ha nedtecknats i slutet av 1670-talet är det fullt
möjligt att delar av texten är av äldre datum.111

Eposet utgör härigenom en mycket intressant in-
tertext till Spel om Herculis wägewal.

Ämnet för Den swenske konungs-son är Karl XI:s
dygdesamma levnad. I eposet ingår en skildring av
kungens ungdom, vilken i likhet med Lindschölds
program för Den stoore genius berättar om hur han
ställs inför valet mellan att antingen förverkliga
sina ädla anlag i dygdig handling eller förspilla
dem på ovärdiga nöjen. Närheten till herkulesspe-
let är uppenbar – ställvis kommer formuleringarna
varandra mycket nära – och den unge kungen ut-
lovas evig ära av ”Dygd-Gudinnan” om han följer
henne. Bland de exempel som hon nämner för att
egga honom ingår den hjältemodige Herkules, vil-
ken i likhet med spelets huvudperson fått sin plats
i himlen som belöning för sina stordåd:

Der Hercules ännu bland Gudar högt blijr acktat,
Att han de Jordske Tråll med Masur-klubban slacktat,
Der Perseus änn i dag en Biesse blifwer hälst,
Att han ur Kädjans länck Andromedam har frälst.112

Ställd inför dessa höga exempel överväldigas kung-
en av intensiv åtrå efter berömmelse: ”En helig
rörsel Carl, i Bröst ok leder kände: / En KraVtig
Ande driVt dess ådror genomrände”.113 Verserna
erinrar om Herkules’ presentationsmonolog i spe-
let, och som Delblanc visat står det helt klart att
Columbus i sitt epos velat framställa Karl XI som
bärare av den heroiska dygden.114 På samma sätt
som i spelet beskrivs det heroiska sinnelaget som
en stark, obetvinglig känsla, vilken pekar fram mot
den höga ära som är hjältarnas lön:

När de, de wackre Folk, de Hielte-modde Siälar,
Hwars herkomst ätteleds från öfwer-werdske Wälar:
När de her nedr’ en tijd sig tedt i Mänskiors hamn,
Blijr deras ähregraf dess skylde Himmels famn.115

Efter att ha förverkligat dygden kommer kungen
att återvända till den himmelska värld varifrån han
härstammar, förkunnar Columbus, helt i harmoni
med den transcendenta härlighet som skildras som
mål för Karl XI:s levnadsbana i Ehrenstrahls mål-
ningar på Drottningholm. Liksom i spelet fram-
står apoteosen som det givna livsmålet för kungen,
vilken tack vare sin furstliga börd och Guds kallel-
se är förutbestämd till dygd och evig ära. Oavsett
när de berörda avsnitten tillkommit visar de hur
naturligt det tedde sig i den rojalistiska panegyri-
ken att associera kungen med Herkules och skildra
honom som företrädare för heroisk dygd och själs-
stor ärelystnad. Förekomsten av dessa idéinslag i
spelet kan därför redan i sig tas som tecken på att
det tillkommit i hyllande syfte.

*

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att det
på Xera punkter föreligger djupgående skillnader
mellan Georg Stiernhielms Hercules och den av ho-
nom i samarbete med Samuel Columbus färdig-
ställda dramatiseringen Spel om Herculis wägewal.
Skillnaderna rör såväl idéinnehåll som funktion
och retorisk form. Medan den ursprungliga dikten
var avsedd som en didaktisk moraltraktat för ti-
dens adelsungdom tillkom spelet som en rojalistisk
manifestation av den ännu omyndige Karl XI:s
förmåga att i framtiden styra det svenska riket.

Diktens förskjutning från didaktik till panegy-
rik har medfört att dess retoriska karaktär föränd-
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rats i grunden. Den starkt argumentativa struktur
som Stiernhielm gav sin dikt genom anknytningen
till den klassiska retorikens genus deliberativum har
i och med dramatiseringen fått ge vika för en fram-
visande form, vilket gör att spelet i stället närmast
ansluter till retorikens genus demonstrativum. Det-
ta betyder i sin tur att det i dikten så starkt förnim-
bara konativa eller handlingsinriktade läsartilltalet
försvagats, och medan Hercules uppmanar läsaren
att själv ta ställning i valet mellan lust och dygd har
spelet som främsta mål att fördjupa åskådarnas
engagemang och politiska förtroende för den rege-
rande kungadynastin. Spelets demonstrativa upp-
gift att meddela beröm och klander belyses särskilt
av den nyinförda Lustwin-gestalten, vilken funge-
rar som en negativ motpol till den oföränderligt
dygdige Herkules. Till skillnad från dikten fram-
står spelet härigenom som en regelrätt exempelbe-
rättelse.

De två versionerna av herkulesberättelsen skil-
jer sig markant åt även vad beträVar idéinnehållet.
I båda versionerna intar äretanken en framskjuten
plats. Förvissningen om eftervärldens beröm skall
enligt Hercules motivera tidens unga ädlingar till
nyttiga studier och Xitigt arbete för samhällets bäs-
ta, och för att stimulera dem därtill har Stiern-
hielm format fru Dygds tal till en påminnelse om
den eviga ära som väntar den dygdige i eftervärl-
den. Ännu starkare betonas äran i Spel om Herculis
wägewal, där den fått en eVektfull gestaltning i be-
rättelsen om hur Herkules upptas till Olympen
som belöning för sin dygd. Det didaktiska inslaget
har här tonats ned, och i stället för att egga till dyg-
digt handlande har idén om den eviga äran under-
ställts uppgiften att demonstrera den unge Karl
XI:s heroiska sinnelag. I motsats till dikten, där de
moralWlosoWska idéerna om magnanimitas och vir-
tus heroica endast har marginell betydelse, har de
aristoteliska begreppen en central plats i dramati-
seringen, i vilken Herkules som sinnebild för den
svenske tronföljaren uppträder som representant
för just dessa egenskaper. Genom dramatiseringen
har Stiernhielms Hercules således förvandlats från
moraliserande adelstraktat till furstehyllande fest-
spel.

A B S TR AC T
Nils Ekedahl, Virtue and Apotheosis: Georg Stiernhielm’s
Hercules from poem to drama.

In 1658, Georg Stiernhielm’s Hercules, the most famous
poem of Swedish Baroque literature, was published as a
moralising treatise, urging young Swedish noblemen to at-
tain virtue and honour. Eleven years later, in 1669, the
poem was converted into a drama, Spel om Herculis wäge-
wal, given at the royal court in Stockholm. Despite a
number of alterations of and additions to the original text,
most scholars have interpreted the dramatization as a mo-
rality play in close conformity with the poem. In this arti-
cle, however, I have focused on the diVerences between the
two versions of Stiernhielm’s story of Hercules’ choice be-
tween lust and virtue. The diVerences are traced on three
levels: the social context, the rhetorical structure of the text,
and its ideological message.

The social context of Hercules was the Swedish govern-
ment’s demand for literate and intellectually trained noble-
men after the Peace of Westphalia in 1648. In his poem
Stiernhielm stresses the nobleman’s duty to society, and de-
clares that virtue and honour is to be attained only by stud-
ies and hard work in the administration of the new Baltic
empire. The context of the dramatization was the political
propaganda of the royal dynasty during the minority of
Charles XI. The results of his studies had been discomfort-
ing, and at the Diet in 1668 the government’s managing of
the education of the future king was brought up for debate.
This makes it likely that the purpose of the stage produc-
tion of Spel om Herculis wägewal was to conWrm the ability
of the young prince to reign the country.

According to their rhetorical structure, the two versions
of the story about Hercules’ choice belong to two diVerent
genres. Hercules is a clearly deliberative text, consisting
mainly of a pro et contra-argumentation between Lady Lust
and Lady Virtue, whereas the dramatization is written in
close accordance with the classical rules for epideictic ora-
tory and represents Hercules as a moral example. While Sti-
ernhielm’s original poem belongs to the genus deliberativum
of classical rhetoric, Spel om Herculis wägewal belongs to
genus demonstrativum.

The two versions diVer Wnally in their ideological mes-
sage. In an important article, Sven Delblanc has argued
that the protagonist of Hercules is intended as a vir magn-
animus or impersonation of virtus heroica, the Aristotelian
concept of heroic virtue. In my opinion, there is, however,
no satisfying evidence of this in the actual poem, which
gives only a brief sketch of Hercules’ character. In the
dramatization, on the other hand, the protagonist is dis-
tinctly depicted as a vir magnanimus. He is also explicitly
identiWed with the Swedish prince, which emphasizes the
dynastical purpose of the stage production. In Spel om Her-
culis wägewal Stiernhielm’s didactic poem thus has been
transformed into a political spectacle.
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