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Two days after Easter 1677 the 
 uppsala student Erland Hofsten (1651-
1717) delivered a versified oration on 
the  passion to his compatriots from 
the region of Värmland in the west of 
 Sweden. The poem of 656 alexandrine 
verses was written in the vernacular, 
and is an early Swedish example of 
the important genre of epics on the 
death and resurrection of christ. the 
manuscript is now printed for the first 
time. in the introduction the author, 

who would become a school-teacher 
and vicar, is presented and put into his 
academic-ecclesiastical social setting. 
the text of the oration is introduced 
and contextualized. although the 
literary merits might be few, the 
poem is an interesting early instance of 
Swedish in an academic setting. It tries 
to cope with principles for metrical 
writing in the vernacular and, most 
importantly, it is an unusual piece 
of evidence of the early formation 
of a literary culture in the student-
organized Uppsala “nations”, which 
were institutionalized and made 
compulsory in the 1660’s.

Key-words: passion of christ, epic, 
metrics, student history, student 
nation, 17th century, vernacular, 
academic writing, Swedish language.

FöreliggAnde verK är tillgängligt i digitaliserad form i diva-plattformen  
http://uu.diva-portal.org



innehåll

Förord.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

inledning  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9

Korset och katedern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Författaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Manuskriptet .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Ett Rimm i tidigare forskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
litteraturhistorisk och litteratursociologisk inplacering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
de vittra studentnationerna i uppsala .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Käll- och litteraturförteckning.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

texternA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27

Erland Hofsten Ett Rimm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
lars alstrin Odae Trochaic.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

ordFörKlAringAr och KommentArer .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 83





Förord

Redan på 1990-talet stötte jag på manuskriptet till Erland Hofstens ”Ett Rimm”. 
Mer än femton år senare blev texten plötsligt högintressant för mig, då jag stude-
rade den litterära och retoriska kulturen i uppsalas äldre studentmiljöer. Som så 
ofta fick en obskyr text värde och relevans först när den kunde sättas in ett nytt 
och större sammanhang.

Jag är nu överbibliotekarie och har ansvar för de väldiga äldre samlingarna av 
handskrifter som finns på carolina Rediviva i uppsala. dagligen tänker jag på 
alla de opublicerade äldre manuskript som väntar på att göras tillgängliga och 
begripliga. i förordet till sin roman Amorina (1839) låter carl Jonas love almqvist 
en gammal bibliotekarie förundras över alla övergivna, olästa och bortglömda 
verk. Bland tryckta böcker är man som på ett torg: 

Men ibland manuskripter drages mitt hjerta tillsammans, jag ser mig som i en 
crypta, i en cell, eller i ett stort fängelse med hundratusen tankar liggande i bojor: 
jag känner mig inkommen i ett mysterium, ty hvad jag ser, kan taga fram och kan 
läsa, har kanske ingen före mig, eller på sin höjd endast få tagit del af. 

almqvists bibliotekarie gläder sig därför åt tryckkonstens upptäckt och utveck-
ling, precis som vi idag kan glädjas åt digitaliseringens möjligheter. denna ger 
förutsättningar att befria otaliga manuskript ur arkivens bojor, och medan Hof-
sten säkert drömde om att hans dikt skulle tryckas, kunde han inte föreställa sig 
att den nu med en knapptryckning är fritt tillgänglig över hela världen.

Jag vill tacka Föreningsarkivet i Karlstad för hjälp att kopiera manuskriptet och 
för tillstånd att trycka och publicera det. vidare vill jag tacka Kungl. vetenskaps-
samhället i uppsala som valt att ta in utgåvan i sin acta-serie. Och slutligen riktar 
jag ett tack till Kart- och bildenheten vid uppsala universitetsbibliotek som tagit 
fram illustrationerna.

uppsala 10 maj 2014.

Lars Burman



Skildringar av passionshistorien utvecklades till en viktig genre inom såväl litteratur som konst, och 
illustrationerna i denna volym innehåller exempel från flera sekel. Passionsskildringarna fyllde både 
konstnärliga och religiösa behov. De kunde användas för meditationsövningar där starka känslor väcktes 
genom den realistiska skildringen av Kristi pinor. Såväl kvinnor som män ägnade sig åt genren, vilket 
framgår av denna gravyr av Anna Maria Thelott (1683–1710). Gravyren utgör frontespis till en oration 
om frälsarens bittra lidande och död, översatt till tyska av Johann Burchward och tryckt i Stockholm 1710. 
Foto: UUB.



inledning

Korset och katedern

det finns inga estetiska skäl att uppmärksamma Erland Hofstens dikt om Jesu 
lidande på korset, än mindre att efter 336 år trycka den. den är fylld av nödrim 
och underliga språkliga vändningar som främst tycks ha till syfte att tvinga in 
dikten i alexandrinernas enformiga kostym. uppsalastudenten Hofsten själv är 
blygsam och menar att han för att lyckas i sin ambition borde ha haft ”en fiär af 
Cherubs wingar” att skriva med. (r. 86)

Men ur andra aspekter än de rent litterära är Ett Rimm av intresse. Eposet är 
ett tidigt exempel på svenskspråkig dikt i akademisk miljö, och det har muntliga 
och dialektala språkdrag som bör vara av intresse för språkforskaren. dessutom 
är dikten ett passionsepos, ett tidigt exempel på en vida spridd andlig genre som 
skulle komma att få åtskilliga svenska utövare. av alldeles särskilt intresse är de 
litteratursociologiska omständigheterna. Ett Rimm är skriven för ett visst till-
fälle och för en särskild publik: värmländska studenter i uppsala tredjedag påsk 
1677. Hofsten framhåller själv att det är om höga ting han ”ärnar något tahla, | 
på denna korta stund i denna staden Sala.” (r. 53 f.)

dikten är alltså skriven för att framföras muntligt, och därigenom ger oss Hof-
stens dikt en glimt av 1600-talets retoriska och litterära scen. Framförandesitua-
tionen är tydlig. dessutom framgår att Hofsten med sin dikt försökte bidra till att 
skapa en vitter miljö i uppsalas studentkretsar. därigenom hör han till dem som 
byggde en stor och fortfarande otillräckligt utforskad litterär kultur. Hofsten blev 
skolman och präst, och föga överraskande är hans dikt ett praktstycke didaktik. 
Även ur utbildningshistorisk synpunkt är alltså eposet av intresse.

Hofstens dikt bär den långa titeln Ett Rimm öfwer wår enda Frälsares Jesu Christi 
Oskyldiga Dödh och sägersamma upståndelse. Här kommer den helt enkelt att kallas 
Ett Rimm. inledningen (r. 1-96) behandlar framförandesituationen och ämnet, 
och avslutas med en anhållan om publikens gunst och tålamod: ”Ehr öron lähna 
mig, ehr frijd och milda sinne [...] Till des Jag denna sång ald[ehle]s hafwer 
stilt” (r. 93-95). därefter följer en betraktelse över syndafallet, världens bräck-
lighet, löftet om återlösning och beskaffenheten av guds treenighet (r. 97-206). 
passionshistorien återberättas med många utvikningar (r. 207-528). Så följer 
Kristus återuppståndelse och hans besök i dödsriket (r. 529-580). Även denna 
del inleds med en vädjan till publiken: ”Jag will nu annadt sätt i detta för mig 
taga,|Beskrifwa mycket kort den sägersamma strijdh, |Som slog the andar ond, 
om J mig lähna tijdh.” (r. 530-532) Också eposets sista avdelning (r. 581-656) 
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inleds med en innehållsbeskrivning och en nu närmast formelartad apostrofering 
av de närvarande värmlänningarna: ”Jag will [...] |Beskrifwa mycket kort den 
sägersama strijd, |Som slog the andar ond’ om i mig lähna tijdh.” (r. 582-584) 
verket avslutas med en jublande skildring av hur Kristus som segrande hjälte på 
en vit häst, och omgiven av fälttecken, välkomnas i Zions borg, där änglar och 
helgon passar upp vid festmåltiden.

Författaren

Erland Hofsten var prästson från värmland.1 Hans far nils Erici dog som kyrko-
herde i arvika när Erland var tio år gammal. Farfadern hade varit bonde. Erland 
själv föddes 1651 och genomgick trivialskola och gymnasium i Karlstad. Han 
skrev in sig vid uppsala universitet och värmlands nation 19 februari 1668, det 
vill säga som 17-åring, vilket var en för tiden rätt normal ålder. Studierna gick 
rimligen bra, och från maj 1677 och ett år framåt var Hofsten vald till kurator vid 
sin studentnation. den 14 juni 1679 försvarade han en avhandling De  Ingeniis (Om 
förståndet) under ordförandeskap av professor claudius arrhenius (Örn hiälm). 
det normala var vid denna tid att disputera två gånger, en gång pro exercitio och en 
gång pro gradu. den 15 december var det dags för De clementia principis  civium officiis 
provocata ex Nicocle Isocratis (Om den mildhet som medborgarnas pliktkänsla fram kallar 
hos en härskare, efter modell av Isocrates Nicocles). nu var Julius Micrander preses. 
Hofsten promoverades dagen efter till magister. Följande år, 1680, blev han  lärare 
i vältalighet och poesi i Karlstad, och fortsatte sedan att under flera  decennier 
verka i olika funktioner vid Karlstads skola. Han gjorde en typisk  karriär mellan 
läroämnena och blev 1689 lektor i grekiska och tillika konrektor. när han utsågs 
till lektor i logik och etik 1693 blev han också skolans och gymnasiets rektor samt 
kyrkoherde i Hammarö pastorat. Hofsten representerade stiftet vid 1693 års riks-
dag. Han avancerade till sist till prost i nordmarks kontrakt (1697) och kyrko-
herde i Filipstad (1708). Han avled i juni 1717. 

Hofstens liv sammanfaller alltså väl med den svenska stormaktstiden. Han 
 föddes under Kristina, tre år efter trettioåriga krigets slut, och dog ett år före 
Karl Xii. Hans del i stormaktsprojektet var den regionalt verksamme prästens 
och skolmannens. Korset och katedern var intimt sammanbundna, vilket framgår 
av Hofstens biografi. på många sätt kan nog Hofsten ses som en exemplarisk och 
lojal företrädare för ortodoxi och statsbygge. att dikta på svenska passade utmärkt 
i en sådan roll. Korset, katedern och skrivfjädern tjänade tillsammans tronen.

1 Biografiska uppgifter är hämtade från anders Edestam, Karlstads stifts herdaminne från medel
tiden till våra dagar, iii (Karlstad 1968), s. 17 f.; Erik gren, Värmlands nation i Uppsala 1595–1677 
(uppsala 2000), s. 186 f.; Ernst nygren, ”Erland Hofsten. några bidrag till hans biografi jämte 
granskning av de bevarade handskrifterna”, Erland Hofsten, Beskrifning öfwer Wermeland, i (Karl-
stad 1917), s. v–xxix.
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Ett Rimm visar Hofstens litterära ambitioner. Han har också lämnat efter sig 
ett par tryckta gravskrifter och två hyllningsdikter i studiekamraters akademiska 
dissertationer.2 Mest känd för eftervärlden är han genom Beskrifning öfwer Werme
land, som dock utgavs först 1917. Hans text Om scholeväsendet i Carlstad finns beva-
rad i avskrift.3 

Fokus här ligger vid studenten Hofsten, han som i uppsala förberedde sig för 
ett yrkesliv som fostrare av ungdom och som församlingsherde i hemstiftet. präst-
banan var den naturliga. visserligen hade gustav ii adolf och hans efterföljare 
stöttat universitetet och breddat synen på vad ett universitet skulle vara. genom 
den skytteanska professuren hade utrymme skapats för en modern utbildning 
i politik och retorik, och grunden till universitetsbibliotekets samlingar lades 
redan 1620. Olika färdighetsämnen introducerades. År 1663, bara några år innan 
Hofsten anlände till uppsala, bestämdes genom ett kungligt brev att exercitie-
mästare skulle anställas i moderna språk och i fäktning, ridning och dans.4 Men 
dessa färdighetsövningar var främst avsedda för adeln, samhällsklassen som skulle 
leda den nya stormakten i krig och diplomati. Hofstens plats var mer anspråkslös, 
även om släkten så småningom skulle komma att adlas. Han hörde hemma i det 
som Bo lindberg kallat det ecklesiastika komplexet, alltså föreningen av kyrka, 
skola och universitet.5

i uppsala var Hofstens naturliga sociala hemvist hans studentnation. dess 
betydelse som social och vitter vänkrets framgår av den versifierade hyllning till 
Hofsten som ingår i manuskriptet till Ett Rimm. lovtalet är skrivet av hans lands-
man lars alstrin (1649-1702) och uttrycker den församlade publikens tack till 
Hofsten, som kallas ”goda Wänn och landzman Kiära”. Även kamraten skulle 
bli en framstående präst, och har litterärt lämnat efter sig både svenska och latin-
ska begravnings- och hyllningsdikter. Kanske var även Olaus Kilberg (d. 1685) 
och gabriel Holmdalius (1653-1693) närvarande i uppsala vid påsken 1677 och 
inkluderade i alstrins kollektiva tack. det var till Kilberg och Holmdalius som 
Hofsten skrev tryckta dissertationshyllningar 1677 och 1678. Hofsten, Kilberg 
och alstrin skulle bli promotionskamrater i december 1679 medan Holmdalius 
inte riktigt hann bli färdig i tid. Hofsten och Kilberg blev lärare i Karlstad, och 
även alstrin lär ha blivit erbjuden ett lektorat i samma stad.6 alstrin, Hofsten och 
Holmdalius blev präster. allihop bör som unga ha studerat i Karlstad. Exemplet 
visar hur det äldre litterära systemet i hög grad byggde på gemensamma skol- och 

2 Hänvisningar i nygren, 1917, s. x n.
3 I Erik Fernow, ”Archivum Wermelandicum” II, s. 347-378. Samlingar av diverse innehåll vol. 
1b i Karlstads Stifts- och läroverksbiblioteks Handskriftssamling. Föreningsarkivet i värmland, 
arkivcentrum, Karlstad.
4 Se lars Burman, ”Äldre tiders bildningsideal och exercitierna i uppsala”, Till häst (uppsala 2013 
[b]), s. 11-19, och där anförd litteratur.
5 Bo lindberg, De lärdes modersmål (göteborg 1984), s. 21.
6 gren, 2000, s. 200.
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studentnätverk som i sin tur var avhängiga stiftsindelningen.7 universitet och 
kyrka var nära förbundna, och det är inte förvånande att den förmodligen äldsta 
bevarade svenskspråkiga dikten från nationsmiljön i uppsala handlar om Jesu 
lidande på korset.

Manuskriptet

Handskriften till Ett Rimm finns på Föreningsarkivet i värmland och har ingått 
i Stifts- och läroverksbiblioteket.8 den är fuktskadad, omfattar 14 blad och har 
storleken 17 x 21 cm.9 

Manuskriptläget är inte oproblematiskt. Förordet är undertecknat 2 maj 1688, 
vilket tycks betyda att det rör sig om en avskrift av det nu förlorade originalmanu-
skript som måste ha funnits vid framförandet 17 april 1677. Förordet är dessutom 
undertecknat i uppsala och det framgår att handskriften var avsedd att överläm-
nas till värmlands nation. några spår av Hofstens dikt finns dock inte i uppsala. 
Manuskriptet kan istället vara Hofstens avskrift från 1688, vilken antingen  aldrig 
lämnades över till studentnationen eller som senare funnit sin väg tillbaka till 
Karlstad. Men det kan också vara så att manuskriptet är en ytterligare kopia som 
behållits i Karlstad. den bevarade texten till Ett Rimm kan alltså vara en avskrift 
av en elva år äldre förlaga, och kanske är den en avskrift av en avskrift.

Men manuskriptläget kan vara ännu mer komplicerat. dateringen ”ubsala d 2 
Maji Åhr 1688” kanske inte alls är förordets datering, utan ditsatt av något annat 
skäl, till exempel när en avskrift färdigställts. Också förordet skulle då kunna 
vara skrivet 1677, vilket skulle stämma bättre med dess början: ”Det war eij länge 
sedan jag badh Eder, I wille gifwa mig så länge eder freedsamma nährwahro, 
som jag kunde thessa efterskrifna rimm för Eder uthtahla”. (r. xviii-xx) Hur lång 
tidsrymd ”eij länge sedan” avser är oklart. i så fall är det till och med möjligt att 
avskriften är från 1670-talet, men rimligen inte från 1677 eftersom uttrycket 
”dom: oculi” på titelsidan betyder tredje söndagen i fastan. att det inte rör sig 
om originalmanuskriptet från 1677 framgår nedan. anteckningen ”dom: oculi” 
kan dock vara avskriven från originalet och i så fall ange när Hofsten gjorde sin 
renskrift inför uppläsningen.

dateringen av manuskriptet är alltså osäker. Konstateras kan att talet hölls 
1677 och att handskriften från den uppläsningen är förlorad. i brist på ytterligare 

7  För en analys av en motsvarande vitter miljö vid värmlands nation på 1720-talet se lars Bur-
man, ”vänskap på parnassen”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2012 [a]: 2–3, s. 65–76.
8  Ms är nu i Föreningsarkivet i värmland, arkivcentrum, Karlstad. lítteraturhistoria och Skön-
litteratur, vol. 16–17 i Karlstads Stifts- och läroverksbiblioteks Handskriftssamling, Ms nr [1]. 
9  Ryggen är skadad och kollationering därför svår.
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indicier väljer jag att anta att förordet och avskriften gjordes elva år senare, detta 
baserat på dateringen av förordet.

Ernst nygren har, dock utan att ange skälen, betvivlat att avskriften till Ett 
Rimm har gjorts av Hofsten själv.10 Ett starkt argument skulle kunna vara de 
många språkliga oklarheterna i texten. avskriften tycks ha gjorts mekaniskt och 
med många felläsningar. att skrivaren inte i detalj kunde sin text framgår till 
exempel av en ändring på r. 225. Där har ”wäntar”, som är språkligt rimligt, änd-
rats till det egendomligare ”wänte”, som skall stå i rimställning med ”skiänkte” 
på följande rad. Felläsningarna är svårare att leda i bevis, men levandegörandet 
av ”många helgons barn” (r. 450) tycks mindre troligt än ”många helgons been”. 
Jag delar alltså nygrens misstanke att avskriften inte är egenhändig. Saken kom-
pliceras dock av några markeringar av viktiga delar av texten genom understryk-
ningar, klamrar och anmärkningen ”n[ota]B[ene]” (r. 498), vilka dock skulle 

10 nygren, 1917, s. ix n.

Kristi vandring till  Golgata. 
Tuschlavering av Louis 
Masreliez (1748–1810). 
Foto: UUB.
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kunna ha gjorts av en avskrivare eller en senare läsare. detta gäller emellertid 
knappast tillägget ”addidi” (’ jag har lagt till’) i kanten vid r. 440. tillägget bör 
avse ett textparti eller en formulering. Om den misstänka textändringen gjorts av 
en avskrivare måste denne ha känt stor självständighet gentemot författaren. det 
är mer troligt att avskrivaren följt en författarförlaga där Hofsten själv markerat 
sitt tillägg. Eller att det trots allt är Hofsten som fört pennan.

 trots språkliga oklarheter är texten förhållandevis ren och lättläst. textänd-
ringar och inskjutna ord är ganska få. dock finns här de vanliga problemen 
med den äldre handstilen, till exempel svårigheten att skilja mellan versaler och 
 gemener. Förkortningar av typ ”hafr=hafwer” har i denna edition lösts upp, lik-
som även ”mz=medh” och nasalstreck. Emendationer och svårlästa passager har 
satts inom klammer. 

Även om handskriften inte är direkt svårläst har titelsidan ofta citerats fel-
aktigt. Konsekvent har Hofstens dikt kallats Rimm öfwer [...] medan den korrekta 
läsningen är Ett Rimm öfwer [...]. Ordet ”sägersamma”, – det vill säga ”seger-
rika, segrande” – i titeln har återgivits felaktigt både som ”sårgesamma” och 
”fägnesamma”.11

alstrins hyllningsdikt i manuskriptets slut är avskriven med samma hand och 
bör förstås som en del av helheten. Kanske närde Hofsten en dröm om att trots 
allt trycka sin dikt. i varje fall är manuskriptets utformning sådan att tankarna 
förs till en tryckförlaga, och uppenbarligen är handskriftsgåvan till värmlands 
nation att se som en slags publicering. Hofsten förväntade sig säkert att en ny 
generation skulle ta del av hans dikt, men nu i skriftlig form. Men han motive-
rar inte sitt spridande av dikten med dess litterära utan med dess andliga värden. 
För ”dhe Heliga Saker hon innehåller” bör dikten ej ligga ”i mörkret” (r. xlv f.).

Ett Rimm i tidigare forskning 

i en studie över de retoriska övningarna vid studentnationerna i uppsala har 
jag 2012 uppmärksammat Hofstens Ett Rimm.12 diktens nydanande karaktär 
lyfts fram, både som nationsoration och svenskspråkig akademisk dikt. Kort fattat 
beskrivs manuskriptläget och verkets genremässiga hemmahörighet. tyngd-
punkten ligger dock på att situera verket i den omfattande orationsverksamhet 
som skulle komma att utvecklas vid uppsalanationerna. inte minst betonas hur 

11 nygren 1917, s. ix n. respektive gren, 2000, s. 186.
12  Studien utgavs först på engelska som lars Burman, Eloquent Students (uppsala 2012[b]), om 
Hofstens dikt se s. 74-78. Året efter utkom den i bearbetad svensk version. lars Burman, Vältaliga 
studenter (uppsala 2013[a]), s. 73-78. Här hänvisas fortsättningsvis till den svenskspråkiga utgåvan.
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dikten var avsedd att skänka heder till den värmländska studentsammanslut-
ningen. 

I Sven Christer Swahns avhandling om Jacob Frese (1971) nämns Hofstens dikt 
som ett blygsamt och tidigt svenskt steg inom den stora europeiska traditionen 
av episk passionsdiktning, dock utan någon genomgång eller analys.13 genren 
studerades tjugofem år senare av valborg lindgärde i en brett upplagd doktors-
avhandling (1996), men handskriften kunde då inte påträffas. Ett Rimm hade väl 
passat in i den tradition av kontemplerande och meditativ andlig diktning som 
lindgärde beskriver.14 Manuskriptet återfanns senare och sattes kortfattat in i 
traditionen i en recension av lindgärdes avhandling.15

litteraturhistorisk och litteratursociologisk inplacering 

Kanske ingick tjugo eller trettio värmlänningar i Hofstens publik 1677, några 
möjliga namn är nämnda ovan. Fler var nog inte studenterna vid nationen. Ytter-
ligare en person som kan ha varit på plats är den blivande professorn petrus 
lagerlöf (1648-1699), som hade varit kurator från mars 1674 till juni 1676. nu 
var han informator till riksrådet lars Flemings son, och hade redan hunnit bli 
en upp buren latinsk poet och vältalare. några år senare, 1682, upprättade han en 
student teater tillsammans med Olof Rudbeck som var aktiv i fyra år.16 lagerlöf 
valdes till värmlands nations inspektor 1684 och kvarstod som sådan till sin död.

Hofsten och lagerlöf var studiekamrater från samma trakter, avlägset släkt, 
nästan jämngamla och med starka litterära intressen. det förefaller troligt att 
lagerlöf utövade inflytande på den yngre värmlänningen, och min gissning är 
att lagerlöf redan som kurator på 1670-talet hade börjat odla det intresse för väl-
talighet och poesi som kännetecknade hans framtida verksamhet som inspektor 
och professor. lagerlöf skulle ju komma att bli den förste som föreläste i upp-
sala om svensk diktning och svensk metrik. Hans dikter på modersmålet skulle 
bli mycket uppskattade, även om det är hans latinska diktning som brukar  sättas 
högst.17 Språkvårdaren lagerlöf säger sig ha varit den förste ”som har regulerat 
wårt språk.”18

13  Sven Christer Swahn, Jacob Frese (diss. lund 1971), s. 184.
14  valborg lindgärde, Jesu Christi Pijnos Historia Rijmwijs Betrachtad (diss. lund 1996). Om det 
saknade ms, se s. 36.
15  lars Burman, recension av lindgärde, Jesu Christi Pijnos Historia Rijmwijs Betrachtad, Samlaren 
1996, s. 112 f.
16  Ny illustrerad svensk litteraturhistoria, II (Stockholm 1956), s. 72.
17  petrus lagerlöf, Petrus Lagerlöfs collegium 1691 angående wårt Swenska språks cultiverande (uppsala 
1999). gun Widmark, ”petrus lagerlöf, den förste svenske språkvårdaren”, Språk och Stil 1997:7, 
s. 59-83.
18  citerat efter Widmark, 1997, s. 60.
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litterära frågor diskuterades uppenbarligen ivrigt i uppsala, och ett skäl till att 
lagerlöf uppmärksammas är för att understryka att studenten Hofsten rörde sig i 
en vitter akademisk miljö. Svenskan var fortfarande ett oövat diktspråk och inte 
ens de metriska principerna var fullt klara för utövarna. visserligen hade andreas 
arvidis Manuductio ad poësin svecanam utkommit redan 1651, men nästa tryckta 
metriska arbete på svenska skulle utkomma först 1679, nils tjällmans metriska 
bihang till hans Grammatica Latina. våren 1685, åtta år efter att Hofsten framförde 
sin oration, höll petrus lagerlöf för första gången ett uppmärksammat kollegium 
i svensk metrik, varifrån många föreläsningsavskrifter föreligger.19 det metriska 
intresset framgår också av att vännen alstrins hyllning till ”Ett Rimm” helt enkelt 
kallas ”Odae trochaic”, det vill säga ”trokéisk sång”. den fyrtaktiga trokéiska 
metern är helt korrekt i alstrins tjugo verser långa dikt. 

alexandrinerna i Hofstens Ett Rimm är ganska säkra och cesurerna sitter där de 
skall.20 Många brister kan förklaras genom avskriftsfel. Kvinnliga rim  omväxlar 

19  lydia Wahlström, ”petrus lagerlöfs kollegium i svensk metrik”, Samlaren (21) 1900, s. 1-29. 
20  någon gång saknas en fot, som till exempel i ”att för quinnosädh itt lijstigt anslag stältes”  
(r. 310). i samma del av dikten finns flera andra metriska svagheter, till exempel versbörjan ”Så 
sann woro dhe ordh [...]” (r. 309).

Jesus bär korset samt Jesus på korset. Kistebrev från 1836. Träsnitt. Foto: UUB.
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konsekvent med manliga. Hofsten tycks ganska väl följa de principer för ordens 
naturliga betoning som lagerlöf skulle komma att anbefalla. däremot skulle 
lagerlöf förmodligen inte uppskatta Hofstens vana att sätta dit småord för att 
fylla versen: ”Det war tå fadrens sohn, som sig tå till oss wände” (r. 201). Inte 
 heller skulle han uppskatta att nödvändiga småord utelämnas för att klara metern: 
”titt mörker är så tiokt, tu famlar [i] dagens liuuss” (r. 247). lagerlöf upp skattade 
nämligen diktaren lucidor men ogillade hans vana att ”stympa ord”, vilken för-
klaras bero på ”impatientia”.21 lucidor ges skulden till att unga författare tagit 
till sig ovanan, och man kan konstatera att även Hofsten gör sig skyldig till många 
vändningar av typen ”and’ ” (r. 9), ”båd’ ” (r. 119), ”sinn’ ” (r. 230), ”brinnand 
Eeld” (r. 122) och ”tiutand röst” (r. 590). ibland behövs en sammandragning för 
att klara cesuren: ”Han weet at theras händ’r, the buro dödzens båhr.” (r. 224).

Hofstens rimmande lämnar en del övrigt att önska. Han kan rimma ”hafwer” 
på ”dager” och ”finger” på ”wingar”. Det skall dock återigen understrykas att 
svenskan var ett relativt otränat språk, och att Hofstens dikt uppenbart är utfor-
mad för muntligt framförande. Med en inlevelsefull läsning, som tar hänsyn till 
saknad interpunktion, blir intrycket bättre än vid tyst läsning. Min gissning är 
att Hofsten gärna ville att Ett Rimm skulle uppfattas som ett metriskt kraftprov. 
Även om studenten Hofsten är blygsam kring sitt eget verk, medger han att  litterär 
ambition alltid varit en drivkraft. ”Att skrifwa sällsampt ting det alla weeta wäll 
|Det fordom mångas hopp med längtan stadigt qwäll” (r. 55 f.).

det är inte helt säkert att professor petrus lagerlöf vare sig 1677 eller 1688 
var särskilt imponerad av landsmannens oration. lagerlöf var inte bara en sträng 
 litterär kritiker utan också påfallande ointresserad av andlig diktning. på  nationen 
skulle han komma att driva fram en livlig latinsk orationsverksamhet, med guld-
ålderns klassiska stil som riktmärke.22 det var också i slutet av 1600-talet som 
latinet i uppsala nådde sin högsta förfining; staden uppnådde till och med viss 
europeisk ryktbarhet för sin klassiska vältalighet.23

Ett Rimm är dock en svensk, andlig dikt. då och då försöker Hofsten ta till ett 
barockt bildspråk, men i huvudsak är stilnivån låg. Retoriken betonar vikten av 
överensstämmelse mellan res och verba, vilket medförde problem för den andliga 
diktningen. Bibeln är ju stilistiskt att betrakta som skriven i låg stil, även om den 
behandlar höga ting. vanligen anslöt de andliga diktarna ändå till bibelstilen, 
och betonade känsla och livfullhet på bekostnad av litterär prakt. i Stina Hans-
sons  studie av äldre svensk andaktslitteratur är den starka spänningen mellan två 
 litterära kulturer – den antikt-retoriska och den kristna – ett bärande tema.24 Man 
skulle kunna säga att Hofsten hamnar mitt i detta spänningsfält.

21  Wahlström, 1900, s. 19.
22  Burman, 2013[a], s. 61 f. & 66.
23  lindberg, 1984, s. 24.
24  Stina Hansson, Ett språk för själen (göteborg 1991).
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Hofsten själv påstår blygsamt att han våndas i den akademiska miljö där man 
förväntas kunna pryda sitt språk litterärt: ”ther som Eij tåhlas kan itt  smyckadt 
arbet spara” (r. 70). Han påstår sig efter nio år i uppsala ha ”lijtet gådt” på 
 parnassen (r. 71). istället för att lyssna till ”miuka ord” (r. 73) har han i ensamhet 
funderat i ödemarkerna, och har då kommit fram till att det finns andra berg än 
parnassen som har fasta rötter och inspirerar till höga ting: ”hoos dem och oftta 
nog blijr höga saker görligh.” (r. 78) Berget han tänker på är Sinai berg, som upp-
fattas som en vulkan varifrån både heta lavaströmmar och len olja flyter. (r. 79 
ff.) naturligtvis är detta ett klassiskt exempel på låtsad anspråkslöshet, återkom-
mande i äldre tiders vittra försök, men det är värt att notera hur Hofsten ställer 
parnassen mot Sinai berg, på samma sätt som Roms latinkultur i samtiden ställ-
des mot Bibeln.

Hofstens Ett Rimm är alltså en tidig insats inom den svenska andliga pas-
sionsdiktningen. genren har av valborg lindgärde kallats en ”blandform mel-
lan andlig brukslitteratur och skönlitteratur med estetiska ambitioner”.25 Hon 
 skriver att passionsdiktningen säkerligen var ”tänkt att visa författarens förmåga 
att med poetikens regler behandla ämnet men också att tjäna enskild andakt 
och  människans uppbyggelse.”26 Beskrivningen skulle passa alldeles utmärkt för 
Hofstens dikt. Ett Rimm har en starkt didaktisk och predikande ton och var rim-
ligen samtidigt ett meriteringsstycke. Helt klart är att den skulle gynna karriären 
inom studentnationens trånga hierarki, men kanske också bereda vägen för den 
blivande läraren och prästen. Bo Bennich-Björkman har understrukit betydelsen 
av ”vitter meritering” i äldre tid.27 Begreppet fångar skickligt språkets och väl-
talighetens betydelse såväl socialt som karriärmässigt. den unga Hofsten och hans 
vänner skrev hyllningsdikter och anspråksfulla orationer för att visa kompetens 
och bekräfta sociala förpliktelser. Hofstens aktualisering 1688 av den gamla stu-
dentdikten kan för övrigt också ha varit ett sätt att påminna om sin existens. Han 
hade under åtta år trampat som lektor i vältalighet och poesi. Först 1689  flyttades 
han upp till lektoratet i grekiska och blev konrektor.

valborg lindgärde har betonat att den svenska passionsdiktningen följer tyska 
förebilder och att den hör till en luthersk meditationstradition. det handlar inte 
om ”contemplatio” (ett ordlöst försjunkande i gudsmötet) eller ”unio mystica” 
(uppgåendet i det gudomliga) utan om en nära läsning av Bibeln. Hon visar också 
att passionsdikterna vill vara affektskapande och att de kännetecknas av ”medi-
tativ evidentia”. ”Evidentia” hör till de retoriska figurerna och innebär här att 
läsaren genom framställningens åskådlighet skall uppleva sig som en betraktare 
på plats i handlingen. lindgärde beskriver hur närvarokänslan uppnås genom 
konkreta och detaljerade skildringar, direkt anföring, utrop och grammatiskt 

25  lindgärde, 1996, s. 168.
26  lindgärde, 1996, s. 70.
27  Bo Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet (diss. uppsala 1970), särskilt kapitel 1, s. 15-91.
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presens. Hofstens dikt ingår inte i lindgärdes undersökningsmaterial, men den 
motsvarar mycket väl de stilistiska genredrag som hon lyfter fram. visualiseringen 
blir stark när bödelsdrängarna blir nedstänka av Jesu blod: ”the stryka af hans 
huudh dhes blodh blijr om dhem stänkt” (r. 323). Berättarjaget är närvarande på 
Sinai berg: ”på Zina jag nu står, thes dunder oftta hörer” (r. 80). Han låter oss se 
Jesu smädare böja knä och hånfullt tala i direkt anföring: ”war säll tu Konungz 
Sohn” (r. 394). Hofstens utrop kan bli så starka att det framgår också grafiskt:  
”O BITTER DÖDHLIgheet! Then swårast ting bland alla” (r. 330). Och han 
försöker rycka med sig publiken och skapa förundran och förväntan: ”Men sij, 
hwad hända månd? Hwad sällsampt snart begynnas[?]” (r. 157). Ibland blir han 
bittert ironisk, som när han kommenterar världens bräcklighet: ”Ja, myckett 
stark är hon, rätt som itt stycke wax |när hon till värman taar, hon omkull ligger 
strax.” (r. 131) 

Ett Rimm ansluter också väl till de teologiska spörsmål som lindgärde har 
visat dominerar passionsepiken, såväl de typologiska inslagen som skildringen 
av  Kristus. Blod och sår får stor betydelse och Jesus beskrivs i olika roller som 

Kristus bärs till graven. Tuschlavering av Carl Fredric von Breda (17591818). Foto: UUB.
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 kämpande hjälte eller lidande frälsare. liksom i så mycken annan passionse-
pik  diskuteras hos Hofsten frågan om förhållandet mellan Jesu gudomliga och 
mänskliga natur. allt sammantaget tycks Hofsten tidigt ha tillgodogjort sig de 
europeiska genrekaraktäristika som skulle komma att dominera passionsepiken 
i  Sverige under hela 1700-talet.

Svenskan som litteraturspråk utvecklades under 1600-talet, inte minst av poli-
tiska skäl. Stormaktssverige behövde ett språk som kunde mäta sig med latin och 
grekiska i prestige och intellektuell uttrycksförmåga.28 Men svenskan var fort-
farande en svår materia. petrus lagerlöfs 1680-talsföreläsningar om svensk met-
rik hölls på latin, och hans senare försök att föreläsa om modersmålet på svenska 
tycks inte ha varit helt lyckade. Ett svenskt akademiskt språk saknades. lydia 
Wahlström skriver att inte ens lagerlöf lyckades åstadkomma något annat än ett 
”barbariskt blandspråk”. gun Widmark har dock med anledning av detta på pekat 
att lagerlöfs ”egendomliga latin-svenska” förmodligen ändå upplevdes som helt 
normal av åhörarna.29

i uppsala var motståndet mot svenskan över huvud taget segt. Hofsten fram-
förde sin dikt 17 april 1677 och två veckor senare, 1 maj, utfärdade Olof Rudbeck 
sin berömda svenskspråkiga inbjudan till en dissektion på anatomiska teatern i 
gustavianum. professor Rudbecks kolleger upprördes, och kritiken blev stark. 
Bruket av svenska var en skam för uppsala universitet.30 nio år senare önskade en 
student tala offentligt på svensk vers, men förbjöds av konsistoriet. professorerna 
var rädda att andra skulle förledas att använda modersmålet vid universitetet.31

Hofstens tal bland studentkamraterna är alltså tidigt. År 1700 skulle Sven 
lagerlöf tala på svenska på värmlands nation om sätt att leva hedervärt, och på 
uplands nation höll Johan pihl 1709 en oration på svensk vers om läkekonst. när 
petrus lagerlöf dog 1699 betalade värmlänningarna tryckningen av en latinsk 
hyllningsoration, och i tryckets slut ingår en svensk dikt som kan vara skriven av 
någon student.32 Men nu talar vi om akademiska förhållanden som ligger en hel 
generation längre fram i tiden. däremot kunde tryckta svenska hyllningsdikter 
i dissertationer enstaka gånger få passera på 1670-talet, om avfattningen var till-
räckligt ambitiös. Svensk diktning kunde trots allt betraktas som en språkövning. 
En genomgång av 28 dissertationer från 1677 och 1678 innehåller dock endast 
två texter på svenska. dels en svensk tacksamhetstext till grevinnan catharina 

28  Stina Hansson, Svenskans nytta Sveriges ära (göteborg 1984). 
29  Wahlström, 1900, s. 7. Widmark, 1997, s. 63. 
30  claes annerstedt, Upsala universitets historia, ii:i (uppsala 1908), s. 172-174.
31  claes annerstedt, Upsala universitets historia, ii:ii (uppsala 1909), s. 298.
32  Burman, 2013[a], s. 68 f. & 87.
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Elisabeth Kurck – vilken som kvinna inte kunde förväntas förstå lärda språk – 
samt en sonett av Erich Wennaesius, tryckt i liten stil sist i avhandlingen.33 

i uppsala levde alltså Erland Hofsten i en starkt latinsk kultur. passionsämnet 
som sådant var dock inte främmande för den akademiska världen, och 1672 kan 
Hofsten ha funnits i publiken när poeseos professor Johannes columbus, en av 
Sveriges största nylatinska diktare, höll en latinsk oration De passione Christi.34 
parallellt med den akademiska latinkulturen utvecklades dock den svenska dikt-
ningen. troligen var det Erland Hofsten som fick skriva in sina unga landsmän 
Olof Hermelin (1658-1709) och gunno Eurelius dahlstierna (1661-1709) som 
medlemmar i värmlands nation. Båda de blivande diktarna ankom nämligen 
till uppsala under 1677 då Hofsten hunnit bli kurator. Samma år anlände även 
 finländaren Johan paulinus (1655-1732) till uppsala från Åbo för att skörda nya 
lagrar. Han hade uppmärksammats i Åbo som vältalare, och 1678 höll han en 
götisk oration om Finland på grekisk hexameter. två år senare skrev han dikten 
Den korszfeste Christus i swensk wers afmålad som kom att tryckas i två versioner 
1686 och 1694. prästsonen paulinus skulle, liksom Hermelin och dahlstierna, 
göra en strålande ämbetsmannakarriär. Han adlades under namnet lillienstedt 
och slutade som greve och riksråd. Kanske paulinus publicering 1686 hade upp-
muntrat Hofsten att ta fram sin gamla passionsdikt ur lådan. 

den unga uppsalamiljön på 1670-talet kännetecknades uppenbarligen av häv-
delsebehov, karriärlystnad och imitationsförsök, men också av litterär lust. att 
dikta om Kristus på korset var nog för 1600-talsstudenten lika naturligt som för 
en ambitiös sentida student att skriva spex. 

de vittra studentnationerna i uppsala

Samma år som exercitierna inrättades inträffade en annan och betydligt vik-
tigare händelse i svensk universitetshistoria. År 1663 legaliserades och institu-
tionaliserades studentnationerna i uppsala. dessa otillåtna sammanslutningar 
av studerande med bakgrund i gemensam hembygd hade funnits i uppsala ett 
par decennier. Organisationsidén hade förmodligen importerats från tysk-
land. uppsala professorerna ogillade nationerna, som inte bara kunde bidra till 
 odisciplinerade uppträden utan också riskerade att minska professorernas makt 
och inflytande. Bland annat fanns tecken på att äldre studenter hade börjat under-
visa de yngre. Konsistoriebeslutet 1663 innebar att nationerna inte längre var 

33  urvalet av dissertationer är gjort ur den bundna svit som är uppställd i det s.k. linnérummet 
på carolina Rediviva. i de 28 dissertationerna finns sammanlagt 34 latinska, 13 grekiska och 2 
franska hyllningsdikter. Wennaesius dikt är tryckt också i ingeborg nordin-grip, Skrifter av Eric 
Wennaesius. I. Etthundrade KlingDichter (diss. uppsala 1934), s. 25 f. den aktuella sonetten är Wen-
naesius enda svenska disputationsgratulation. ibid., s. 139. 
34  Kurt Johannesson, I polstjärnans tecken (Stockholm, diss. uppsala 1968), s. 36.
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förbjudna.  istället användes de för att organisera studenterna efter deras hemstift, 
och vid varje nation insattes en professor som inspektor. i ett uppföljande beslut 
1667 gjordes nationstillhörighet obligatorisk för alla utom adeln, och ett unikt 
svenskt system hade skapats. genom obligatoriet fördes studenter med olika bak-
grund samman. varje student hade rätt att tillhöra den nation som var knuten till 
hans hembygd, vilket ledde till att varje nationskollektiv blev socialt mångsidigt. 
Organisationerna styrdes och styrs fortfarande genom studenternas stormöten, 
som kallas landskap, men de äldre medlemmarna och framför allt inspektor hade 
i äldre tider avgörande inflytande. Systemet fortsatte att vara intakt, hierarkiskt 
och patriarkaliskt en bit in på 1800-talet. Men ännu idag finns drag i nationslivet 
som återgår på 1600-talets akademiska innovation.

när nationerna 1849 gemensamt skapade uppsala studentkår, hade den äldre 
ordningen försvunnit. nationerna var inte längre att betrakta som miljöer för 
extraundervisning och akademiska övningar, även om de fortsatte att vara socialt 
stödjande. inspektorernas starka roll skulle också komma att förändras från uppsy-
ningsmän och akademiska ledare till rådgivare och nationens stöd i konsistoriet.35 

när en student anlände till uppsala benämndes han novitius tills han upptogs 
bland juniorerna och fick rösträtt. de äldre juniorerna kunde väljas till senio-
rer, vilka tillsammans med inspektor i realiteten styrde verksamheten. Hofsten 
måste ha gått igenom hela denna hierarki, och han skulle också komma att upp-
bära nationens främsta ämbete. Ett Rimm är rimligen en slags merithandling för 
detta, ett prov på Hofstens senioritet och kompetens. Strax efter att orationen 
hölls valdes nämligen Hofsten till kurator. den undergivna blygsamhet som 
Hofsten i dikten uttrycker inför sina kritiska kamrater är nog i hög utsträckning 
en retorisk roll.

uppsalaprofessorerna hade förmodligen inte väntat sig den utveckling som 
nationerna genomgick. några år efter institutionaliseringen utvecklades natio-
nerna till ganska anspråksfulla akademiska övningsmiljöer. disputationer och 
hjälpundervisning organiserades av seniorer och inspektorer, och ungefär sam-
tidigt utvecklades en orationskultur. Flera gånger om året höll studenterna för-
beredda tal på latin, och under 1700-talet nådde många av dessa trycket. 

de äldsta titlarna för orationer hållna vid landskapsmöten är från Söderman-
lands nation. där talade anders torselius 7 mars 1675 De obsequio liberorum erga 
parentes (Om barns lydnad inför föräldrar). Johannes gadd orerade De officio parentum 
erga liberos (Om föräldrars plikter gentemot barn) 18 april samma år. på Hälsinge nation 
infördes talandet 1682 medan den första orationen på Östgöta hölls först 1706.36 
det normala skulle bli att talen hölls på latinsk prosa, men med tiden skulle det 
bli acceptabelt att också tala på svensk vers. i mitten av 1700-talet började prosatal 
på svenska förekomma, oftast med naturvetenskaplig inriktning. av nationernas 

35  Om uppsalanationerna se Burman 2013[a] och där anförd litteratur.
36  Burman, 2013[a], s. 64.
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bevarade protokollsböcker framgår att det hölls flera tusen orationer före år 1800, 
men bara en liten del av dessa är bevarade. 

Ett Rimm hölls enligt titelsidan år 1677 för ”dhe Högtährade och lärde Herrar, 
som i det förnähma Wermelands landskap uthi den berömmeliga Staden Ubsala 
wistas.” Vi befinner oss alltså i den allra tidigaste och mest formativa perioden av 
nationernas existens. när Hofsten 1668 kom till staden var konsistoriebesluten 
om nationssystemet och obligatoriet alldeles nya, och Hofsten och hans vänner 
måste ha sett hur den nya ordningen etablerades. det framgår av Hofstens Ett 
Rimm att han kallat samman sina nationsvänner utan att ha någon tradition att 
luta sig mot (r. 15 ff.). Han påstår att hans tilltag är så oerhört att han blir alldeles 
febrig av nervositet (r. 10 ff.). Kanske är just detta födelsen av egenorganiserade 
svenskspråkiga studentorationer, åtminstone på värmlands nation.

Förordet – vare sig det är skrivet 1688 eller tidigare – ger ytterligare informa-
tion om nationernas formering. Med manuskriptgåvan vill Hofsten uppmuntra 
nationen att bygga ett gott rykte genom att samla de litterära stycken som fram-
förs. Ett Rimm skall som ”minne och Effterrättelsse” gömmas bland de saker som 
”hemligen” förvaras i gemensam ägo, rimligen i den nationskista där allt med 
nationsanknytning samlades. Hofsten betonar vikten av att nationen får djupare 
rötter och vinner större heder, och påminner om att detta kan ske genom att 
bevara de vittra övningarna för framtiden. Eller om man vill utrycka saken på ett 
annat sätt: genom att skapa arkiv och bibliotek. 

den lilla värmländska studentnationen hade tydligen en besvärlig tid 1685-
1698. Räkenskaper saknas och en anteckning bland bokföringen uttrycker oro 
för att nationen skall gå under och ”alldeles förlora det wackra namn och estime, 
som det i förra tider sig förskaffat.” insatser har därför gjorts för att ställa saker 
till rätta igen.37 när den anonyme skribenten talar om en bättre period några år 
tidigare hänvisar han kanske till Hofstens och hans kamraters insatser. i varje 
fall kan författarens manuskriptgåva 1688 ses som ett försök att bidra till den 
 intellektuella återmobiliseringen. Möjligen kan man bakom upprycknings-
insatserna ana inspektor petrus lagerlöf. det har redan nämnts att lagerlöf vid 
sin bortgång 1699 hade skapat en mycket livaktig litterär miljö, där landsmännen 
orerade på gott och stilistiskt säkert latin.38

i förordet ger Hofsten också den intressanta upplysningen att det inom  nationen 
framförts stycken ”uti annadt språåk”, rimligen på latin. Eftersom de äldsta pro-
tokollen är förlorade är det okänt vilka dessa texter kan ha varit, och när de till-
kom. Kanske skedde detta redan på 1670-talet. Kanske framfördes dikter av 
senare så betydelsefulla författare som lagerlöf, Hermelin och dahlstierna. av 
allt att döma utgjorde uppsalas studentnationer från 1670-talen och genom hela 

37  [lind, E[rik] H[enrik]], Värmlands nations historia jämte [a[ugust] larsson] förteckning öfver dess 
medlemmar från 1595 till 1877 (upsala 1877), s. 20.
38  Burman 2013[a], s. 61.
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1700-talet organisationer som definierade sig som akademiska och vittra. väl-
talighet och akademiska disputationer odlades flitigt, och uppenbarligen fanns 
perioder då ett antal skrivande vänner satte stark prägel på sin nation. under 
1720-talet skulle till exempel ett antal unga författare uppträda inom värmlands 
nation med svenskspråkig diktning.39 

En gåta återstår. under de kommande två seklerna skulle alla nationsorationer 
komma att innehålla en djup reverens för inspektor, som normalt var närvarande 
vid de landskap då större orationer hölls. uppenbarligen var professor Johan 
gartmann inte tillstädes när värmlänningarna träffades vid påsk 1677. det tycks 
ju också som om framförandet av Ett Rimm inte skedde vid ett landskap. Hof-
sten säger sig själv ha kallat till mötet. vid sidan av landskapsmöten skulle under 
de kommande decennierna olika slags organiserade konventmöten hållas där 
inspektor inte var närvarande. Men det tycks inte heller röra sig om ett sådant. 
Möjligen kan man gissa att vi med Hofstens dikt befinner oss vid ett formativt 
ögonblick i nationshistorien. inspirerad av nyligen påbörjade latinska orations-
övningar vid andra nationer har Hofsten tagit chansen att framföra en anspråksfull 
svensk dikt för sina vänner och därmed velat skapa en ny tradition. Hans fram-
gång var kanske måttlig, men tillsammans med liknande insatser på andra natio-
ner skapades faktiskt en livaktig vitter studentkultur i uppsala. Hofsten vill vara 
ett exempel, och i sitt förord lyfter han blygsamt fram att hans bidrag till natio-
nens samlingar är en pionjärinsats: ”denna min begynnelse är wäll mycket ringa”  
(r. xxxiv f.). Man kan ge honom rätt i att hans bidrag är av måttlig betydelse som 
litterärt verk. däremot bör han få erkännande som en strävsam föregångare i 
 skapandet av svenska litterära miljöer. 

39  Burman 2012[a] & 2013[a], s. 78 ff. 
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      [ms. s. 1]

 a/w

 Dom: oculi

Ett

RiMM ÖFWER

WÅR Enda FRÄlSaRES

JESU CHRISTI

Oskyldiga dödh och Sägersamma upståndelse.

För

dhe Högtährade och lärde Herrar, som i det

 förnähma Wermelands landskap uthi den Be-  x

römmeliga Staden Ubsala wistas.

Åhr 1677 d. 17 Aprilis, som war

den tridie dagen påska, uthtahladt 

af

E.  H.

 H B.
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Förnähma och lärde Herrar   [ms. s. 2]
     Högtährade landzMän

Det war eij länge sedan jag badh Eder, I wille gifwa mig 
så länge eder freedsamma nährwahro, som jag kunde
thessa efterskrifna rimm för Eder uthtahla, och i gofwen xx
mig det samma, för hwilket jag och altijdh Eder mycket
berömmer. Nu will jag å nyo bedia at I icke tycken
fåfängt wahra, at Jag dhessa rimm inlägger iblandh dhe
saker som till itt minne och Efterrättelsse i wår[t]
landskap hemligen förwahras: Ty i weeten wäll gode  
Herrar, och sielfwa anständigheeten tahlar, at det beha-
geligit skulle wahra, om wårt lilla Samlagh, som oss e-
millan giordt är, kunde komma till något anseende 
ibland oss sielfwa. Jag meenar at det Samqw[äm] 
som innom wår Kretz med Egen lag hållas, xxx
kan fåå några större rötter, om det med sampt[li-]
ge landzMännernas omhuga något lydigar[e]
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lydigare sytas, och det så mycket mehr, som det till  [ms. s. 3]
allas beröm i gemeen mehra går, denna min begynnel-
se är wäll mycket ringa, men kan lijkwäll wahra
tillfälle, at en annan något större förorsakar, och det kunde
wara reeda skiedt, som dett fuller begynt är, och dhe som
tillförna sina prof uti annadt språåk, för oss giordt hafwa,
wille gifwa inn uti det rum hwarest wij pläga giömma det,
som wårt allmenna Samqwäm angår. Och will jag å xl
min sijda en annan gång |: om lyckan så kommer :| på an-
nadt sätt denna behageligheeten förklara. nu beder
jag allenast, at I wille wäll uptaga denna dicht som
fuller för sin olärda sammanfogelsse icke gierna i liu-
set träder, dock lijkwäll för dhe Heliga Saker hon inne-
håller, eij heller gierna i mörkret ligger, hwilket 
om jag af Eder förnimmer, skall jag der emot altid 
framtee itt tacksampt hierta, och Eder fromheet i en
berömlig hugkommelse bähra. Farer wäll,

Förnähme och lärde Herrar l
 Eder tienstskyldigste
 Erlandh Hof Steen
Ubsala d 2 Maji
Åhr 1688 
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a/w.

Om Jagh med mina ord, Ehr gunst, i Herrar lärde, [ms. s. 4]
Så kunde måhla af, som J wäll ähro wärde,

Tå borde sinnen min afläggia alt sitt qwaal
och i Twehugsa mod begynna något tahl,

att Jag med hastig dom af Eeder icke dömmas
tå all min plicht af mig så dristigt synas glömmas

att jag en olärd man för lärda Ögon teer
och oprydt anleet mitt the qwicka ögon seer.

Ehr ögon och ehr and’ the gifwa mig the tankar
Att Jag med wyrdnatt stor båå till och från ehr wankar 10

Jag fruchtar, men eij rår, mig röras alt mitt mod
och stärkt af wärman sin omlöper alt mitt blod.

Ty jag så dristig är, at detta Samqwäm kalla;
I med itt wrångwist swar mig tijga kunn’ befalla,

och wrede tahla så: Ähr det en wahna för?
att en oss uthan bruuk tillhopa kalla töhr.

Det är eij sådant bruuk, en wahna eij haa warit,
Eij utan under stort har någon thet förfarit.

Een maning och itt hopp som hetes wara nytt,
Till sällsampt tahl och röst är oftta wordet bytt. 20
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Derföre jag och nu, så mycket mehra tweekar, [ms. s. 5]
om jag töhr tahla uth, dijt som jagh här med peekar,

om jag må tahla fritt, det i mitt sinne ähr,
om jag eij billigt kan befahra siälar twär.

Men hwad mig löper för, hur många är’ the ijhlar
Jag dock uthi min hug mig något lijtet hwijlar,

och tänker ther uppå at mycket giör ens böön
när man sin brått afbehr, eij giärna J det söhn.

Jag brukar fagra ord, och will ehr gunst begiära,
af egit ehrt beröm, det jag behr i förähra 30

Min dristigheet, så uptagen och uthtyyr
at hon sielf edert lof utnämpnar altijd dyr.

Ty mig en Helig dag så mycket nu bewekar
att jagh om klarheet hans med Siählen gierna leekar;

den dagh hwars minne wij med hugnad nu och haa
uthaf en högtijd stor den tridie är i raa.

The dagar bägge två, som woro mörk och liusa,
När både sorg och frögd mond’ om hwar annan suusa;

then mörka dagen lång, tå Saligheeten dogh
den andra för des lijf af sielfwa glädien log. 40

Ett under öfwer alt wardt händt uthi dhe tijder
tå oförgiängelsen then hårda döden lijder.

Enn man med heeligh siäl som hade ingen brist,
Blijr mördat utan nåd af arga mannarss list.
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thet är för dem ej doldt som haa den gudelära [ms. s. 6]
Hur en gång war en man som skop all werldens ähra,

Tå werlden och thes folk thet har sig så försedt,
Att them en ewig skam för Kiättian sin blir reedt.

När diup fördömelse war kommen öfwer Jorden,
För det han icke hölt the strängt förbudna orden; 50

och hwad en plåga lång uthtwingar modig And
Utöfwer all den widd, som kallas Torra Land.

Om hwilkedt höga Ting jag ärnar något tahla,
på denna korta stund i denna staden Sala:

Att skrifwa sällsampt ting det alla weeta wäll
Det fordom mångas hopp med längtan stadigt qwäll

Men jag bekiänner fritt min Sinne är i dofwa,
Min anda och mitt blod dhe kiännas något sofwa,

Att det eij mächtigt ähr uthsprijda sig så widt,
som sådant heelig ting will gierna wahra prydt. 60

Min tunga har eij lärdt så konstigt sig att böija,
att hon det under nytt som fordras, kan uphöija,

inbillan hastigt fådt; f[r]uchtan något rädd,
Med Troo och Tweekan swår jag finner henne spädd.

Och ähnu mycket mehr när Jag Parnassen täncker,
Uthi en större twijk jag mig tå nedersänker:

Thet wackra bergetz huus som har thet Lärda folk
The som i Ähran sin upstår med wijsan Tolk.

Uthi den wänningh stor ibland then reena skahra
   ther som Eij tåhlas kan itt smyckadt arbet spara 70

der har jag lijtet gådt, som nogast hälsa fick
när jag med ödmiuk röst ifrån det rummet gick.
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Af theras miuka ord jag intet hafwer nummit, [ms. s. 7]
I skoug och Ödemark jag detta hafwer funnit,

tå jag med Egen roo der mig rätt eensam gåår
uthi en tanka inn jag dessa nylig fåhr

ibland dhe andra bärg med rötter fast orörligh,
hoos dem och oftta nog blijr höga saker görligh.

Thet bärget ther en Eeld uphäfwer heeta glöör,
och annadt der en flood af leena ollian flöör. 80

på Zina jag nu står, thes dunder oftta hörer
och jembwäll Zion mild hwad thet och till oss förer

Jag säyer annadt eij, ähn hwad min Zina sagdt
Hwad och af Zions tahl uthi mitt bröst är lagdt.

Fast detta är wäll swårt, förswagar och min finger
Jag borde ther till haa en fiär af Cherubs wingar,

Men dock min lilla macht will giöra det hon kan,
uthi itt oprydt sätt, hon tahlar dichtar sann.

Ehr folk, i lärda folk om detta Jag nu beder
I wille af ehr Gunst mig unna denna Heeder 90

att Jag i stilla Roo fåhr tahla thenna tijdh
tå jag mitt satta måhl kan hinna med min ijdh

Ehr öron lähna mig, ehr frijd och milda sinne
Ehr ögon låter mig med blijdheet altid finna

Till des Jag denna sång ald[ehle]s hafwer stilt 
Then I med Tåhlamod mig synes hafwa gilt.

När gambla Fadren wår och första Modren Eva
The för en beeta sööt förbudes längre lefwa

och äfwen wij hans barn, uthaf all theras Arf 
Eij kunde annadt fåå ähn kropp och siälalarf 100



Erland Hofsten42



Ett rimm 43

Hur war tå födas hijt? Hur bleef thet nya under [ms. s. 8]
Som så wällsignadt stod med örter, skoug och Lunder

Att födas war en sorg, det andra Ögna Hopp
Blef wändt till stygga ting, blef till et syndalopp.

Wår kropp och ädla Siäl af gudi giord så rijker
Att hon och Änglar reen i heligheet war lijker

Förlorar all sin kraftt, blijr mörk, domnar nehr,
Thes wijsheet swinner bort, förståndet är eij mehr.

Tå wardt en Ewig Strijd begynt med twenne Rijke
Med twå åthskilde Land som wohro fast olijke,  110

thet ena mächtigt är och lysar i sitt stååt,
thet andra fattigt är, och brukar daglig grååt.

Thet ena högt är satt, det wij pläg’ Himlen kalla,
thet andra Jorden är, den armast ibland alla.

I Himlen är en macht oröörlig i sitt wärn
Som bryter, sönderslår som koppar ståhl och jern.

Thes Konung är en Gud som altijd Lefwatt hafwer,
Som förr ähn tijden bleef, har haftt sin Egen dager

Som härskar öfwer alt, båd’ Himmel Haf och Jord
När Han will tee sin kraftt, han bruukar blotta ord. 120

Hans wapn som han sielf the altijd starka ähr[o]
The som en brinnand Eeld all werldzens ting förtähra

Wäder Eeld och dunder, och watn kring all Land
the äro all hans här, them har han i sin hand.

När werlden böriar gåå, all werlden sig förskräcker
Han måste fly sin koos som flod i wattub[ä]ckar:

Tå bäfwar Jorden all, så folk som andra diur
the finna ingen borg, eij giömma sig i buur
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Men hwad är werlden wår? Har hon och inga händer? [ms. s. 9]
Kan hon eij något råå när hon sig till strijd wänder?  130

Ja, myckett stark är hon, rätt som itt stycke wax 
när hon till wärman taar, hon omkull ligger strax.

Thes mod eij något är thes hopp thet altijd bäfwar
J tweek och fruchtan stor thet altijd omkring swäfwar

Hon händer duglöös har, och går med stappland stor
Eij mächtig längre stå, ähn som itt rinnand kloot.

Sij sådan usellheet moot den himmelska prydnatt
Här skulle annadt skie ähn gåå till himelsk lydnadt!

Jaa lydna war tig bäst Tu olycksamme Werld
Om tu ähn med titt straff får boota för tin flärd.  140

ty hörer lärde folk nu nogar uppå detta, 
Hur thessa bägge twå, nu gåå med sig til rätta,

Then starka Himmels Här will dräpa menskio Köön
Men denna tahr det Råd, att bruka någon böön

Den himla macht går uth med wapn alt moot jorden
Men denna nämner strax med sorg [de] syndaorden: 

när himlen ropar högt, tu äst o jord nu dömd
Så swarar Jorden strax jag weet jag är fördömdh.

Som det och äntlig sker, wij warde alle drefne,
Från Paradijs och mehr, wij warde sönderrefne, 150

Förordnat till at gåå i werldzens sorg och nödh 
omsijder somna inn uthi en hårdan dödh.

Wår ömma Siäl och Kropp med ångest skulle spijsas 
Och the omsijder sidst till grymma Andar wijsas,

thet rum ther eld han brinner altijdh liuuss
Uthi den diupa groop ther war thet pijnohuus. 
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Men sij, hwad hända månd? Hwad sällsampt snart begynnas [ms. s. 10]
I största wanhopp wårt en hugnadh böriar finnas;

thet synas som itt liuss upgår på högsta Kreetz, 
och lijksom wille bee, at wij gaf oss till freedz.  160

Ty strax när skullden wår sitt straff påtaga wille 
oss annadt lysas för som lydde eij så ille

Uthi den Lustgård skiön, I weeta hwar det ståår,
Een röst af gudars munn [åt] första Hionet gåår.

War tröst tu synda mann sij säd af quinnan täcka
Skall afttwå syndzens giftt, och dödzens udd afbräckia

then säd skall döö för tig ja och för all tin barn
fast han therförr sielf måst stå i dödzens garn. 

Rätt sådan war the ord som sades på then dagen
Ther wid strax all sin kraftt förlorar stränga Lagen 170

Och menniskian bleef [gett] thet skarpa Syndaswärdh 
Som satt i hierttadt fast ther af thet blef förtärdt,

thet är itt under stort, som kan eij rätt uthnämnas
Hur denne qwinnas säd på synden wille hämbnas:

Een qwinna är och mull, thes säd är och så swagh
att bota för sig sielf, och fylla upp sin lagh.

Men mycket mindre till att frälsa alla Siälar
Som woro dömde till att wara mörkrens trählar

alt derför’ är eij så at denna säden reen 
skall wara menskia blott och hafwa synda meen.  180

Menniskia wara måst men ther till Gude[n] sannan 
Som twå naturers lijf i en kropp binder samman
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Som waret altijd har, och är af ingom giord, [ms. s. 11]
Som är uthi sig sielf itt fast och lofwand’ ord.

Thet är wäll förr bekant, itt Herligt Wäsend wahra:
Som i sig sielf är itt dock [ther i andra] klara,

Een warelse som har uthi sig egen dehl
dock finna wij ther tree, som ähro utan feel

Thet är eij godt förstå, men the wij kalla klärker 
the tahla nog här om, af dem jag thetta märker 190

the säija gud är en personer äro tree 
Een fader, Sohn, och and, som äro itt dock tree.

af detta gudatahl trefaldigheet jag meenar
War en som tänkte på det faldna folksens greenar

then som bär Sohnens nampn, han synas nu fast blijdh,
Han böriar heela oss med arbeet och stort ijdh.

Ty när then wijsheet all så långt för uth kan skåda
Hwad arm och Elendheet på Jorden synas råda

går thessa tre till tals, och gij itt enigt Rådh, 
att denna usla hoop skull finna någon nådh.  200

Det war tå fadrens sohn, som sig tå till oss wände, 
och giorde på all sorg en god och liuflig Ände

Tog sig det wärket på, att för oss alla döö,
att hielpa alla dem som boo på werldens öö.

Men icke skiedde strax, ther lupo många tijder
Sehn werlden upfylt bleef, förr’ det till måhlet lijder

Men när som tijden all för honom war fullgiord’
tå bleef och löfttet hans fullkomnadt och hans ord

Den Gud och samma Gud en sanner man nu blifwer 
En man af jngen fahr, een moder lifwet gifwer. 210
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Han låter sig tå först af androm wara reedd [ms. s. 12]
uthi itt Jungfru lijf och sedan ther från leedd.

Han födes wäxer upp thar till i Helga dygder,
Till Heligheet han strax war uthaf Andan bygder.

Hans händer full med kraftt, och starkheet [i] war been,
Hans ord war stundom swärd, stundom olia leen.

när nu sidst then tijd som han har sielf beslutit
till thenna Jordisk gång han har till Ändan flutit,

Så gijr han oss ther på till wisso nåde sluuth
Sitt lijf och Eenda siäl, och går så från oss uth.  220

Ett folk som Judar heet, som han alt godt bewiste, 
them han och för alt folk så mycket altijd prijste,

Them wälliar han för sig när han till döden går,
Han weet at theras händ’r, the buro dödzens båhr.

Och giorde the med flijt det han tå af dem wänte,
Een kalk med bitter drick the upp för honom skiänkte.

Ther samblar sig en hoop beswurna till itt blod
Som the uthgiuta skull alt som en ymnigh flod. 

the grijpan binda hårt, och till thes Herrar stora
ther the med mordiskt sinn’ itt klagemåhl framföra: 230

Han giör /:så säija the:/ sig sielf till guda-Sohn 
Ähr denn wärd lefwa här, som brukar sådan håhn?

then som i domen satt så prästen som the andra,
uppå des witne falsk the intet wille klandra:

Ty äfwen the och för har haftt det samma rååd
Therför och intet nu the bruka wille nåd.

Thet war eij dygnet fult seehn Jesus bleff anklagen
Och till den stund hans Siähl blijf uthaf kroppen tagen

men domen lydde så: han är till korsett dömd. 
Så bleef then menskia reen från judars ögon giömd.  240
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O Jude, hårda steen, hur ästu nu hardt tiusatt? [ms. s. 13]
Hur har tu till titt måhl uthi tin willia ruusatt?

Tin Gud titt lijf och Tröst, har tu förderfwatt bort,
All werldzens frelssar god har tu nu plågat hårdt.

Tu brukte dödzens macht på den som tig har gifwet
Tin Jord tin kropp och alt, och der till sielfwa lijfwet,

titt mörker är så tiokt, tu famlar dagens liuuss,
tin arga siäl och hug hon är itt diefla huus.

Eij är det fordom sedt en sådan gierning giöras,
Eij kan nu mehra [skee Jtt] sådant ryckte höras. 250

Thet war förhårdt och dyrt at taga bort det lijf
Som sielf will stilla nehr all werldzens hoot och kijf.

Men här war dödzens macht, och syndzens onda lusta,
Som denna arga hoop med sina wapn rusta,

aaf dhem the tankar in, at dhe eij skulle så,
Een skarper man så fritt med sanning låta gåå.

Han war en skarper man som theras onda tankar
Med egitt swärd och band will’ binda wid itt ankar,

Och föra genom Eeld eller til diupet slå,
at hiertan död i synd kund någon hälssa fåå. 260

Men dock alt fåfängt war, han kunde them eij hielpa,
The af hans trogna råd sig sielfwa månde stiälpa.

Förskräckelsse så hård war kommen i thes siäl,
att the i största synd sig meente giöra wäll.

När ondska blijr itt bruuk, och synden daglig wahna
tå är och falla lätt in uppå Syndzens bahna:

Ju mehr en ondt t[å] giör, ju mindre han thet seer,
Åth största laster sin en tå som sötast leer.
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Att öfwa Wåld går fort, när man det förr insupet, [ms. s. 14]
när man tillförne nogh på andras gårdar lupet, 270

och stundom ställa så der syns itt färgat skeen,
fastähn en sachta tå upfräter alla been.

att mörda är fritt mod, en lust det är at trätta
Een lärdom kallas tå att dagligt gå till Rätta

att tahla fåfäng ord, är för den man en Roo
Som tungan sin har styrt in på en galen troo.

Att wänia hand och mund stå snält i tillfäll’ alla,
att swarter färgian hwijt, och hwijter swarter kalla,

att åthburd hafwa braf, och heeta kiäcker man,
den raak är wahn at gå eij gierna böijas kan.  280

att sökia gullet rödt är ju en liuflig sötma
och äfwen hugsa på en reen wällsmakadt feetma:

att älska wänner mång, och [see der] wähna wijf
det är all ögonlust, itt Eenda hiertelijf

Ja hwad hälst wara kan, som uthi argheet brukas,
och med itt synda mått wid alla borden duukas,

när det först kommer inn, och sedan rootat blijr,
thet ingen roligheet thet ingen lijsa gijr.

Så war med denna hoop som frälsaren förgiorde
the ifrån skam till skam med rätta träda borde 290

In till des dheras lopp med alfwar blifwet stält
tå skulle och thes straff med lijka mått blij fylt.

Ett witne Judas war, Ijs[k]ariot som nämnas,
mon icke billigt prijs för tin Synd tig nu lembnas?

Tu som en första war för tina trogna folk,
Tu som i theras råd och war en wijsan tolk

den ähran hade tu at tu fick för them gånga
När tu med hemlig list tin Herre wille fånga, 
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War tu den första man, som tå wäll för them gick,       [ms. s. 15] 
Tu war och äfwen then som första plågan fick. 300

Een penning war så kiär för Juda girigh sälle,
Att han derföre bort sig så lade och wälle,

gaf bort sin helgedom och tog en annor tienst,
der med han och sig sielf från Himlen kastad’ längst.

thet bröd som honom förr af Helga Händer räcktes
Nu intet achtadt blef, men under fötter wräcktes

Och den som warit har hans Eenda trognast wänn
Then trampar han nu mehr som han war aldrig känd.

Så sann woro dhe ordh som i then Lustgårdh fältes,
att för quinnosädh itt lijstigt anslag stältes: 310

När sådan ormens macht förstöörs och mycket qwäls
Så skulle ormen leed instinga i hans hääl.

Judas den falska man han tager ormens kläder,
och så sin mästar’ wijs med fagra orden hädar; 

Här är den Juda kyss som fordom Simsons [rääf ]
the tända hastigt Eeldh uthi en lutandh sääf.

nu eij allenast han, den andra manne-roota,
nu äro strax tillreedz det samma från sig hoota:

the hielpas alla åth, när dhet till döden bär,
The hwässa knifwar mång hans lijf nu Lystna skiär, 320

the giöra banden ny, och läggia om hans händer,
the skiämmen medh sitt spott och bijta sam[m]an tänder,

the stryka af hans huudh dhes blodh blijr om dhem stänkt,
The smidia Cronan hwass, som blijr i hufwud sänkt.

till dhes dhe med stor lust från jorden honom reesa
På korsett dher han ståår till heela werldzens neesa 
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Och till han äntlig sidst upgifwer så sin Andh [ms. s. 16]
Sin Siäl sin fader fåår, sin kropp i dödzens handh.

O BITTER DÖDHLIgheet! Then swårast ting bland alla
Hur plågar han the wärk, som Gud will fijnast kalla? 330

thet är eij någon skräck, som mehr ibland oss ståår,
Ähn denna dödzens Röst, här reesas upp hwart håår,

Och det ähn mycket mehr at sielfwa lijfzens konung
Skall lijka såssom wij bortgåå till samma wåningh.

När Herren from eij är mehr frij ähn [tienar] wrå[n]g
Kan man tå eij med skiäl rätt qwijda sorgesång?

O Adam fader kär! Hwij giorde tu then qwijda?
Att wij för [uptägt] din och plågor skola lijda,

Eij haa wij nonsin kiändt then stora frijheet tin,
tå tu i grönan gårdh [hand’] frögdh i alla sinn’ 340

Wäll tyckes tu nu wärdh med qwinnan tin then kleena, 
att uthstå sielf det straff, och eij der ifrån reena,

Ty tu först brutit har wij wijste intet af,
Att tå med beetan tin så sänkte oss i qwaaf.

Men hwad wij klaga här tu äst dock lell wår fader,
thet är tin Egen arf som tu på barnen lader,

Hwad tu tillförena war thet få wij nu eij blij 
Men hwad tu sedan wart wij på oss sielfwa sij.

Wij tåhla det och wäll, ty det har en betahladt
Från dödens synd och sorg har oss en frälssar hahladt:  350

Han hafwer fådt det straff som först för tig war sagdt 
all wrede och all dom bleef uppå honom lagdh.

Therföre Herrar godh wij mehr här uppå tänkia
Och ser hwad denna Man, som wille oss tå skiänkia.

Hans mandom boijor band och annor all hans nödh
Hwad the betyda mon, der till också hans dödh 

det första hoot som [sk]ööt uthaf den första lagen
War det at wij all stundh skol’ wänta dödedagen
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Att wij från lifwet wårt, skol’ falla uthi dödh, [ms. s. 17]
J Jordisk sorg och qwahl, och sidst i Eewig nödh. 360

När denna wissa lag war för oss alla stunder,
Wi från wår födzlo tijd besågom mörkzens grunder,

Wij wiste wåhra skuld, och therför plågans dom
Ther stod i hiertan wår en hwass och taggugh boomm.

Men när som fadrens sohn han wille siellfwer dömmas,
Och eftter döden hård i Grafwens kammar giömmas;

Tå blef det tyranni eij släpt på werlden wåhr.
det måste bähra sielf sitt blod och onda såhr.

Then allmen frälsarn god, när han det wärket drifwer
Han och med pijhlar mång sitt hierta sönderrijfwer. 370

Moot alla witnes ord som gifwa någon soot,
Har han med lydno sin och funnet någon boot.

Hwar händer första synd? uti den skiöna Trägård,
Nu äfwen och all synd blijr fången i Een Trägårdh.

af synd kom allas död, nu grijpas döden fast.
af döden räddhoghs all, man räddhoug flyr med hast.

På första synda tijd upkom en wälldig furste,
uthur sin diupa groop, den onda och then största.

Han bar uppå sin hand, en Kädia mycket stark
Ther med sen Adams barn will binda med till mark. 380

nu är den furste sielf i samma kiädior bunden,
ther han skall liggia fast till sidsta dommestunden,

Eij blijr han mächtig nu förskräckia någon mehr,
Wij åth hans flaata ord med håhn och spott nu leer.

then diupa Siöens Eeld, som jempt stod för oss uptäckt
Han nu med lijtet Blod aldeles blifwer uthsläckt,

den sång med andar leed hoopstämde med sin mundh,
Uthöfwer fallet wårt, then tystnar samma stundh.
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Och heela det föracht som samma Andar gåfwo, [ms. s. 18]
Tå the med fördömt mod till wår olycko logo; 390

Thet gij wij åter dem, och tahla detta sään,
tin spott tu hoof på oss, then tag nu sielf igän.

Förgifttig munnars spott, uthaf dhet sällskap wrånga,
Måtte den herren god uthstå i timmar många,

och mycken annor spee, the slå hans kinner om
för honom böija knä: war säll tu Konungz Sohn.

Alt detta lijder han för oss eij för sig sielfwer
wij äre nu rätt frij, hwart uth det hälst tå hwälfwer,

I lijf i död i sorg wij altijd finna Roo,
wij weeta hwad för rum skall blij wårt rätta boo. 400

Och hwad som räcknas kan af hårda lagens böcker
Thet eij med någon skräck wår siälar mehra trycker

ty lagens Konung stark han har nu plånadt uth,
The grofwa stälde ordh, och gifwet derpå sluuth.

Om lagen ähn ähr grym, och will på gerning pucka,
Att wij med swåran And så oftta måste sucka;

Så kunna wij lijkwist taa till oss Tröst och modh,
att lagen är upfylt, fullgiord är hennes bodh.

Fast wij eij mehra så, som wij det sielfwa göra
Att wij det starka roop med tåhlig öron höra 410

Neij wij bekiänner fritt det är eij af oss skiedt,
Wij hafwa denna Lag af en man fyllest sedt.

Ty det är swagheet wår, wij kunna den eij tåhla
Wår hiertan mycket kleen, the blifwa strax så håhla

för [hård] är Zina Eeld, thes röök och damb så wijd,
att kroppen bäfwer all han faller genast nijdh.

För sträng gudz röst hon är, hon skakar alla lemmar,
Hon slijter bryter af som gambla band och remmar,

Eij israel kan see på Mose anletz skeen
ther dödas siäl och kropp ther steelna mångens been. 420
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Men nu af en mans död wij icke längre klaga [ms. s. 19]
Wår sorg och Elendz tijd till annadt stånd wij laga:

gå till den död[ass] platz och see itt uprest trää,
Then man ther hänger på, war achtadt såsom fää.

Thet trä som wärdigt war en sådan kropp at bähra,
och [d]essa spijkar seen som stadde samma ähro:

och det omilda spiut som i den sijdan stack
det war nu mehr ähn långt när det alt dijt upp rack.

[Beseer] den dricken dyyr, som upp till körsett räcktes,
tå saligheeten sielf der på så mycket sträcktes, 430

uthi den betska dryck förwaratt låg en skatt,
Som skilde dager Liuss ifrån den swarta natt.

Han törstar i sin swett, dock will han icke dricka,
allena smakar på; det wärk bleef strax till pricka.

Wår wällfärdz drick det war, dhet achta tu och märk,
Een reenan himmelss drick och saligheetens wärk.

när han then beska drick har druckit för oss alla
Tå böriar modh och måhl på honom willia falla

och ropar äntlig så: min Fader tagh min Siäl
det war hans sidsta ord, bör allas wahra wäll    addidi 440

Nu böijas halssen nehr, och hufwud heligt lutar
förbleknar huld och hyy, ther bindas dödzens knutar

Han går then rätta strååt, der uppå döden fahr
att det menniskian böör, och så till sigh tahr.

Nu är han reeda död wår jord och himmel gråta,
Med bräck och dunders gny begrafningzsånger låta.

Ja sohlen i sitt skien gijr bort sin förra kraftt,
och hårda hellebärg förläggia all sin saftt.

Mång dödas griftter stor uplåta sina dörar
Och många helgons barn ifrån sig lefwandgiöra: 450

Alt tahlar med en Mun at lifwet war i nöd,
Ja alla witne gij at skaparen war dödh.
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Wij alle detta troo så wist som detta skiedde, [ms. s. 20]
Eij twifla något på, at oss den fromman teddes:

Wij skillia intet åth menniskian ifrån gudh
Wij säija gud och Man fullgiorde detta budh.

Så wist den rena Man blef dödh för werldzens synder,
Så äfwen och Gud död, för samma werldz synder:

den Mandom döden leed, och Guden äfwen så,
Wij säija med god skiäl the dödde bägge twå. 460

Ändock eij synas lijkt at den som Gud har warit,
Han skulle thenna nöd så kunnadt haa förfarit:

Ty der itt wäsend ähr som oombytligt ähr
Eij annadt wahra kan ähn altijd reen och skiär.

Wij neka eij der till at så bör Lähran wahra
Den annadt säija will han synas sanning spara

Een gud eij bytas kan, uthi sin guddoms art,
hans wäsend och hans lijf, det är ju lijka fart.

Men nu nähr orden stå, at guden har och lijdit
tillijka med sin man den grymma döden bijdit, 470

Tå meena wij det så, at bägge hulpits rätt,
guden har dödt på sitt, och Mandom på sitt sätt.

När twenne Eenskijldt lijf uthi en kropp så enas
att det den Eena är den andra eij förmenas:

Eij mängde dock [t]ill itt, åthskilde dock ihoop
Af twå olijka art, dock lijka i sin lopp.

Så war thet med then man som Jag nu oftta nämbnar,
Kroppen war der wäll en, som bägge lifwen lembnar

Guddomen kienner eij ten wärk och Sweeda swår
Eij heller på det sätt, som Mandom döden fåhr 480

Han war i Menskians lijf, en kraftt och Gudoms håfwor
Han dehlar af sig sielf the starka himbla gåfwor. 
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och tahr förandringz stånd inn om sitt Helga Huus,  [ms. s. 21]
Der i han lyser wäll, altsom itt brinnand liuuss.

alt derför’ dödzens macht när han mandomen tråder
ty synas ochså strax han på guddomen råder,

dock icke sådan macht at guden något mehn,
tillfogas kan utaf dhe onda andars been.

ty guden lijder så uthi den Mandoms hambnen,
att han med krafttig stööd har honom uthi fambnen; 490

och gifwer starkheet inn, at kroppen kan uthstå,
Alt hwad han i sit stånd till pijno kunde fåå.

att styrkian i sin sorg, det synda-arbeet lindra,
[och] under bördan stor en fåfång mööda hindra.

J sielfwa dödzens stund upp[hä]lla dödan Kropp,
och sedan med nytt lijf then åter wäckia upp.

Sij sådan war then död som Guden undergick
Men thet war sweedan all som kroppen tå undfick. 

Den död war allmen död, och kom till werlden all
han der med dödar och thet gambla adams fall. 500

Men eij war ähn bestält, det feeltes ähn i lagen,
om han war allom lijk han skulle och i Grafwen,

Till jord tu wara måst, så war then synda röst,
om han eij grafwen såg, tå hade wij eij tröst.

Alt derför’ giör han det som wij och alle andra,
från Korsens höga trää i jorden månde wandra;

Blijr lagd i Kläder leen och giömas så i mull
Nu är Gudz wrede slächt, nu är all lagen full.

I grafwen ligger tå den stora lijfzens herre,
Som skapadt har all ting the stora och the smärre. 510

nB
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Hans kropp är steehl och kall utan förnuftt och Siäl [ms. s. 22]
och wänter tridie dag, då han will upstå Säll. 

Thet war så fordom spått af helga Munnars Anda,
Att Tre från hwar ann’ skild the skull komma tillhanda,

Een Kropp, ett lijf, en död the skulle wahra skild,
Men lifwet åter strax förderfwa dödzens bildh.

Een fisk en gång tillhölt en man uti tree nätter,
och dagar äfwen Tree, och så på landet sätter:

Dhet war itt färgiat ting, som tydde eij dher på
Een Gudaman thet war, hwilkom så skulle gåå. 520

Men icke stadig sömbn får den som altijd waakar,
Eij bör den slätt förgås som för intet war saaker,

Eij får tu [hämd]ska död såsom tu sielwer will
Tu bindas med tin macht at wahra något still

Så länge lifwet fåhr sina kraftter igentaga,
och sig i annadt stånd med större ähro laga,

Förnedring och all sorg det är aldeles ändt,
Till härligheet och prijs thet blijr nu åter wändt.

Therföre bort the ord ther med wij pläga klaga,
Jag will nu annadt sätt i detta för mig taga, 530

Beskrifwa mycket kort den sägersamma strijdh,
Som slog the andar ond, om J mig lähna tijdh.

Jag säijer detta först at eftter twenne dagar,
på tridie Morgonstund Jesus upstår så fager.

Eij längre står han qwar uthi det Tyrannij
Ett jordiskt under will på nyo åter blij.

Om Arla Morgon klar tå Jorden mycket bäfwer,
Then stora stenen bort af grafwens öpning häfwer

lijnklädet lägger af och reesar så sin kropp
afstryker dödzens ståftt och stiger så dher upp. 540
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thet är itt fördolt rum af ingom ähnu kunnigt [ms. s. 23]
Hwars ställe ähnu ähr af lefwandom eij funnitt

Beredt för all den hoop som alt thet goda skyy
för dem som med sitt påck all helig lärdom flyy.

Eij skapadt, dock beredt, eij rum, dock har sitt ställe,
det råder intet sielf, dock binder dödzens Hälle,

Af Ewig tijd eij war dock har det ingen Ändh,
Ja aldrig lossas frij den som dijt blifwer sänd.

Een boning wijd och stor, dhet hafwen wij at kalla
dijt siälar mehr ähn nog nu reedo hafwet falla 550

der eld och Ewigt liuus som aldrig lysa kan
der ähnu ingen sömpn har taget någon man.

thet mörkret ähr en pööl, thes spijs är matkar många,
Ther som [weet] kläder är, the kläder mycket trånga;

Ther rööken wijder är, och Anden Eewig lååt,
Then bästa lustig Sång är wedermödans grååt.

Fördömelssen är sträng som kropp och siälar äta,
Ett aldrig roosampt hopp som mod och sinnen fräta:

Ett qwahl i synden sänkt som gifwer ingen roo,
Een tröstlöös glädies syyn som [ider] ögon boo. 560

Inwånar äro ther i enn otalig skahra,
Som lefwa af sigh sielf af synd ondska bahra.

Thes furstar andar ähr som sw[ä]fwa som en wind
om denna runda kreetz, på denna öen trindh.

The som af sielfzwåld sitt så högt upp wille klijfwa
Att the och Gudens macht in på sig wille rijfwa,

Men derför’ blefwo stört uti enn brinnand siöö
Ther watn intet ähr, men altijd elden röö.

Sij dessa andars häär moot Jorden altijd strijda,
Och ingen af wårt folk them nånsin torde bijda; 570
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Thes list och Kynne arg så mången hafwer fäldt, [ms. s. 24]
att dhe med sorg måst gåå inn uthi theras tält.

Här war eij någon freed för dhessa blodig händer,
The hotte alt till drååp ehwart man sig tå wänder

Ty dhe först för sin synd undfingo Ewig dödh,
nu unna the eij oss undkomma samma nöd.

Men Eenda Sohnen Gudz han war så full af nåde,
Han strax om Morgonstund tillreder händer både,

Fahr nehr till Mörkzens rum ther thesse ormar boo,
Med macht och härskrij högdt förstörer all thes Roo. 580

Therföre bort the ord ther med wij pläga klaga,
Jag will nu annadt sätt i detta för mig taaga;

Beskrifwa mycket kort den sägersama strijd,
Som slog the andar ond’ om i mig lähna tijdh.

till fånga tager den, och binder hårda banden
Med domsens kädior ny han fattar foot och handen,

slår nehr all theras wärk som the för oss haa rest,
Sin wapn och sin swärd the genast hafwa mist.

Then gambla drakens wåld , thes hufwud slätt förstörer,
Sin grååt och tiutand röst så jämmerlig han förer, 590

Han blifwer med sin hoop så långt i Eelden sänkt, 
för honom lijsa eij mehr någon tiijd blijr tänkt.

nu är fullkomnat alt, som han tillförne sade,
Eij feelas mehra nu på det behof wij hade,

Wår himmel och wår Jord the ähro all förlijkt,
hon är nu reeda soont den stora werldzens plickt.

O härligheet och macht! Hur’ mycket tu nu lyser,
Tu med tin skiära glantz, så mycket för oss wijser,

Till hemligheetens döör wij skynda oss som mäst,
och skåda hwad reen sohl går på det höga fäst. 600
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Then hielte sägersam som har sitt swärd uthddraget, [ms. s. 25]
han nu alt har till freedz såå wälldeligen lagedt,

Stick nu tin wapn inn Tu Hielte mycket starck,
Tin hädska fiend wrång han ligger nu till mark.

gack inn j högan Borg förlusta tig af strijden
See nu tillbaka [genn] på thenn’ förflutna tijden

I himmels härar wijd uplåter Eder Hwalf
ty hörden J rätt nu hur mörkzens herre skalf.

Ehr konung som en stund war ifrån Eder gången,
Som blef Jorden snöd så illa från Ehr fången. 610

Han är nu på sin wäg, at åter gåå till Ehr
J större Heligheet J honom nu tillbehr.

Han hafwer sägerfult på döden synd och Andar
the aldrig mehra nu ehr stillheet kunna klandra

Han med en skinand kropp nu reedo till Ehr gåår,
Ther han en Ewig macht på högra handen fåhr

I högsta himmels Sahl uthöfwer himblar alla,
Ther hälgedomen bohr, wij himmelrijket kalla.

ther sitter nu den man i härligheet och kraftt
som här till dricka måst en bitter plågas saftt. 620

thet är dock Zions borg som ligger så fast rootadt,
Hwar lambet för oss ståår som hafwer för oss bootadt:

ther slås felttekn uth, all ögon kan det see,
ther synas som all ting i blotta glädie lee.

ther är then myckna hoop, the Jungfrur altijd reena,
Som på sin skiära kropp haa kläder myckedt leena;

Som haa i anleet sin sin Helga faders nampn
The hållas mycket kiärt af lambetz wijda fambn. 
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Ett rimm 79

Ther är en häster hwijt, therpå en synas rijda, [ms. s. 26]
Som Sanning är och Troo, med dem en som will strijda; 630

hans ögon såsom Eeld, hans hufwud Cronor bäär,
hans kläder mycket hwijt med blod bestänkte ähr.

Han har det nampnet Ord som ingestädz sig döllier, 
den här i Himlen står med krigzdiuur honom föllier

Han har uthi sin Mun itt skarpt tweäggiat swärd,
att strijda när han will thet är nu reeda lärdt.

The witne alle till med sång och Liuflig röster,
att han en hielte är för alla andra furstar;

The haa en Efttersyyn till det han hafwer giordt
Till det i högden upp, och nehr på werlden spordt. 640

the föllias alla åth inn i Helga staden,
Een lust det är at see uppå den långa raden

in till den måhltijd stoor som helig fijras skall,
all helgon är tillreedz att syta sine kall.

Och Änglar tiena mång the siöta alle giästar,
tå lambet sig en Bruud med kärleek hård infästar,

när Bruden croonan sin needlägger till hans foot
Tu äst den ähran wärd, tag henne här emoot

ther sång osäijlig Sång af Klara Munnar höras,
Een leek i heligheet af alle Helgon göras; 650

Beprijsa lambet god, thes säger och thes hämbn,
uttahla med beröm med röstar lijka jämbn

den sången lydar så: alzmechtigheet och Ähra,
Odödligheet och Macht wij för tig altijdh bähra;

Tig prijsar all tin wärk tig siunger all tin ord,
titt lof uthsprijdas nu kring om det himbla bord.

nogh tahladt.
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Odae Trochaic 81

Her Hof Steen [ms. s. 27]
detta berömlige wärketz förnähmlige Auctor.

Odae Trochaic 660
Stoor tack för den frucht i bähra
goda Wänn och landzman Kiära;

stor tack för ehr örter god
I nu offren på wårt bord.

Fruchter och the örter skiöna
ähr the såår och strimmor rööda,

som wår Jesus har uthstådt
och i döden för oss gådt.

Alt hwad han har för oss ledett,
Helwetett och döden refwett, 670

haan i tahlat ganska wäll,
det Jag prijsar med god skiähl.

Sampt hur Jesus oss förwerfwadt,
at wij eij skulle förderfwas,

Ewigt nögd i Rijket sitt,
frögd och hugnadh aldrig qwitt.

Eder bähr tå heer och ähra.
för den reena Himbla lähra,

J oss liufligt hafwa sagdt,
J wår hiertan neederlagt. 680

 Lars Alstrin 





Ordförklaringar och kommentarer

Hänvisningar sker till radnummer

ii Dom: oculi tredje söndagen i fastan

xiv H B. Oklar förkortning. Kanske avskrivarens  
  initialer.

xxv i wårt landskap ungefär: bland oss. Ordet ”landskap”  
  betecknar dels nationsorganisationen,  
  dels de obligatoriska stormötena. 

xxvii  samlagh sammankomst, om förhållandet att vistas  
  tillsammans. Här betecknar ordet  
  studentnationen.

xxix Samquem landskapet, nationens stormöte

xxx Egen lag nationens stadgar. värmlands nations  
  äldsta stadgar är belagda från 1660.

xxxii omhuga omtanke, omvårdnad

xxxii  f.  lydigare upprepat i ms.

xxxiii sytas ägnas omsorg

xxxvi tillfälle skäl, anledning

xxxxix det rum uttrycket skulle kunna avse fiscus,  
  nationskistan, där de gemensamma  
  ägodelarna förvarades.

5 Twehugsa tvehågsen, osäker

20 sällsampt underligt, besynnerligt

28 söhn av ”sona” = försona, gottgöra. Meningen  
  är oklar. ”Sona” tycks här betyda ”kräva  
  försoning för”.

31f. Min dristigheet […] dyr ungefär: Förstå min framfusighet som så  
  att jag får tillfälle att lovtala er.

33 Helig dag syftar på påsken

46 skop skapade

50  förbudna här: påbjudna

54 Sala uppsala
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56 qwäll kväljde, förorsakade lidande

57 dofwa  dvala, domning

66 twijk tvekan 

67 Thet wackra bergets  Det hus som står på Parnassens topp är 
 […] lärda folk naturligtvis uppsala universitet.

73 nummit förnummit

79 f.  i enlighet med bibeln uppfattas Sinai  
  berg (Zina) som en vulkan  
  (Exodus 19:16 ff.). på Sinai berg fick  
  Moses budtavlorna.

79 glöör plural av glö[d]=glödande ämne

80  flöör flödar

86 jag borde [...]  För att kunna nedteckna vad jag har hört 
 Cherubs wingar skulle jag behöva en änglavinge som  
  skrivfjäder.

98 beeta munsbit

100 siälalarf en yttre mask som döljer själen

118 dager ljus

120 tee visa

158 wanhopp förtvivlan

162 lysas för tillkännages

162 lydde lät (av lyda)

163 lustgård Edens lustgård

164 första Hionet adam (som var den första maken  
  =hjonet)

171 Syndaswärdh möjligen arvssynden

176 bota  ge upprättelse, hjälp

180 meen brister, ofullkomligheter

211 reedd iordningställd

212 leedd förd, det vill säga född

234 falsk the Över raden är ett svårläst ord infört.  
  dock är alexandrinversen metriskt  
  korrekt.

241 hardt tiusatt alldeles förtrollad (eller bedövad) 

256 skarper stor, stark



Ordförklaringar och kommentarer 85

258 ankar Hofsten utvecklar ankarsymbolen och  
  knyter den till korset och Jesu lidande.

282 hugsa på  tycka om, vara lysten på

298 när tu Fortsättningsorden ”när tu” återfinns  
  även till vänster under raden.

302 Att han [...] wälle Kanske: välde. Meningen skulle då bli  
  ”att han därför också lade bort sitt  
  självbestämmande (eller frihet e. dyl.).”

311 qwäls plågas

315 Simsons rääf domarboken 15:4-5

345 lell likväl

364 boomm träd

371 soot sjukdom

384 flaata kraftlösa, enfaldiga

392 hoof hävde

405 pucka pocka; framställa krav

414 håhla hårda

426 stadde ställda

428 rack räckte

434 pricka i varje avseende [fullbordat]

440 bör [...]wäll i högerkanten står efter raden ”addidi”,  
  d.v.s. latin för ” jag har lagt till”. det  
  bör vara en kommentar som avser  
  förhållandet till originalmanuskriptet. Se  
  inledningen.

442 huld hull

448 förläggia bortlägger, förlorar

450 barn  sannolikt felskrivning för ”been”

454 fromman den goda gärningen

462 förfarit genomlidit

468 fart förlopp, väg ( jfr r. 476)

488 been ungefär: kraft. i äldre biblisk stil sitter  
  styrkan i benen.

498 nB nota bene, märk väl. 

517 f.  Een fisk [...] veserna anspelar på Jona i valfiskens buk.
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519 färgiat fördolt (?)

522 för intet war saaker till inget var skyldig

533 Jag säijer Över radens början är ”dock” tillskrivet  
  vilket dock skulle bryta metern.

544 påck trotsigt uppträdande

553 pööl djupt, gyttjigt hål

553 matkar maskar

554 [weet] kläder vita kläder, d.v.s. svepningar

560 [ider] Oklart. ”ider” kan betyda ”syndaånger”,  
  men det ger ingen mening här. Möjligen  
  är det en felskrivning för ”i dee”. 

568 röö röd

574 hotte kanske: hotade 

610 Som blef [...] fången En versfot saknas uppenbarligen efter  
  ”blef”, troligen ”på” eller annan  
  preposition.

639 Efttersyyn förebild, rättesnöre

641  the föllias [...] staden En versfot saknas efter ”i”, troligen  
  ”then”.

644 syta sine kall sköta sina uppgifter

677 heer heder






