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J^ällskapsfrö jderna ,  dessa lifvets Saturnalier, dessa 
glada utläggningar af seutensea: Dulce est desiperc 
in locoj halva under alla tider stegrats af  drufvang 
must och adlats till skämtets högtider a f  dryckessån
gen. SA hesjöngo i uiilda toner A nacreon och F la ccb s , 
ined vinlöf i sina lo ck ar , lifvets skönaste dröm, kär
leken; så uppstämde medeltidens munkar sitt glada 
di yckesqväde : Nobis est propositum in taverna mori; 
så stämde den glada Fransmannen, den melankoli
ska Engländaren, den trumpna Tysken och andra 
hildade nationer skiljda toner till vingudens ära ; 
men ingen framlockade ur den rankomviradc lyran 
ett mera rusande melos, än Derwischen i Persiens 
hlomsterstad, H a f i z , och sångaren i Sveriges löfom- 
susade konungastad, Dellman. Der lifvet,  som hos 
de Gamla , var en evig g lädjefes t, der var vinet blan- 
dadt med vallen och dryckessången gick på mildare 
toner, hvilka icke c»ns i dryckes- och kärleksberus- 
ningens ögonblick förnekade den antika bildningens 
anborna besinning, hvarföre Theosskalden väl sjöng: 
SiXai, 3>Xo> men lian rasade icke. Men der
lifvet är en kamp mellan tid och evighet, vara och 
böra,  verklighet och ide, mellan bekymren för detta 
och det tillkommande lifvet, och der glädjens stun
der endast äro försvinnande ljusblickar, sällsporda 
oaser i lifvets öcken . endast der kan dryckessången



Lära spår af  s jä lskrafter,  som ur verldsbekymrens 
skola ti l l  några ögonblicks ferier blifvit utsläppta, 
endast der kan den taga en dithyramhisk flygt och 
bli clt själens rus. Der är sången en yrande Bac
chant, en vingad Genius, med thyrsusstafven i den 
ena handen och lyran i den andra. Men har ej sån
gens Genius vingar, är  det blolt vatten i hägaren, 
då är äfven dryckesqvädet ej äk ta ,  hlott uttrycket 
af en konstlad g lädje, liknande en dans af b jörnar , 
ej af Chariter och Satyrer.

Men vingar hade Hafiz sång. Der voro Dithy
ramben och Mystiken tvillingfödda, det gudomliga 
återslråladt i spegeln af det jo rd iska ,  och dcrföre 
är  han Österlandets Bellman. Ilans sång är  nämli- 
gen en ljultdoftande ros, omklingad a f  näktergalars 
qväden och oinstrålad af ruhiner från Indiens vin
berg. Sångaren glömmer väl vid pokalen alla lif- 
vets sorger:

Ära och egendom bar man ej med till dörr’n af
e t t  värdshus,

drick och allt hvad du har kastc i hafvet du ned.

—  men han glömmer ej lifvets bestämmelse. Ilafiz 
ßäger tvärtom, att han ,  ehuru en skenbart fö rlo rad ,  
dock på eget bevåg går sin b ana ,  att en högre hand 
hållit en spegel för honom, och alt han som ett barn 
jollrat efter den Evigas o r d ,  att det hör till haus 
na tu r ,  att äta så väl tistlar som rosor ,  och a f  båda 
näras, växa oeh må väl,  alt vishetens perla är i hans 
ego, men alt han genom mångfaldig infattning söker 
att göra dess besittning för många så mycket mera



lockande. Åfven föde* ofta i elt skal af säanst.a äm

ne den kögstes perla ,  ock siå framdoftar äfven ur 

vinskänkens sluga, den föraktade, den för va nä rande 

ansedda, binimelsk moskus. Men den dödlige, som 

känner ock njuter d e t ta , kommer i  strid med sig 

s jc lf , då k a n , 1 fängslad mellan bimmel ock jo r d ,  

sväfvar mellan dem kåda och skiflesvis maste jubla 

ock sucka ,  om qvällcn 1er a f  f rö jd ,  om morgonen 

begråter sin lo t t ,  i dag  njuter Paradisets saiiglietcr 

och i morgon såras a f  lidandets törnen. Detta sväf- 

vande mellan själslidande och berusning försätter ho

nom i cn oro ,  som drifver honom från ort till ort. 

Han irrar omkring ock begrå ter  menniskans ostadiga 

lott: ”Hafiz, gåfves cn evig frö jd , så kade ej Dsekein- 

sehid lemnat sin thron.” Han längtar  upp till elt 

högre tillstånd, såsom ett bristfälligt ock sönderbru

tet k a r l , som önskar att b.li lielt och hållet söndersla

get, på det att dess kostliga, i smärtan födda, inne

håll må blanda s ig  med den dermed heslägtadc him

melska etkern. H;an förliknair sin sångrika själ med 

den doftande moslkus, som enligt persisk åsigt be

slår af stelnadt, imed stor smärta nfsöndradt blod. 

Han önskar sitt e?get väsentde förintadt, på det alt 

efter förintelsen a f  hans peirsonligket det odödliga i 

honom må flyga till Paradise^ soin CD fogel,  hvilken 

ställer sin flygt till Eden:

Se det jordiska stoft ar fö;r  själens anlet cn slöja. 

Saliga, saliga tid ka§tä det täckelset af.
Icke passar en sådan bur den älskliga sångarn; 

rigta till Eden din f lygt, du är cn fågel d erfrån.

Kom , o kom ! och gör fri frän hans eget väsende Hafiz ; 

ingen må köra om mig bvem jag  e g e n t l i g e * »  var.



A

S ful an ä r  den äkta dryckessångaren, denna är  den 
högsta arten af  denna konst ,  en dithyrainbisk lyrik, 
en fantastisk, en idealisk, och som viil humoristiskt vän
der upp ocli ned på det ändliga universum, men i sin 
själ bevarar dess inre väsende, som väl låter det 
jordiska förbrännas i den glädliga leken af egna flam
mor, men bibehåller för sin tanke den gudomliga 
grundränningen för verldsordningen. Så  H afiz  och 
B ellm an . Den andra arten är den hacchanaliska, den 
episka, realistiskt fantastiska, som, utan vara ett 
själens rus ,  målar i trogna färger med lekande skämt 
kroppens ru s ,  ock väl är  en stegring af det andliga 
lifvels lägre krafter ,  men bar lill Gud Bacchus på 
tunnan, cj thyrsusbäraren , och som 6tuudom nedlå
ter sig till att med oskärad qvickbet parodiera och 
häda det heliga i traditionen, i den yttre verlden samt i 
känslan och begreppet,  bele eller förneka det gudom
liga ,  tingens lefvande och objectiva förstånd, bespotta 
lifvets oskuld och draga slöjan från det djuriska hos 
menniskan. Dit hör STJEnNEcnvNTZ, lika väl som 
H allman , I î e x è l ,  mera flera Parbricolister,  imiteran
de honom, som kallade sig ”den äldsta a f  Bellmån-  
ncrna.** Den tredje arten ä r  den rcflexiva, didaktiska 
och melankoliska, en genom reflexionen dels konst
lad dels malt och nykter predikan, alt man väl bör 
dricka några glas och göra sig g lad ,  emedan döden 
snart klappar på po r ten , men dock ha till grund
sats : Ja<* ic k e  n å g o n  vällust känner att dricka bort enO O
nyttig  dag , ock  som  m e d  tv å n g  sö k e r  sk i ld r a  e t t  d i thy -  
r a m b isk t  s jä ls ru s  m e d  tv in g a d e  l ik n e l s e r  och  t ru g a d e  

b i l d e r ,  t. ex. h o s  L in d e g r e n  , S i l f v e r s t o l p k  m. fl.



Mot dessa stränga åsigter af  dryckessången kun
na flera invändningar göras ,  t. ex. att religionen ej 
liar något att skaffa med poesien, alt ironi ock satir 
ursäkta äfven den mest cyniska målning samt alt 
dryckessångens enda mål ä r  att, utan alla gränsor, 
lifva sällskapsglädjen i det privata lifvets krets. Der- 
på svaras. Konsten är  en af formerna för det Gu
domligas uppfattning ock framställning —  antingen 
detta Gudomliga tänkes i ock för sig som ett per
sonligt väsende eller såsom gudomliga idecr ,  under 
formen af fromhet, godhet,  ädelhet,  själsstorket o. 
s. v. införlifvadc som verkande krafter i kela verlds- 
lifvet. Det ändliga, lemnadt på egen kand , kör der- 
före aldrig vara konstens ämne. Antingen måste det 
Gudomliga positivt f ram träda ,  eller negativt, det 
vill säga såsom förintande sin motsats genom sin när
varo ,  hvarigenom en contrast visas mellan kvad som 
är  och kvad som kör vara. Detta sednare sker ge
nom satiren ock ironi<en, k vilka endast ega tillvarelse 
deriçeuoin att ideera ;är närvarande såsom den der 
håller spegelu för det ändliga, kvari det kan betrakta 
de förvridna dragen ijf sitt högre ursprung. Är i en 
satir, en aldrig sa okjectiv cynisk dryckenskapsmål- 
ning, ett ogillande ioke på något vis u ttryckt,  så är 
den icke s a t i r , utan taflan ä r  en skrytsam ock fräck 
sjelfkekännelse af lasten genom en åt densamma kän- 
gifven skaldesjäl- I detta Religionens förhållande till 
konsten ligger också den fordran,  att skalden icke 
får gyckla med det heliga —kvilkct sjelf väl egentligen 
deraf ingenting lider,  men väl förlorar i verldsliga 
sinnens opinion — , alt kan icke skall parodiera deu 
heliga historien ock gudstjcnstliga handlingar,  såsom



någon gång Bellman sjelf, Stjernecranlz ocli äfven 
andra gjort. Det otrons tidehvarf, hvarunder Bell
man le fde , kan förk la ra ,  cliuru icke ursäkta , detta 
ovärdiga gyckel med det lieliga. Skämt-qvädet ma 
hälla sig inom kretsen af det verldsliga eller mythi- 
s k a , —  derföre höll sig Förf. af Noaks ark till rab- 
hinska sagan — , men a l l t id ,  äfven i herusningens 
glädligaste tummel respectera det heliga. —  Men, 
kan vidare invändas, poesien må begagna alla möjli
ga ti l lgångar, den må alltför gerna persifflera det 
gudomliga, göra hade Abraham och Moses, Adam 
och Noak till roliga figurer, till och med blotta köns- 
förliallanden och det mest cyniska i lifvet,  b lo tt  den 
är  qvick, blott den stegrar sällskapsglädjen i en för
troligare krets af  manliga proculerande vänner,  ja  
det är  till och med nyttigt för själens helsa, att den 
«rfar en sådan periodisk purgation från allt det narr- 
akliga, som hunnit samla sigderinnom; dryckessångens 
enda regel vare : res severas in crastinum dijfero. 
Delfa allt anse vi blott till skenet sannt;  själens 
verkliga helsa befordras fastmera genom en vana alt 
adägsna allt oheligt i tankar och ta l,  och sällskaps
glädjen är  först då värdig ädla och bildade menni- 
skor, när de kunna offentliggöra sina glädjemedel, 
sina dryckessånger, utan att behöfva rodna inför 
ett sannt religiöst sinne. När dryckessången utgif- 
▼es, har den iklädt sig räkenskap inför det allmänna 
▼ettet, kvilkct aldrig bör låta det oheliga fritt pas
sera under qvickhetcns och fantasiens äfven mest tju
sande förklädnader.

Dessa anmärkningar träffa  S tjernecrantz  och  m er



au en af  de ofriga skalderne under Gustaf III:s tidc- 

hvarf ,  tidelivarfvet för Vitterheten och Kronobränne- 

r ie rna ,  för lefnadsglädjen, sångarglädjen men ock 

för källarglädjen.

A r v id  A d r i a n  S t j e r n e c r a n t z  föddes d .2 0  Maj 1755. 

Hans fader C h r i s t e r  A d r i a n  var en af Carl XH:s käm

pa r ,  hade varit fången i Sibérien jemte sin fader, 

oeb återkom efter fredsslutet till Sverige, b lef Ban- 

cocomissarie oeb gift med J o h a n n a  C a t i i a r i n a  D a h r -  

6TRÖM, hrulispatronsdottcr Ban Vermland. Sonen 

insöp med ammans mjölk frön till en sjukdomssmitta, 

6 0 m gjorde bays korta lif till e t t  offer för lidanden. 

Med beder gick ban genom ett lä roverk ,  oeb berät

tas hafva redan då öfvat sin satir på sina kamrater. 

Den 25  Juni 1775 bief ban volontaire vid Enke- 

drottningens regemente oeb i Nov. s. a. F ö ra re , 1774 

d. 21  Mars bataljonsadjutant, s. å. 15 Nov. Lifdra- 

bant. Men bans sjukdom til ltog, ban blef  ur stand 

att sitta till bäst, oeb t i l lb r a g le  sina sista dagar mest 

i sjuksängen oeb näringssorger samt med 6ludier. 

Ilan var en god vän till Kexél, ccb deltog med if- 

ver i Bat* Bricole, bvars stiftelse 1774 ban jemte 

sin broder Gustaf Fabian öfvervar, oeb bvilket ban 

sedan med sitt sl.ämt upplifvade *). Ilau linnes äfven j  

på listan på dem, som besökte Kexél i gildstugan 1781, 

oeb ban parenterade i P ar  Bricole öfver densamma så

som medborgcrligeu död. Stjernecrantz dog natten mel. 

d. 12 oeb 15 Mars 1785. Dessa noticer äro hämtade 

ur Minne uppläst i Utile Dulci den 29  April 1788

Sc Sondé»« Upjd. af Kcxtd« Shriftcr.



(enligt Sonden i Hammarskölds Sv. Vilterli., a f  lîgl. 
Secret. Clas Gartz). Miuncstalarcn strör mycket ro 
sor öfvcr S:s minne, om med skäl,  kan numera 
icke afgöras. Att skrifva historien efter minnestal 
Lafvcr sig icke så lätt. Den ordrika och rhetoriska 
mannen säger: ”Af hans arheten äro ganska få tryckta, 
utom de som influtit i hvarjebanda ströskrifter. Uti 
våra daghlad, dessa papper, som hos cn upplyst na
t ion ,  der skriflriheten är  bevarad, pläga anses som 
allmänhetens organer,  och som egde förtjenst af att 
stundom upplysa, stundom förnöja, var vår S. cn af 
de auctorer ,  hvars penna aldrig misikändes, alltid 
var utmärkt af  de skönaste drag af  frihet och lätthet 
i uttrycken. Hans mest oh>fsade skrifter hade sina 
förtjenster, och man läste aldrig något af hvad han 
skrifvit med köld eller ledsnad. Han var eldig i sina 
tankars utförande och der Ivste en känsla af  sanning, 
den värma man stundom finner vara skild ifrån de 
angelägnaste ofverläggningar, och likväl utgör själen 
af det allmännas upplysning och gagn. Han sk ref 
alltför vackra vers, hvaruti hin i synnerhet valde Sa
tiren, och i hvilka lyser hais otvungna lätthet alt 
bilda , som alltid var rådand« i hans penna, han var 
glädjens och själens skald. Hans penna var skärpt 
af cu utsökt qvickhet, och med satirens stickande 
udd utmärkte han de löjligheter, $0111 lågo för allas 
ögon , men af honom upptäcktes. -— Ifrån hans sjuk
säng komino de li fl igaste snillearhctcn, det muntraste 
skämt och de qvickaste inf.dlen.” —  Om haus stu
dier säges : ” Ilan läste flitigt, han sysselsatte sig dcr- 
med sina lä ttuingsstundcr, och, under sitt sludc- 
raude utdrog han alltid det han fano utgöra den



auctoras kännemärken ock kufvuJdrag , Lvilken sam
ling fjente honom till ea artig bjelpreda. I sina 
samtal var han för andra mycket nyttig och fägne- 
s a m , dels igenom sin insigt i de flesta språk och 
vetenskaper,  dels ock igenom sitt ypperliga minne, 
hvarmed han kunde bispringa de flitigaste boklärde, 
dels ock igenom sin flnlliga tiilämpningsgåfva, som 
skapade löjet för bvarje urbild , och gjorde sam
lingen eller hela målningen besynnerligen rolig. Det 
syntes som detta lekande snille inskränkt sig inom 
en Boileaus, en Voltaires, cn Swifts ,  en Popes, en 
Dantes förtroliga och innerliga sällskap, men han um
gicks icke mindre bekant med cn Siuipson, en Ber
noulli och Maqucr. Han var cj okunnig i någon lär- 
domsgren af de Pkilosopiska vetenskaperna. Hans 
forskningar sträckte sig öfver allt i naturens r ike ,  i 
verldens byggnad, i de skapade kraf te r  och rörelse- 
lagarne i menniskans själ, i styrkan af dess företag, 
i dårskapen af  dess fördon^ar. Utti alla de samfund, 
der man sökte snillet, der man öuiskade tilldraga sicr

O  öallmänhetens biträde antingen på Cctt eller annat sätt, 
der man med slughet och öfverlä.ggning mattade åt 
ungdomens uppmärksamhet; och tidsfördrif,  kunde 
aldrig S. med nog glädje femoltagfes, som besatt den 
förundransvärdaste lätthet,  att väcka och sammanbin
da tanken, att leta sig väg till begreppet och öfver* 
tygclsen, hvarigenom han både sysselsatte och for- 
bandt dem, som voro deruti inblandade. Men ehuru 
lian således gick dem ofta tillhanda med sin kunskap 
och sitt snille, stundom äfvCu beredde farten för de
ras inbil lning, och den bana , hvarpå den sedan med 
nöje följde, insåg han alltid afsiglen af dessa före-



tag, och kände dessutom helt unga historien, del emble- 

maliska och allegoriska häraf,  ja  ej allenast det som 

i allmänhet inom denna krets nyttjades, utan hvad 

som tjent under särsildte t ider ,  särskild te folkslags 

forslager oeh smak, som efter hvarannan af regerin- 

garnes skick oeh deraf flytande folkets lynne uppkom

m e r , hvarigenom S. egde likasom nyckeln till många 

vigtiga upptäckter. Han var alltid hemma i de hem

lighe te r ,  som ofta utgöra hopens största skatt och 

mest förtjusande Vetenskap, men han satte alltid på 

dem den prägel,  de nödvändigt måste hära ,  ehvad 

anseende de än kunna låna ifrän tillfälliga heders

nam n, eller andra vidt sammanfogade förbindelser. 

Understödd af de Gamles, i synnerhet poeternes skrif

te r ,  dem han med mycket nöje läste , väl van vid de 

skarpsinnigaste och upplystaste historieskrihenters sätt, 

alt uppleta sanningar och den derigenom forvärfvade 

urskillning, alt döma, var han lycklig uti jemförel- 

ser och målningar.” — Om hans sällskapstalent heter 

de t :  ” Han hade aldrig någon lycka att våga, några 

utvärles fördelar,  som voro band på hans snille, 

hvarigenom det bibehöll sin naturliga ulflygt, utan 

at t  lämpas efter sådana reglor , som vanan och Mae- 

ceualen fordrar. Ilans snille var tillika gagneligt för 

det allmänna, ty det användes oftast på ämnen, som 

fordra upplysning, och der rättelser larfva. I sitt 

stånd var han så utmärkt som behaglig midt i löjet 

Var hans förnöjelse att leda sinnet till de ting, som 

syntes låna all enfald af tillfället, men innehar de 

största anledningar till väckande af uppmärksamhet, 

till utrotande af de fördomar, de d e r ,  like helgo

nen hos de Pnfviske, bemägtigat sig ea rättighet till



vördnad hos hopen. Alt bele dessa var hans stör
sta nöje. Han uppsökte dem i det innersta af deras
fristäder. Uti det lekande var han sä egen att han
nästan aldrig kunde misskännas. Det gladaste inne
har  alltid förnuftets egen föreskrift eller ock dårska
pens förklaring, som var satt i den d a g ,  att den o- 
kunnigaste skulle utbrista i ällöjrf. Han ingaf en 
anda hos alla dem, som voro i hans sällskap, till mun
te rhe t ,  till skämtets anständiga underhållande.* —  
Om hans karak ter  som menniska säges : ” Ilan h a d e  
ej till a r f  annat än ett namn och nägra fä böcker ,  
och sträfvade sina dagar igenom med torftighet, Ii vår
före vi ofta mer än allt annat frukta. Det nedslog 
ej hans sinne eller päsatlc honom någon mulen min. 
Man hörde honom aldrig knota på sitt öde eller för- 
tvifla öfver sin olycka. Oskrymtad och uppriktig i 
hela sitt väsende, var hau en den aktningsvärdaste
vänj han fordöljde ej sina vänners fel för dem , men
förlorade dem aldrig igenom sin öppenhjertighet. Han 
ömmade för den olycklige. Han var icke sen att 
histä den hehöfvande, den som anlitade hans hjelp, och 
han var fast i sina heslut äfvensom i sitt hjertelag. 
Xdel i sina tankesä tt ,  var han luttrad i sitt umgänge, 
långt öfver svagheter,  som vidlåda de kortsynte och 
allmänna själar. Han var en oförskräckt, sa ningens 
vän, han utstod derlor inånga ledsamkeler, han kal
lades ofta till dess försvar, och yar esomoftast den 
svagas biträde.”

Hans arheten, handskrifna af den bekanta Vöf.- 
6 CHOVV, har Förf. hos en samlare i Stockholm, som 
ur Par Bricoles samlingar supplerat dem , fått låna.



Der finnas fo stycken, kanske icke poetens alla, men 
viil hans liiisla d ikter,  författade mellan 1 774—8 4 ,  
de flesta efter Kcxéls föredöme, men mera sällan efter 
Dellinans, ty de äro till stor del på prosa ock af 
mera episk natur. De l o  styckena äro: Predikan  
Oct. 17St3 ; Parentati on Dee. 1779 ö fver en glas- 
spira j  som dracks ar Suppliqve att erhålla General 
Protonatarie Charakter 17 Dee. 1 7 7 4 ;  T a l pâ Hertig 
Carls namnsdag d. 28  Jan. 1 7 8 0 ;  B re f under f ö r f  .s 
sjukdom  15 Jan. 1 780 ;  T al 1780 rörande f ö r f -s 
sjukdom och disposition efter sin d ö d ; Sångstycken 
1780 ; M åltidstal 1780 ; Maros visa  (en travestering , 
soin Kexél af okunnighet i latinet ej kunde författa, 
då man begärde den till Ordensvisa); T a l på Clas 
pu hörnet l o  M aj 1 7 8 0 ;  Fragmenta quoedam Sa- 
mulsurii indigeni i anl. a f  Stockholms Posten N.-o 
210  1 7 8 0 ;  B re f d. 28  Jan. 178 1 ;  Parentation och 
Sångstycken öfver den cl Kongl. Slottet uti högvak
ten inneslutna hroclren O'.of K excl på stadshuset i  
M aji 1781; Parentation öfver bokhandlaren J. J. 
Schildt d. 19 Mars 1780. (kvartill Iîcxèl skref p r o 
logen); T a l pd Larbaraditgen 1781.

Dessa alla dikter utgöra idel tillfällighetsslycken, 
roligheter på Yers och prosa af en militär i dryckes- 
sil let P a r  Bricole, hvarföre de hvarken sakna hurle- 
ska qvickheter, eller råa bacchanaliska och veneriska 
utgjutclscr. De äro verkligen likasom författaren o- 
botligen inficierade, hvarföre ganska få prof bitar 
kunna här  moddelas. I dem finnes väl hvarken Deli
mans djupa lyriska inspiration, hans djupa grund af 
alfvar under den dithyramhiska lckeu på lifvets utau-



sidor,  eller den finhet, soni adlar dryckenskapspoc- sicn till en apollinisk Lögtid af humor, men denna 
casernpoesi ä r  dock ledigt versificerad och prosan 
har  en synnerlig renhet och smak i periodbyggnad; S. 
ä r  äfven här ochdcr ganska qvick och fantastisk. Ilans 
dikter ega utom annat värde äfven det att vara bi- 
tande skildringar af den gustavianska sängarlidens vagabon dlif.

Predikan  ä r  en stundom lokrolig, stundom plumt 
bacehanalisk parodi pä en sädan med predikstolsverser, 
förberedelse, text ur Fredmari ? nfhaudling med indel
ningar och tcstimonier ur Fredman och andra den 
bacchanaliska kyrkans P a t re s ,  til lämpning, samt di
verse publicationer efter preidikan, af  qvick, men 
eqvivoqve och cynisk a r t ,  sannt en messa. Det hela 
är  genomväfdt med allusiomcr på Lifdrabantcrnas pojkstrek på Drottningholm A779. Sotn denna vit- 
terhetsproduct är ett ovärdigt gyckel med det heliga, 
utan någon humor, ulan någoni djupare dryckenskapslastens sjelf-ironi, och dessutoim utan några mera po
etiskt ljufva ocb rena målning;aj.? hunna vi ingenting 
derur  excerpera, om icke delta* prof på alexandrinens 
behandling och på handgriplig a fyllcrimålningar :

Den anses för en from och r-cdlig Bacchi vän, som aldrig någon dag har varit  nykter ä n ,  med ögat fullt af sömn sin tnorgonsnp han tager ; om v in te rnär  han full, förräi, det hlifver d ag e r ,  och inan tapto slås han ej förmår att s lå ,ej orkar dricka m er,  ej ragh* eller g å -------just värden till förtret från ki-og till krog han slinker, från morgon intill qvälln ur halsen hränvin s tinker ,  en half tvärångers bredd e j på hans jacka ges , der icke öl är spildt och hrätivinsfläckar ses.



St. Pinipel pa perplex ännu ett märke gifver, 

när han i sjunde dein af ölposlillan skrifver:

Sail den i unga dar uti sin ungdoms var 

a f  hränvin, öl och vin en purpurnäsa fa r ,  

hvars tipp ruhincn lik och ined Auroras s trålar 

i Liacehi vata hvalt som morgonstjcrnan p rä lar,

som sedan dag från dag tar till i frodig v ä x t  .

När ögat balflyckt ser,  när pannan skrynklig hlifver, 

när kindren rosor få ,  när hröstet hickan drifver,  

när munnen dregelfull på gafvel Öppen s tä r ,  

när tungan hväser fram: ännu en liten tår, 

när anden drages tung t,  när henen icke h ä r a -----

Kanhända kunna våra nykterhetstalare begagna 

denna kraftiga skildring. — Om Glasspiran sjunger po

eten, att Moses slagit sönder lagens laflor, emedan 

der stod :
Captcn Herr Moses Debet An.
Nog af att Moses sä blef allt sitt Debet f r i , 

sen han i hafvet dränkt Egyptens sloltscanzli.

Sedan följer en okysk beskrifning a f  spirans öden.

Supplique att erhålla GeneralProt onotarie Cha

rakter 17 Dec. 1799 på alexandriner börjar så:

Hvad gör alt Cyri mod ej Xerxes härar fruktar,  

att Alexander mest en hälft af  verlden tuktar ; 

Hvad dref en Herkules mot drakar föra k r ig ,

»lo! lust till stolla namn, som äfven leder mig.

Vidare målar han hvad gamman han skulle ha af 

denna tite l ,  ”en raker k ropp ,  en ministermine, alt 

se en Små Sccter vid dörren chapeau has ,  som vörd

samt bockar sig livar gång han hör hvaba,

En hvit alongcperuk min ungdom skall cachera, 

cn värja utan plåt för aktern paradera ,
»lag strumpan kallar opp och uti tvära skor 

med gravitetisk gång min lärda corpus ror.

Min krycka blir af guld och i skarlakanskappa



Ja g  pustar vid hvart s teg ,  jag tager i en trappa. 
Havana blir mitt snus, som man på kräset ser.
Pä torget jag  en slant ät någon usling ger.

J a g  glömmer ej min rund, när middan är  förleden, 
emellan Caslenhoff, T re Remmare oeh Freden.
På Börsen går jag s is t ,  der någon farbror lik
jag redan för min batt betingat egen spik.
Här dricks ett qvarfer franskt, jag  tyska posten läser, 
glasögon ieke glöms, jag  puttrar ocb jag  hväser. 
Till slut ja g  ser mig om och börjar en dis< urs 
om Hollands Monarehi ocb Lapplands vexelcurs.
T a l pa Hertig Carls namnsdag  28  Jan. 1780 

pa alexandriner skildrar poetens resa till Olympen, 
der ban bar ett colloquium familiare med Bacchus 
om ställningar och förhållanden på Tellus, om huru 
älskad Carl ä r  etc.; men besöket slutas med en örfil. 
Sedan följa sångstycken till dagens ära. —  T r e f  
under sjukdom daterad t planeten Mercurius d. 15 
Jun. 1780 på prosa,  om huru poeten måste till Mer- 
cur om bjelp (intaga mercur). —  Tal om hösten 
1780 rörande dess sjukdom och disposition e f  ter sin 
död  på prosa , med anordning om att 1 ) afskrifter
på pergament af hans adelsbref ocb fullmagt följa i
grafven, på det cfterverlden må skilja hans ben 
ifrån den sämre hopens, hvilka torde vara nog im
pertinenta att i närmaste måtto likna bans: item fylles 
svepningen med rödlök, på det efterkommande, som 
råka röra hans aska, mågn gråta vid hans stoft, 2 ) 
creditorcrna bjudas, på det han efter bouppteckningens 
uppläsande före likfärden måtte framkalla uppriktiga tå
rar ,  A) ordensdecovationcrna hängas på St. Jöran  i S tor
kyrkan, för alt förskräcka draken ocb pryda segren m. 
m, —  Sångstycken några n ä t ta , men icke särdeles 
s tanzcr.— Måitidstal 17 8 0 ,  på prosa berättande Par



Bricols anor frän Augustus ocli Kejsartiden, da or

den hindrade Caligula at t  göra siu häst till borg
mästare i Kom, sä filosofie magister han var ,  och 

slutande med Maros visa.; en parafrastisk, men luhrid 

dryckesvisa. Det hela är rä tt  qvickt och fantastiskt. 

— T a l d. l o  Maj 1780 på Clas pä hornet pä vers 

och prosa heskrifvande huru poeten pingstdagens ef

termiddag satt och speculerade vid Marieberg öfver 
alltings fäfänglighct, dä han fick se Bacchus och 

Neptunus pä vägorna intaga en sexa,  och han af 

den sednare fördes till s ta d en , der Swedenborg mot
tog och ledde honom i andeverldens Stockholm, der 
ganska satiriska mälningar och fantastiska syner vi
sade sig. Talet är ett af  de hästa. Fragmenta qvoe-  
dam  Samulsurii indigeni satir pä prosa pä Gjörwells 

Encyclopedi och andras disputalioner, med dcdicationer 
och företal, om reduction i b råk ,  om entia non entia, 

om rofvälling, slungstenar m. m., hemligheternas hem

lighet, principium rationis sufficientis, allt under form 
a f  en vandring med Aron genom planeterna. — B re f  
den 28  Jan, 1781 pä alexandriner jemte couplelter; 
samt Parentalion ocli sångstycken öfver den pii Kongl. 
Slottet uti högvakten inneslutne hrodren O lo f Kexel 
pH Stadshuset i M aj 1781, pä vers och prosa ,  äro

af  medelmättigt slag. —  Parentation öfver S c h i ld t  

är ett längt och oinvexlande stycke, mest pä alexan
d r iner ,  med nngra vackra alfvarsamma, sublima och 
idylliska skildringar. —  T a l  pit B a r h a r a d a g e n  1784 pä 
prosa skildrande Barbaras genealogi, med kor ta ,  stun
dom roliga porträ tter af en mängd af hennes diktade 
fö rfäder ,  hållna i satirisk ton och kryddade liksom 
oftast hos S. af equivoqut skämt.


