
Samlaren
Tidskrift för forskning om

svensk och annan nordisk litteratur

Årgång 136 2015

I distribution:
Swedish Science Press

Svenska Litteratursällskapet



REDAKTIONSKOMMITTÉ:

Berkeley: Linda Rugg
Göteborg: Lisbeth Larsson
Köpenhamn: Johnny Kondrup
Lund: Erik Hedling, Eva Hættner Aurelius
München: Annegret Heitmann
Oslo: Elisabeth Oxfeldt
Stockholm: Anders Cullhed, Anders Olsson, Boel Westin
Tartu: Daniel Sävborg
Uppsala: Torsten Pettersson, Johan Svedjedal
Zürich: Klaus Müller-Wille
Åbo: Claes Ahlund

Redaktörer: Jon Viklund (uppsatser) och Andreas Hedberg (recensioner)
Biträdande redaktör: Ljubica Miočević

Inlagans typografi: Anders Svedin

Utgiven med stöd av
Svenska Akademien och Vetenskapsrådet

Bidrag till Samlaren insändes digitalt i ordbehandlingsprogrammet Word till info@svelitt.se. 
Konsultera skribentinstruktionerna på sällskapets hemsida innan du skickar in. Sista inläm-
ningsdatum för uppsatser till nästa årgång av Samlaren är 15 juni 2016 och för recensioner 1 sep-
tember 2016. Samlaren publiceras även digitalt, varför den som sänder in material till Samlaren 
därmed anses medge digital publicering. Den digitala utgåvan nås på: http://www.svelitt.se/
samlaren/index.html. Sällskapet avser att kontinuerligt tillgängliggöra även äldre årgångar av 
tidskriften.
 Svenska Litteratursällskapet tackar de personer som under det senaste året ställt sig till för-
fogande som bedömare av inkomna manuskript.
 Svenska Litteratursällskapet PG: 5367–8.
 Svenska Litteratursällskapets hemsida kan nås via adressen www.svelitt.se.

isbn 978–91–87666–35–3
issn 0348–6133

Printed in Lithuania by
Balto print, Vilnius 2016



Samlaren, årg. 136, 2015, s. 38–79

Antika poesicitat i tidigmoderna  
svenska dissertationer
Av  A N NA  F R E DR I K S S ON

Inledning

Vetenskapliga texter från svenskt 1600- och tidigt 1700-tal flödar av poesi. Vers efter 
vers av poesi främst hämtad från den grekiska och romerska antiken livar upp texten i 
de mest skilda ämnen: teologi, juridik, medicin och filosofi. Poesins närvaro här väcker 
frågor – i dagens vetenskapliga texter ser vi ju sällan något spår av den. Vad gör poesin 
där egentligen, och varför den antika? Samtidigt kan man tycka att poesin faller in 
i sammanhanget på ett alldeles naturligt sätt. Citatet är en del av argumentationen, 
poesin illustrerar något eller stärker en tes. Den lättar upp framställningen i och med 
den ändrade rytmen och den höjda blicken. Men var det just detta som fick den tidig-
moderne akademikern att foga in verser av antik poesi i sin text, och kan poesicitatet 
också ha haft andra funktioner? Lärodikter som handlar om till exempel jordbruk och 
naturvetenskap kan förstås förmedla kunskap i dessa frågor lika väl som prosa. Men 
de poeter som citeras i tidigmoderna vetenskapliga texter är till lika stor del, och ofta 
större, de antika poeter som skrev hjältedikter, kärlekslyrik och berättelser med myto-
logiska motiv.

I denna uppsats vill jag se närmare på poesicitatets, särskilt det antika, närvaro i ve-
tenskapliga texter i Sverige under 1600-, 1700- och till viss del även 1800-talet. Dåti-
dens syn på poesi, dess syften och uppgifter, kan delvis utläsas ur poetikböcker. Jag vill 
i denna uppsats lyfta fram själva bruket att citera poesi och se vad vi kan få veta om det 
genom att studera de vetenskapliga texter poesicitaten ingår i. Studien gäller i första 
hand den antika poesin, men mycket av det som sägs här kommer förstås också att gälla 
annan poesi som citeras i dissertationerna.1

Inledningsvis gör jag en inventering av hur vanligt förekommande poesicitaten, sär-
skilt de antika, är i olika perioder under 1600–1850-talet och jämför denna förekomst 
över tid. Vidare undersöker jag vilka poeter som citeras mest i olika perioder, och sist 
vilka argument eller vilken kunskap de oftast får bidra med. Jag vill i samband med de 
olika delundersökningarna översiktligt diskutera förhållanden och förändringar i den 
svenska akademiska miljön som kan tänkas relatera till resultaten. För inventeringen har 
jag valt att hämta material från den största producenten av vetenskaplig litteratur i Sve-
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rige under tidsperioden 1600–1850, nämligen Uppsala universitet. Ur den produktio-
nen har jag valt en typ av litteratur som utgör en stor del av all litteratur som utkom vid 
universitetet under denna period, nämligen dissertationer.2 Dissertationernas mängd 
och relativt enhetliga utformning gör att materialet passar bra för översikter över tid. 
Materialet är lämpligt också av den anledningen att det på samma gång utgör undervis-
ning i och prov på akademiskt skrivande och argumentation.3 Undersökningen söker ju 
svar angående en viss praxis för akademiskt skrivande, nämligen citerandet.

Studiens plats i forskningssammanhanget
Forskningsfältet ”den antika traditionen”, numera ofta ”receptionen av antiken”, har 
under lång tid varit, och fortsätter att vara, mycket livaktigt.4 Bland annat har den läs-
historiska forskningen bidragit med nya infallsvinklar på antikreceptionen i renässan-
sens litteratur.5 Även det antika poesicitatet i den senantika europeiska traditionen har 
diskuterats.6 Citat och referenser i vår tids akademiska litteratur utgör sedan några 
decennier tillbaka studieobjekt för det nya forskningsfältet bibliometri, vilket också 
innefattar forskning rörande referensens och citatets olika funktioner.7 Även histo-
riker har diskuterat referensens roll i den vetenskapliga texten.8 Referenser och citat i 
äldre vetenskapliga texter har också studerats inom litteratursociologin som en typ av 
vetenskaplig kommunikation och diskurspraktik.9 De antika texternas reception i ti-
digmoderna vetenskapliga texter i Sverige har dock inte ägnats någon egen större stu-
die, även om förhållandet till det antika arvet av nödvändighet berörs i studier inom 
framför allt nylatin och idé- och vetenskapshistoria.10 Citat och referenser i äldre ve-
tenskapliga texter producerade i Sverige har diskuterats på ett övergripande plan ur 
idéhistorisk synvinkel,11 men poesicitaten har inte ägnats någon särskild behandling.12

Praxis för citerande och refererande vid universitetet
Många omständigheter kan tänkas ligga till grund för att poesicitat förekommer i ti-
digmoderna dissertationer från Uppsala. Jag vill här inledningsvis ta upp frågan om 
praxis för citerande och refererande vid universitetet i allmänhet.13 Citatet och refe-
rensen har ju sin självklara plats i all slags vetenskaplig litteratur som ett led i bevisfö-
ringen och den retoriska framställningen. Ytterligare distinktioner i fråga om motiv 
och funktion har gjorts inom både bibliometrisk, litteraturhistorisk och idéhistorisk 
forskning.14 Många av de funktioner hos referensen och citatet som nämns i denna 
forskning kan antas gälla även för de texter som studeras i föreliggande studie, men 
man kan inte utgå från att de helt och hållet sammanfaller. En tidigare studie av refe-
rensmönster i svenska tidigmoderna vetenskapliga texter har kunnat påvisa vissa funk-
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tioner hos citatet som är mindre vanliga idag.15 Till exempel har man noterat att cita-
tet kan utgöra en substantiell del av den egna texten, att det kan användas som utgångs-
punkt för en diskussion, och att det ibland tycks användas för att ge framställningen 
en romersk eller kristen inramning. Man har också sett författare citera många antika 
författare i samband med att en kontroversiell tanke presenteras, troligtvis i syfte att 
skapa acceptans för tanken.

När det gäller dessa äldre texter är vi hänvisade till vad de själva kan ge för ledtrå-
dar i form av eventuella mönster vad beträffar sättet att referera och citera, och even-
tuella uttalanden av författaren själv rörande varför han valt citatet. Även instruktio-
ner tillgängliga för författaren och praxis som framgår av texter som skrivits under 
samma tidsperiod är av vikt. I tidigmoderna handledningar för skrivande och dispute-
rande har jag dock inte funnit några argument för att citera och referera i dissertatio-
nen, några anvisningar rörande hur universitetsstudenten bör infoga referenser och ci-
tat, eller vilka källor han borde referera till. Kanske kan det bero på att grundläggande 
instruktioner gavs under de tidigare skolåren, och att det såväl då som under universi-
tetstiden gavs muntliga anvisningar.16 Säkerligen stödde sig många studenter också på 
den under lång tid gällande undervisningslitteraturen i akademiskt skrivande, Uppsa-
laprofessorn Johannes Schefferus De stylo illiusque exercitiis ad veterum consuetudinem 
(1652–1653) med tillägget Gymnasium styli.17 I den senare får vi veta att grundregeln 
för allt slags uppsatsskrivande är att anpassa sig efter konstens regler och de gamles, 
det vill säga de antika författarnas, exempel.18 Under renässansen och lång tid därefter 
torde man alltså när det gällde citat, precis som inom alla andra områden, ha stude-
rat klassikerna och gjort på samma sätt som de gjorde. Referenser och citat användes 
under antiken regelmässigt i texter med filosofiskt innehåll och i texter med karaktär 
av facktexter.19 Här kunde man också hitta argument för citerande, eftersom förfat-
tarna själva ibland redovisar motiv för sina citat och referenser.20 Även poesicitat före-
kommer regelmässigt i antika författares texter av ovan nämda slag.21 Exempel är Cice-
ros De finibus och De natura deorum, eller Senecas moralfilosofiska texter. Cicero säger 
angående sitt citerande av poeter att han tagit upp bruket från de filosofiska skolorna i 
Aten.22 Förutom det antika arvet vilade universitetsutbildningen på arvet från skolas-
tiken och de medeltida kommentatorernas avancerade referenssystem, och även i sen-
antika och medeltida teologiska texter kan man se antik poesi citeras.23 Med sitt cite-
rande och refererande av poesi fortsätter alltså dissertationerna en litterär tradition.

I fråga om vilka källor man citerade har det stor betydelse inte bara vilken litteratur 
som ingick i undervisningen, utan också vilken litteratur studenterna kom i kontakt 
med utanför föreläsningssalen. Tillgången i Uppsala till litteratur av olika slag har för-
stås varierat under perioden 1600–1850, och också från person till person, bland an-
nat beroende på ekonomiska förutsättningar, kontakter, bokmarknad och biblioteks-
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resurser.24 Tidigare dissertationer i olika ämnen fanns dock tillgängliga på studentna-
tionerna, och i sina egna excerptböcker samlade man gärna, särskilt under renässansen, 
material att memorera och citera. Citat fanns också samlade i färdiga florilegier eller 
loci communes-samlingar.25 Jag återkommer till frågan om citatens syfte och funktion 
nedan i denna uppsats.

Undersökning rörande poesicitatens omfattning och kontext
Frågeställningar
Drygt 300 dissertationer från Uppsala universitet har studerats i olika grupperingar 
från fyra utsnitt av tidsperioden 1600–1850. Urvalen beskrivs närmare nedan och i Ap-
pendix. Följande frågor ställs till materialet:

• Hur vanligt förekommande är de antika poesicitaten i olika perioder och ämnen 
under 1600–1850-talet i en jämförelse över tid? Hur förhåller sig resultaten till 
det totala antalet referenser och poesicitat i dessa perioder och ämnen?

• Vilka poeter citeras mest?
• Vilka argument och vilken kunskap får poesicitaten oftast bidra med?

Definitioner
Jag grundar studien på de delar av dissertationen som utgör diskussion av avhandlings-
ämnet, själva brödtexten. Hit räknas också ”brev till läsaren” som diskuterar det ämne 
som ska avhandlas i dissertationen eller liknande inledningar, liksom corrolaria och 
andra typer av avslutande frågeserier.26 Däremot räknas inte inledande dedikationer 
och avslutande gratulationer på vers. Enbart poesicitat som infogats i den löpande ve-
tenskapliga texten omfattas av denna studie.

Som poesi har jag räknat all typ av vers. Förutom poesi ur sammanhållna verk har 
jag alltså tagit med ordspråk, orakelspråk, och grav- eller andra inskrifter på vers i un-
dersökningen. Ibland förekommer i dissertationerna poesi, i första hand versrader ur 
Iliaden och Odyssén, i översättning till latinsk prosa. I det fallet är det utan tvekan ett 
poetiskt verk som citeras, men översättningen är inte alla gånger versifierad. Dessa ci-
tat räknas trots det som poesicitat.27

Ytterligare en typ utgör de poesicitat som består av endast några få ord utan någon 
referens. Här uppstår frågan om man borde betrakta inslaget som ett citat eller som en 
allusion, en anspelning. Där bedömer jag som poesicitat längre eller kortare passager, 
dock två ord eller mer, som är hämtade ur ett poetiskt verk och som har givits en sär-
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skild status i texten genom att de har markerats på något sätt. En sådan markering kan 
bestå av att orden är satta med annat typsnitt än texten i övrigt, genom att citatet om-
ges av blankrader eller att citatet introduceras eller avslutas med ett särskilt ordval, ex-
empelvis ut dicit poeta, ’som poeten säger’. Följande exempel med översättningar visar 
dissertationstext där brödtexten står i kursiv, medan poesicitatet är satt i rak stil.

[…] media incedentes vita juxta illud Medio tutissimus ibis & nondum quaestionis ita sol-
vimus.28
[…] tagande in på medelvägen i enlighet med detta [uttalande] Säkrast kommer du att fara 
fram i mitten och så löser vi problemet.29

Tuam tamen sententiam, […] libere non obnoxie pronunciabis nec simulata mente loqueris 
cum Junone Virgiliana.30
Men din åsikt […] skall du tillkännage fritt, inte försagt, och inte må du tala med ett för-
ställt sinne som Vergilius’ Juno.31

Allusioner på känd antik poesi är en naturlig del av tidens prosa. De kan till exempel fö-
rekomma i form av att man parafraserar en känd versrad för att få den att passa det nya 
sammanhanget. Man behåller då vissa centrala ord, som är tänkta att minna om den ur-

Lars Roberg (praes.), Johannes Pihl (resp.), Dissertatio medica de aquosi calidique potus salub-
ritate, Upsaliæ 1711, s. 26–27. Poesicitaten i denna text är utmärkta genom kursiv och indrag.



Antika poesicitat i tidigmoderna svenska dissertationer · 43

Samlaren, årg. 136, 2015, s. 38–79

sprungliga versraden. Trots att allusioner i högsta grad är en typ av poesianvändning som 
speglar poesins närvaro i dissertationerna är de inte föremål för denna undersökning.

I undersökningen nedan skiljer jag också på citat och referenser. Som referens räk-
nar jag varje uttrycklig hänvisning i en text till en tidigare skriven text eller ett utta-
lande. Referensen består av namnet på den person som gjort uttalandet eller det verk 
som innehåller ytterligare information i frågan. Referenser till antika poeter kan finnas 
utan ett medföljande citat, lika väl som ett citat kan förekomma utan en referens som 
anger varifrån citatet är hämtat.

Antika författare bedömer jag vara sådana som verkat i den antika Grekland eller ro-
marriket före år 200 e.Kr.32 Därefter betraktar jag dem som sen- och efterantika. Om 
citatet i dissertationen med en referens anges vara av en viss antik författare, har jag 
också noterat detta som ett citat av antik poesi. Så har jag gjort oavsett om referensen 
är felaktig eller om citatet avviker från texten i nutida utgåvor. Om dissertationsförfat-
taren ansåg källan vara antik, menar jag, har han med citatet uttryckt en vilja att återge 
en antik källa och han kan också dra fördel av dess auktoritet. Fallen är få och kommer 
inte att påverka slutresultaten.

Undersökning, material och bakgrund
För att kunna göra en jämförelse över tid och se om skillnader finns olika ämnen emel-
lan, har jag studerat vissa utsnitt av tidsperioden 1625–1850.33 Drygt 300 dissertatio-
ner framlagda vid Uppsala universitet från perioderna 1625–1650, 1685–1710, 1760–
1785 och 1825–1850 har då analyserats.34 1625–1650 (period 1) representerar den pe-
riod då Lars Fornelius inom ramen för den på 1620-talet instiftade poesiprofessuren 
bygger upp sin verksamhet med undervisning och publiceringen av sin Poëtica tripar-
tita, standardverket inom svensk poesiundervisning vid denna tid.35 Trettiofem år se-
nare, 1685–1710 (period 2), befinner vi oss i en tid som har beskrivits som homogen, 
klassikertrogen och stabil i fråga om synen på poesin och dess uppgift.36 Perioden bru-
kar också karaktäriseras som den svenska latindiktningens guldålder.37 Fornelius ef-
terträdare, Johannes Columbus (poesiprofessor 1673–1684), introducerar i period 2 
andra antika poeter än de som tidigare behandlats vid universitetets ordinarie under-
visning.38 I period 3, 1760–1785, börjar nya tankegångar rörande poetiken, som blir 
synliga hos bland andra poesiprofessorn Carl Aurivillius, befästas i dissertationslitte-
raturen. 1825–1850 (period 4) får fungera som en uppföljning av resultaten rörande ti-
digare perioder, men den är även intressant i sig. Universitetet står på tröskeln till en ny 
tid i och med att man 1852, efter 200 år, godkänner nya konstitutioner för universitetet 
och nya regler för disputationerna. Latinet förlorar nu sina sista bastioner till svenskan, 
samtidigt som det är en tid för nyhumanism vid universitetet.
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För jämförelsen mellan olika ämnen har jag valt att studera dissertationer i ämnena 
praktisk medicin respektive statskunskap med retorik.39 I övervägandena rörande hur 
en dissertations ämne definieras har jag stannat vid två olika urvalskriterier, som resul-
terar i två olika urval. Det ena kriteriet är professuren, som ger urval A. Detta urval 
innehåller dissertationer framlagda under överinseende (presidium) av innehavaren av 
första medicinprofessuren respektive skytteanska professuren. I period 1 och 2 var det 
vanligt att professorerna presiderade för dissertationer utanför sitt eget ämne. Därför 
ger detta kriterium ett stort och ämnesmässigt brett urval i de perioderna. För medici-
nens del innehåller urval A i dessa perioder då också, förutom medicin, dissertationer 
som idag skulle klassificeras som kemi, fysik, fysiologi, anatomi, psykologi, filosofi, lo-
gik, astrologi, alkemi, farmaci, botanik och zoologi.40 För statsvetenskapens del ingår 
i urval A i period 1 och 2, förutom statsvetenskap och retorik, dissertationer som idag 
skulle klassificeras som filosofi, politisk historia, juridik, geografi och språkvetenskap. 
Det andra urvalskriteriet, som ger urval B, är den ämnesbestämning som ofta ingår i 
titeln, av typen dissertatio medica (en dissertation i medicin). Med detta urvalskrite-
rium väljs de dissertationer ut som både framlagts under presidium av alla professorer i 
ämnena medicin eller statsvetenskap, och som har ämnesbestämningar på titelsidorna 
som uttryckligen anger att dissertationerna är ”i medicin” (som ovan) eller ”i statsve-
tenskap”, dissertatio politica eller civilis. Detta gör urval B ämnesmässigt mer renod-
lat än urval A, men ger färre dissertationer i urvalen.41 I perioder där det går att göra 
både ett urval B och ett urval A presenteras resultat baserade på de båda urvalen sida 
vid sida och ska ses som komplement till varandra. Många dissertationer förekommer 
i både urval A och urval B.

Över tid händer det alltmer sällan att medicinprofessorerna presiderar för disserta-
tioner i ämnen som ligger utanför området för deras professur. Då upphör också allt 
eftersom bruket att lägga till ämnesbestämningar på titelsidorna, möjligtvis för att pro-
fessuren ensam då ansågs räcka för att ange ämnesområdet för avhandlingen. Det bety-
der att det inte är möjligt att göra ett urval B i medicin i perioderna 3 och 4, samtidigt 
som urval A i medicin i dessa perioder i princip nu kommer att vara lika snävt ämnes-
mässigt som urval B är i de tidigare perioderna. Man kan säga att urval B från denna pe-
riod går upp i urval A. När det gäller statsvetenskap är utvecklingen en annan. Här an-
vänder man fortfarande i period 3 ämnesbestämmare, och ett urval B är alltså relevant 
att göra. Därefter, i period 4, upphör man med ämnesbestämmare inom statsveten-
skapen men breddar samtidigt området för möjliga dissertationsämnen. Dissertatio-
nerna i statsvetenskap i urval A håller sig dock alla inom vad som idag skulle uppfattas 
som samhällsvetenskap. Vilka dissertationer som ingår i urvalen framgår av Appendix.
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Frågeställning 1
Hur vanligt förekommande är de antika poesicitaten i olika perioder och i olika ämnen 
under 1600–1850-talet i en jämförelse över tid? Hur förhåller sig resultaten till det to-
tala antalet referenser och poesicitat i dessa perioder och ämnen?

Diagram 1

Diagram 1 visar antalet antika poesicitat per dissertation i genomsnitt. Av de fyra peri-
oderna var de antika poesicitaten som flest per dissertation i genomsnitt i period 2. Pe-
rioden före citerades poesin sparsamt, medan citaten i period 3 och 4 nästan helt utgått 
ur dissertationerna. Urval A, som är bredare och alltså förutom dissertationer i med-
icin även innehåller sådana i bland annat fysik, anatomi, filosofi, logik, botanik och 
zoologi, har både i period 1 och 2 ett lägre genomsnitt än det smalare urval B, disserta-
tioner som uttalat är i medicin. (Notera att urval B i period 3 och 4 går upp i urval A.)

I diagrammet ovan ingår endast de antika poesicitaten, för åskådlighets skull och 
för att den antika poesin står i fokus i denna uppsats. Det kan dock sägas att även efter-
antika poesicitat är som flest i period 2. I period 2 utgör de i urval A 32 % av det sam-
manlagda antalet citat, och om man slår ihop alla poesicitat överhuvudtaget är ge-
nomsnittet 6,4 poesicitat per dissertation i urvalet. I urval B utgör de 28 % av det sam-
manlagda antalet, och genomsnittet för ’alla poesicitat’ i urval B blir 8,6 poesicitat per 
dissertation.42
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Diagram 2

En jämförelse mellan antalet referenser per dissertation, det vill säga referenser till verk 
på både prosa och poesi, både antika och icke antika i samma urval dissertationer kan 
ge en fingervisning om huruvida ett högt antal poesicitat i genomsnitt kan förklaras 
av att man har en tendens att referera och citera mycket överlag i de olika perioderna, 
eller att man citerar just antik litteratur mycket i vissa perioder. Diagram 2 återger re-
sultat av en tidigare undersökning rörande antalet uttryckliga referenser till antika verk 
i dissertationerna. Jag vill här endast jämföra tendenserna och inte de absoluta talen, 
eftersom de har olika beräkningsgrunder.43 Resultaten rörande medicinska dissertatio-
ner visar att antalet referenser överlag (blå och grön stapel) är som störst i undersök-
ningens period 2. Den kurva de blå och gröna staplarna beskriver påminner om den 
som antalet poesicitat i genomsnitt i diagram 1 visar upp. Både referenser överlag och 
antika poesicitat (se diagram 1) var särskilt vanligt förekommande i period 1 och pe-
riod 2, med en ökning i period 2 och tillbakagång i period 3. (Notera att urval B i pe-
riod 3 och 4 går upp i urval A.) Däremot blir inte tappet i period 3 lika stort för refe-
renser generellt som för poesicitaten. Gällande referenser till enbart antika verk är bil-
den något annorlunda och dessutom olika för de två urvalen. I de specifikt medicinska 
dissertationerna (urval B, lila stapel) refererar man till antika verk som mest i period 1 
och något mindre i period 2. Denna tendens går alltså tvärt emot tendensen för antika 
poesicitat i samma urval (B) i medicin, som är fler i period 2 (diagram 1, röd stapel). 
Det höga antalet antika poesicitat i uttalat medicinska dissertationer tycks alltså inte 
kunna förklaras av att man hade en tendens att citera antika författare överlag särskilt 
mycket vid samma tid och i samma ämne.
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Diagram 3

Även i statsvetenskap citeras antik poesi som flitigast i period 2 av de fyra perioderna. 
Citerandet var inte oväsentligt i period 1 heller, åtminstone inte i de mer ”allmänt” stats-
vetenskapliga dissertationerna (urval A). Detta bredare urval, som förutom dissertatio-
ner i statsvetenskap och retorik innehåller sådana i filosofi, juridik, geografi och språkve-
tenskap, har genomgående ett högre genomsnitt än de uttalat statsvetenskapliga disser-
tationerna. Man kan också notera att i det snävare urvalet B är genomsnittet poesicitat 
i period 1 lägre inom statsvetenskapen (1,5) än inom medicinen (1,8). Detta gäller även 
period 2. Genomsnittet för statsvetenskapens urval B är här dessutom lägre (3,9) än för 
medicinens båda urval B (6,1) och A (4,3) i samma period. Resultatet är något förvå-
nande med tanke på att statsvetenskap ofta tar upp moraletiska ämnen och med tanke 
på att dåtida poesiteori, som torde ha varit väl känd för professorerna i retorik och stats-
vetenskap, ansåg poesi vara oöverträffad när det gällde att lära ut livsvisdom och hand-
lingsförmåga, egenskaper önskvärda hos blivande ämbetsmän.44 I de ”allmänna” statsve-
tenskapliga dissertationerna däremot (urval A), är poesicitaten relativt många redan i pe-
riod 1, och i period 2 utgör de undersökningens högsta genomsnitt. Intressanta är också 
de olika resultaten för ”allmänt” (urval A) och ”specifikt” (urval B) i de båda ämnena. 
Medan de ”specifikt” medicinska dissertationerna överträffar de ”allmänt” medicinska 
i fråga om poesicitat, är förhållandet det omvända i statsvetenskapliga dissertationer.

Precis som inom medicinen syns även inom statsvetenskapen i period 3 en stor 
minskning i antalet poesicitat. I period 4 har de upphört helt, medan de inom medi-
cinen fortfarande förekommer. (Notera att urval B i period 4 går upp i urval A). När 
det gäller de poesicitat som inte är antika är de även i statsvetenskap som flest i period 
2. I period 2 utgör de i urval A 12 % av det sammanlagda antalet citat, och om man slår 
ihop alla poesicitat överhuvudtaget blir genomsnittet 8,7 per dissertation i urvalet. I 
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urval B utgör de 16 % av alla poesicitat, och genomsnittet för ”alla poesicitat” i urval B 
är 4,7 poesicitat per dissertation.45

Diagram 4

Om man för statsvetenskapens del jämför resultaten från föreliggande undersökning 
av poesicitat med den tidigare gjorda undersökningen av referenser överlag blir resul-
tatet något annat än det för medicinen. Period 2 utgör för statsvetenskapens del ingen 
höjdpunkt när det gäller antalet referenser överlag (blå och grön stapel) per disserta-
tion i genomsnitt. I alla urval i diagram 4 är refererandet som störst i period 1.46 Även 
referenser till antika verk (röd och lila stapel) utgör ett mindre antal i period 2, en pe-
riod då just poesicitatet tycks uppleva en glansperiod. Att antika poeter citeras särskilt 
mycket i period 2 sammanfaller inom statsvetenskapen inte med att citat i allmänhet 
var särskilt vanliga då, och inte heller med att antika verk överlag citeras särskilt flitigt 
just då. Att både medicinen och statsvetenskapen visar samma mönster i det senare av-
seendet tyder på att tendensen att referera överlag och tendensen att citera poesi över-
lag kan betraktas som två olika tendenser, som var och en följer sina egna utvecklings-
linjer, och sålunda kan tänkas bero av skilda omständigheter.

Om vi återgår till diskussionen om enbart poesicitat (diagram 1 och 3), kan en snabb 
blick på hur poesicitaten är fördelade mellan dissertationerna ge information om hu-
ruvida ett högt eller lågt antal poesicitat kan förklaras av en viss professors preferen-
ser. Man kan då se att det till exempel i den mest poesitäta perioden, period 2, finns 
enstaka dissertationer som avviker från de övriga i det att de har särskilt många poesi-
citat.47 Dessa avvikare utgör inget problem i sig utan är en naturlig del av materialet.48 
När man studerar resultaten för period två ska man alltså vara medveten om att dessa 
dissertationer drar upp genomsnittet.
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Diskussion kring resultaten
Diagrammen 1 och 3 ovan visar att citat av antik poesi var vanligt förekommande i båda 
ämnena i period 1 (1625–1650). I period 2 (1682–1710) är förekomsten betydligt större, 
medan poesicitaten i period 3 därefter (1760–1785) är drastiskt mycket färre. I urvalen 
från den sista undersökta period 4 (1825–1850) förekommer antika poesicitat knappt 
alls. Samma tendens är tydlig även när det gäller icke-antika poesicitat. Vilka förhål-
landen och förändringar kan tänkas korrespondera med dessa tendenser i materialet? 
Jag vill nedan se på förändringar på ett övergripande plan.

Ovan beskrevs poesicitat som en fortsättning på ett bruk som förekommit både hos 
de antika och de medeltida lärda författarna. Att bruket fortsätter under hela renäs-
sansen är inte underligt, med tanke på det humanistiska utbildningssystemets ställning 
inom det svenska universitetsväsendet och renässanshumanismens inriktning på imita-
tion av de klassiska verken.49 Enligt den europeiska humanistiska utbildningsidén hade 
den antika litteraturen en bärande roll i undervisningen och inte minst i uppgiften att 
få fram moraliskt bättre, civiliserade människor för byggandet av den goda staten.50 
Renässanshumanismen på det akademiska området i Sverige anses ha haft sin storhets-
tid under 1600-talet, vilket korresponderar väl med i resultaten i diagram 1 och 3. Men 
förekomsten av poesicitat i dissertationerna tycks inte helt kunna förklaras med detta. 
Antikvurmen inom Sveriges akademiska miljö har tidigare beskrivits som relativt kon-
stant under hela 1600-talet, med höjdpunkter i mitten och slutet av århundrandet, och 
med en viss avmattning vad beträffar auktoritetstroheten inom de naturvetenskapliga 
ämnena i slutet av 1600-talet.51 Vi ser också i diagram 2 och 4 ovan att antalet antika 
referenser överlag är lägre i båda ämnena i period 2 (1685–1710) än i period 1 (1625–
1650). Samtidigt är tendensen att citera poesi betydligt starkare i både statsvetenskap-
liga och medicinska dissertationer i period 2 än i period 1.

Förklaringar till detta kan till att börja med sökas i poesiämnet och dess ställning 
inom universitetsundervisningen. Det är lätt att konstatera att ämnet utgjorde en vik-
tig ingrediens i den humanistiska utbildningsplanen.52 Förutom att texterna i många 
fall förmedlade viktig kunskap inom de olika ämnesområdena gav de också förebilder 
och exempel som kunde vägleda läsaren och stärka dennes moral: Den goda poesin an-
sågs kunna förmedla både peritia (erfarenhet), prudentia (klok beräkning) och främja 
studentens förmåga till praktiskt handlande.53 Poesin ansågs också kunna fördjupa lä-
sarens kunskaper i det latinska språket, i talekonst och i egen poesiskrivning, något 
som ingick i en välutbildad mans uppfostran.54 Även utanför undervisningen hade 
poesin under stormaktstiden betydelse till exempel vid universitetets ceremonier och 
festligheter, som form för historieskrivning och för hyllning av kungamakten.55 Man 
brukar nämna mitten av 1600-talet såväl som övergången 16/1700-tal som särskilt ly-
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sande perioder för svensk latindiktning.56 En professur i poesi inrättades vid universite-
tet på 1620-talet, och noggranna instruktioner rörande vilka författare som man skulle 
föreläsa över skrevs in i universitetets konstitutioner 1626 och 1655.57 Att ha tagit de 
stipulerade kurserna i poesi var under denna tid ett krav för att få fullständig filosofie 
magisterexamen. 1635 besattes poesiprofessuren av Lars Fornelius, som innehade den 
i nästan 40 år, ända till 1673. Denne var erkänt populär och hade välbesökta föreläs-
ningar.58 Ovan nämndes hans Poëtica tripartita (’Poetik i tre delar’, 1643), den första lä-
roboken i poetik utgiven i Sverige.59 Verket sammanfattar den europeiska renässanspo-
etiken och dess syn på poesins många praktiska användningsområden, men också ”dess 
höga uppgift och betydelse för mänskligheten”.60 Här framhålls poesins skönhet, per-
fektion och rytm som ett medel att få in ett önskat budskap på det mest effektiva sät-
tet.61 Poesins uppgift framför andra ansågs vara att ”lära och behaga”.62 Tidens poetik, 
universitetets satsning på poesiämnet, och dess roll i curriculum i mitten på 1600-talet 
visar på en stark tro inom universitetet som helhet på poesins nytta och dess överty-
gande och pedagogiska förmåga. Samtidigt fanns starka företrädare för poesin i själva 
undervisningen och inom latindiktningen, personer som kan ha fungerat som före-
bilder och inspiration för studenterna. Det fanns också, för de tillfällen som nämndes 
ovan, även en efterfrågan på poetiska framställningar.

När period 2 inträder har Fornelius efterträdare, Johannes Columbus (poesipro-
fessor 1673–1684), redan innehaft sin professur i drygt tio år. Även Columbus var en 
framträdande person inom akademin och rosad poet.63 Dennes efterträdare Petrus La-
gerlöf anses allmänt som en av sin tids största latindiktare och han var också populär 
hos studenterna.64 Även i denna period hade ämnet alltså starka exponenter, och sy-
nen på poesins uppgift och nytta förändrades inte särskilt mycket från den som Forne-
lius företrädde. Ända in i 1730- och 1740-talen förblir den i stort sett oförändrad, och 
man fortsätter att föreläsa över och citera Poëtica tripartita till mitten av 1700-talet.65

Inga förändringar i dessa avseenden kan alltså förklara den stora ökningen av poesi-
citat i dissertationerna i period 2 (1685–1710). Dessutom ser man, som ovan nämndes, 
att referenser till antika författare överlag minskar i dissertationerna i samma period. 
Möjligtvis är den rikliga förekomsten resultatet av ett långvarigt och målmedvetet ar-
bete inom universitetet och poesiämnet för poesins del i undervisningen, ett resultat 
som visar sig fullt ut först efter några decennier. Fornelius Poëtica tripartita kom ju för 
övrigt ut först i slutet av denna undersöknings period 1. Men man kan samtidigt no-
tera, att under drottning Christina och i karolinsk tid (1654–1718) kom referenserna 
till antiken inom andra konstformer, såsom talekonst, bildkonst, balett och arkitektur 
till sina mest storslagna uttryck.66 Intressant är också den explosionsartade ökningen 
av tryckt tillfällesdiktning som sker under samma period.67

Mellan period 2 (1682–1710) och 3 (1760–1785) inträffar en stor nedgång i fråga om 
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antalet poesicitat i dissertationerna. Under denna tid ser man också förändringar på 
många områden inom universitetet som rör både poesin och akademins förhållande 
till de antika författarna. Man har bland annat pekat på förändringar inom den huma-
nistiska utbildningsidén i fråga om dess innehåll och en förskjutning av tyngdpunkten 
beträffande dess intressen. Medan de antika texterna under renässansen i första hand 
användes i ett praktiskt nyttosyfte, för de kunskaper de kunde ge och de förebilder 
de kunde utgöra, syns under 1700-talet de antika texternas relevans för det allmänna 
handlingslivet minska.68 Det omedelbara förhållande man hade till texterna börjar by-
tas ut mot ett mer distanserat förhållningssätt, och det tidigare studiet av antiken som 
syftade till praktisk handling ersattes av ett teoretiskt, även om bildning fortfarande 
var huvudsyftet.69 Förändringen sammanfaller i tid med att den tidigare så självklara 
auktoritetstroheten börjar ifrågasättas, särskilt från naturvetenskapligt håll; för Sveri-
ges del började detta i slutet av 1600-talet.70 Under 1700-talets första decennier lades 
många förslag till reformer av universitetets konstitutioner fram. Bland annat föreslog 
man då att nyare litteratur skulle få användas i undervisningen.71 Även studiet av det 
latinska språket genomgick förändringar under 1700-talet. I mitten av seklet började 
dissertationer på svenska tillåtas i enstaka ämnen och även i andra avseenden började 
latinets roll i den akademiska diskussionen i Uppsala föras på tal.72 Trots att den gusta-
vianska tiden i princip gynnade latinet, har forskningen kunnat konstatera att det fak-
tiska användandet av latinet minskade.73 Ungefär vid samma tid börjar också de klas-
siska auktorernas företräde utmanas inom ämnena i filosofiska fakulteten.74 Latindikt-
ningen vid universitetet och i Sverige som helhet upplevde också en nedgång under 
1700-talets gång. Allt detta sammanfaller med ett ifrågasättande av ”latinkulturen” 
som helhet under frihetstiden, då man övergår från ett romerskt till ett franskt kultur-
ideal.75 Stormaktstiden är över och med den storhetstiden för krigslyriken, men tillfäl-
lesdiktningen fortsätter att öka fram till 1770-talet, varefter en nedgång blir märkbar 
även här.76

Poesiämnet och dess nytta började ifrågasättas inom universitetet under 1700-talets 
första hälft.77 Nyttoaspekten hade varit ledande under renässansen, men den nya tiden 
hade en annan syn på vad nytta var. I två perioder, 1729–1738 och på 1740-talet, för-
des diskussioner om att dra in poesiprofessuren, vilket resulterade i att man drog in 
den 1750 men återställde den två år senare. Beskrivningar av dissertationsproduktio-
nen under denna tid ger en bild av en allmän osäkerhet inom ämnet; dissertationerna 
i poesi är få och ”av föga betydenhet” och behandlar nu oftare poesi i allmänhet än de 
klassiska auktorerna.78 På 1750-talet träder Carl Aurivillius visserligen fram som en ny 
kraft, men med Petrus Svedelius slås professuren i poetik år 1779 (mitt i denna under-
söknings period 3) till slut ihop med den i retorik.

Även inom poesiämnet sker förändringar under 1700-talet både när det gäller sy-
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nen på poesins uppgift och syfte, var tyngdpunkten för poesiteorin ska ligga och in-
ställningen till de gamla auktoriteterna. Den tidigare samsyn som rått hos de svenska 
teoretikerna börjar i mitten av 1700-talet lösas upp.79 Den moderna kritiken blandas 
med renässansteorierna, vilket avspeglas bland annat i dissertationerna framlagda un-
der Carl Aurivillius presidium. I både svensk och europeisk poetik framhålls nu känsla, 
passion och fantasi i poesin, i motsats till förnuftet.80 Poesins främsta mål är att behaga 
och gripa tag i människan: ”lära” i det tidigare så centrala uttrycket rörande poesins 
syfte, ”lära och behaga”, hamnar i bakgrunden. Poesins språk kommer i centrum för dis-
kussionen. Uttryckens intensitet, som uppstår i poetens inspiration och entusiasm, be-
traktas som ett medel att komma i ett mer direkt förhållande till naturen. Poetisk för-
måga ses som en naturbegåvning och inte i första hand som ett hantverk som man kan 
lära sig.81 Istället för imitation framhålls originalitet. När det gäller synen på vad som är 
bra dikt framhåller man att inget folk och ingen tid kan sättas framför den andra. Även 
de antika poeterna avspeglar det romerska och grekiska folkets särskilda natur och se-
der, och kan svårligen efterhärmas i svensk poesi.82 I poetiken finns ändå kvar en stor 
respekt för de antika poeterna. Den sagacitas, skarpsinnighet, som krävs av en god dik-
tare, erhålls genom läsning av antika verk. De är pedagogiska medel, inte mål.83 Även 
den allmänna smaken i fråga om konst och litteratur går under denna tid över från den 
överdådiga barocken till den sobrare nyklassicismen och den skirare romantiken.84 Alla 
dessa förändringar kan ha bidragit till att poesicitaten i period 3 är färre än ett citat per 
dissertation i genomsnitt i alla urval, men naturligtvis bör det också ha funnits andra 
bidragande orsaker.

I den sista undersökta perioden, 1825–1850, har bruket att infoga poesicitat nästan 
helt upphört.85 Som en bakgrund till detta kan man notera att den nya kritiska rikt-
ning inom poetiken som påbörjats i mitten av 1700-talet fortsätter under senare de-
len av 1700-talet. Efter 1779 lever poesiämnet vidare inom den sammanslagna pro-
fessuren för poesi och retorik, med Pehr Svedelius som innehavare.86 Efter att i in-
ledningen av sin professur hållit sig till den traditionella linjen anammar denne en 
modernare syn på diktning som vänder blicken bort från romartidens poesi, som av 
många nu sågs som slätkammad och regelstyrd. Men de gamla renässansteorierna levde 
ändå kvar inom poetiken och fick ett uppsving i den samtidigt förekommande nyklas-
sicismen.87 Under 1780-talet får också svensk nyhumanism sitt genombrott. Den skil-
jer sig från renässanshumanismen bland annat i att man nu riktar sin uppmärksamhet 
mot Grekland och de grekiska författarnas texter.88 Man vill åter till ursprunglighe-
ten och naturligheten i poesin och uttrycket, och dem finner man främst i poesin före 
romartiden, Homeros, den bibliska poesin och i norr den fornnordiska diktningen.89 
Poesidiskussionen leds nu inte i första hand av Uppsalaprofessorer, utan vid universi-
tetet i Lund, och även av lärda sällskap utanför universitetet. Inom Uppsalaakademin 
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sker den dessutom i stor utsträckning inom ramen för andra professurer: i grekiska av 
professor Johan Floderus, även latinsk vältalare, och hans likaledes engagerande efter-
trädare Christopher Dahl, inom praktisk filosofi av Daniel Boëthius, och i dissertatio-
ner under presidium av professorn i orientaliska språk, Johan Adam Tingstadius. Men 
man identifierar sig inte med det forna och antika, som man gjorde under renässansen, 
utan man ser på det ur ett historiskt perspektiv som ges ny näring av det framväxande 
ämnet arkeologi. Antiken som helhet får ett romantiskt skimmer och framstår som ett 
ideal på ett nytt sätt, med betoning på dess ädelhet och skönhet och med romantiska 
övertoner. Fastän grekiskan stod i centrum innebar nyhumanismen även ett stöd för 
latinstudiet. Det kunde dock inte hindra latinets långsamma nedgång vid Uppsala- 
akademin.90 Som fackspråk används det som längst inom naturvetenskaperna, men ett 
par decennier in på 1800-talet har latinet nästan helt spelat ut sin roll i officiella sam-
manhang och i undervisningen.

Även om ovanstående genomgång är övergripande och mycket förenklad, ger den 
en bild av poesicitatet som ett uttalat renässansfenomen. Det har en stark koppling till 
både latinkulturen, där latinet är ett bärande element i undervisningen, och en tro på 
poesins förmåga att ge kunskaper nödvändiga för att ungdomen på bästa sätt skulle 
kunna fylla sin roll inom staten och bygga det goda samhället. Bruket blommar som 
mest i en tid då ornamentik och överflöd är som populärast inom andra konstformer 
och då tillfällesdiktningen är på väg mot sin mängdmässiga höjdpunkt. Under denna 
tid ser vi överhuvudtaget en rik och bred aktivitet inom poesins område, många pro-
duktiva svenska latinpoeter, och, som vi ska se nedan, en mångfald av poeter som både 
läses och citeras. Samtidigt börjar de antika texterna överlag bli mindre intressanta att 
citera inom de enskilda vetenskaperna. I den tid som följer får poesicitatet mindre och 
mindre utrymme i dissertationerna. Förändringar i synen på nytta, originalitet och lit-
terär smak, och en förändring av synen på poesins pedagogiska uppgift torde alla ha bi-
dragit till den minskade förekomsten av poesicitat.

Frågeställning 2
Nästa fråga i min inventering gäller vilka poeter och verk som citeras mest i materialet 
i de två ämnena och i de olika perioderna. Frågeställningen ringar in vad för typ av in-
formation som förmedlas i poesicitaten, och det är också intressant att se i vilken mån 
resultaten korresponderar med universitetets poesiundervisning och dess syften, så-
som de kommer till uttryck i konstitutionerna.

Under 1600-talet föreskriver universitetets konstitutioner nästan uteslutande an-
tika poeter som föreläsningsföremål. I konstitutionerna från 1626 nämns tolv förfat-
tare som rekommenderade, med tillägget att man måste ”tolka de hedniska poeterna”, 
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det vill säga de antika, ”särskilt satirikerna, med en nypa salt” och använda endast ”så-
dant som inte strider mot kristna seder”.91 I 1655 års konstitutioner har de rekommen-
derade auktorerna minskat till tre, Ovidius, Horatius och Vergilius; i övrigt ska endast 
de antika författare användas som skriver dikter av det mer felfria slaget.92

Av föreläsningskatalogerna framgår att anvisningarna rörande författare i stort sett 
följdes i den vardagliga universitetsundervisningen under 1600-talet. Under större de-
len av 1600-talet hölls föreläsningar över Ovidius, Horatius och Vergilius.93 Av dessa 
framhålls, bland annat i dissertationer i ämnet, särskilt Vergilius, upphöjd av den in-
flytelserike J.C. Scaliger; reservationer mot de två övriga förekommer på många stäl-
len.94 Om man ser till föreläsningskatalogerna var dock inte Vergilius särskilt domine-
rande under 1600-talet.95 Bevarade anteckningar från 1600-talet från professorernas 
enskilda kollegier i poesi visar att man också i dessa i huvudsak följer konstitutioner-
nas rekommendationer.96 Men det är troligt att man här såg en möjlighet att diskutera 
även andra författare, som vi vet skedde senare.97 I slutet av 1600-talet förekommer 
även andra namn i föreläsningskatalogerna, såsom Seneca, Plautus, Prudentius, Teren-
tius och Lucretius. Dessa finns inte bland de rekommenderade i vare sig 1626 eller 1655 
års konstitutioner, men introducerades i undervisningen av poesiprofessorn Johan Co-
lumbus.98 I början av 1700-talet har professorerna i poesi återigen infört Ovidius, Ho-
ratius och Vergilius i föreläsningarna, och de kvarstår i mitten av 1700-talet.99 Konsti-
tutionerna av 1655 gällde formellt ända fram till 1852. Situationen för poesiämnet i slu-
tet av 1700-talet och början av 1800-talet beskrevs i korthet i föregående textavsnitt.

Som visades i diagrammen ovan utgör de antika poeterna genomgående en mycket 
hög andel av det sammanlagda antalet poesicitat.100 Därför är det inte underligt att det 
i nedanstående redovisning av resultaten rörande de mest citerade författarna nästan 
enbart förekommer antika författare.

Nedan visas i tabell 1 först resultatet för båda ämnena och alla perioderna tillsam-
mans. Noteras bör att urval A av statsvetenskapliga dissertationer i period 2 har haft 
stort inflytande på resultaten, eftersom de är talrika och innehåller väldigt många po-
esicitat. Resultatet i tabell 1 påminner därför mycket om hur det ser ut för statsveten-
skap i period 2 i urval A. Observera att tabellerna nedan endast visar de författare och 
verk som är mest populära att citera. Utöver dessa förekommer ett mycket stort antal 
poeter som citeras mer sällan.
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Tabell 1: Flest poesicitat sammanlagt, alla fyra perioder, båda ämnena, urval A (bre-
dare)101

Ovidius, Metamorphoses 181 (varav 84 i ett enda verk)

Vergilius, Aeneis 59

Vergilius, Georgica 42

Juvenalis, Saturae 37

Ovidius, Fasti 32

Homeros, Ilias / Odyssea 29

Horatius, Ars poetica 29

Horatius, Epistulae 29

Lucanus, Pharsalia 28

Horatius, Carmina 27

Martialis, Epigrammata 22

Resultaten visar att de två författare som citeras allra mest i de fyra perioderna sam-
mantagna, i båda ämnena, är de som rekommenderas i konstitutionerna av 1626 och 
1655. Naturligtvis får man här ha i åminnelse att de olika verken är olika långa, och att 
vissa författare representeras av flera verk. I topp hamnar ändå med det här sättet att 
räkna Ovidius Metamorfoser, som brukar rekommenderas främst för sin stil, och som 
man också flitigt föreläser över, och Vergilius, som både innehållsligt och stilmässigt 
ansågs föredömlig. Men trots att Vergilius var så framhållen inom poesiämnet i Sve-
rige på 1600-talet och trots att Ovidius ibland kritiseras, överträffar Vergilius ändå inte 
Ovidius när det gäller att bli representerad med citat i dissertationerna. Detta gäller 
även om man bortser från en specifik dissertation, som har hela 84 citat från Ovidius 
Metamorfoser inom 40 kvartosidor.102 Sagomotiv och beskrivningar av övernaturliga 
händelser och känslostyrda gudar, som förekommer i Metamorfoser, har inte varit ett 
hinder för att verket ska förekomma flitigt i dissertationer i de olika ämnen som ingår 
i urvalen A. Till sin längd matchar också samlingen väl Vergilius Aeneiden. Intressant 
är att silverålderns Juvenalis hamnar så högt med sina Satirer, just den typ av littera-
tur som man i konstitutionerna uppmanas vara försiktig med. Lucanus är represente-
rad med ett enda verk, krigsskildringen Pharsalia, i likhet med den vasse Martialis. De 
två senare författarna finns inte med bland de rekommenderade i konstitutionerna av 
1626 eller 1655 och det tycks inte heller ha hållits några offentliga föreläsningar över 



56 · Anna Fredriksson

Samlaren, årg. 136, 2015, s. 38–79

exempelvis Martialis. I de fall studenterna själva var ansvariga för poesivalet i disser-
tationerna måste de ha lärt känna denne frivole och frispråkige poet på annat sätt.103

I medicin i de fyra perioderna sammantagna är bilden en annan:

Tabell 2: Flest poesicitat sammanlagt, alla fyra perioder, medicin urval A (bredare)104

Vergilius, Georgica 18 (varav 11 i en och samma dissertation)105

Martialis, Epigrammata 8

Homeros, Ilias / Odyssea 8

Ovidius, Fasti 7

Ovidius, Metamorphoses 5

Som framgår är inom medicinen Ovidius och hans Metamorfoser inte alls så domine-
rande. Vergilius Georgica, med tips för växtodling, har uppfattats som passande fram-
för allt i de medicinsk-botaniska dissertationerna, men redan som nummer två kom-
mer återigen Martialis, som delar platsen med de stora verken Iliaden och Odysséen. 
Det är i dissertationer framlagda under professor Robergs presidium som Martialis 
förekommer som oftast.

Tabell 1 ovan gav en bild av resultaten för båda ämnena i alla perioderna, men den 
avspeglar samtidigt ganska väl hur det ser ut i statsvetenskap i alla fyra perioderna sam-
mantagna, och särskilt i statsvetenskap i period 2 i urval A. Därför avstår jag här från 
att visa resultaten för statsvetenskap, alla fyra perioderna sammantagna och för period 
2. Ovidius är dock även här i topp. Man kan tänka sig att Ovidius, vars stil brukar be-
skrivas som yppig, överflödande och rik på ornament, gick väl ihop med den karolin-
ska, barockliknande stilen under senare hälften av 1600-talet. Även Claudianus, Luca-
nus, Silius Italicus och Persius, som befinner sig högt upp i tabellerna nedan, brukar 
tillsammans med Ovidius kategoriseras som asianister, företrädare för en orientalisk 
stil.106 Här förekommer de dock sida vid sida med den mer sparsmakade och alltid re-
kommenderade Vergilius, liksom Horatius.

Nedan visas resultaten för statsvetenskap, period 1. Den bild som framträder där 
skiljer sig från period 2.
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Tabell 3: Flest poesicitat sammanlagt i period 1 (1625–1650), statsvetenskap urval A107

Vergilius, Aeneis 13

Horatius, Ars poetica 11

Silius Italicus, Punica 10

Persius, Saturae 8

Claudianus, Carmina maiora 8

Lucanus, Pharsalia 7

Horatius, Carmina 7

I statsvetenskapliga dissertationer från period 1 hamnar den i senare perioder så domi-
nerande Ovidius med sina Metamorfoser inte ens bland de sju första. Ovidius har alltså 
sin storhetstid i detta sammanhang efter period 1. Istället finns här tre av silverålderns 
poeter, Silius Italicus, Persius, Lucanus, och även den senantike Claudianus. Noteras 
kan att dessa fyra inte finns med bland de som föreskrivs i konstitutionerna av 1626.108 
Tillsammans med Aeneiden har de det gemensamt, att de i större eller mindre utsträck-
ning avhandlar statliga angelägenheter såsom krig, statsbygge, statsmannaskap eller li-
vet i storstaden.

Tabellerna ovan redovisar resultat som baseras på urval A, det vill säga alla disserta-
tioner framlagda under den skytteanske professorn och första professuren i medicin. 
Hur ser det då ut i de dissertationer som uttryckligen är i ämnet statsvetenskap respek-
tive medicin, det vill säga de som anges vara sådana på sin titelsida, urval B? Jag har valt 
att titta på period 2, den period då poesicitaten är som flest. När det gäller medicin är 
resultaten mycket lika dem som angavs i tabell 2 ovan (medicin, alla fyra perioder), och 
jag har därför avstått från att infoga ännu en tabell här. Skillnaden består i att Ovidius 
Metamorfoser i medicindissertationerna i period 2 innehar andraplatsen direkt efter 
Vergilius Georgica. När det gäller statsvetenskap finns det dock rätt stora skillnader 
mellan urval A (som i princip är densamma som i tabell 1) och urval B. Citaten är här 
få och den inbördes ordningen en annan.
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Tabell 4: Flest poesicitat, statsvetenskap, period 2 (1685–1710), urval B109

Lucanus, Pharsalia 5

Ovidius, Tristia 4

Vergilius, Aeneis 4

Horatius, Epistulae 3

Homeros, Ilias /Odyssea 3

Ovidius, Metamorphoses 3

Vergilius, Georgica 3

Av tabell 4 framgår, något som också konstaterades ovan, att just de uttalat statsve-
tenskapliga dissertationerna har ganska få poesicitat, färre per dissertation än de utta-
lat medicinska i period 1 och 2. Ingen enskild poet dominerar, utan variationen är stor. 
Bland dem som ändå citeras finns tillsammans med guldålderns Ovidius, Vergilius och 
Horatius även Lucanus med sin krigsskildring Pharsalia, som torde ha varit passande 
denna tid både med avseende på sitt innehåll och sin stil.

Frågeställning 3
För att söka svar på frågan vilka argument och vilken kunskap poesicitaten oftast får 
bidra med har jag gått igenom ett antal dissertationer från period 2, poesicitatens stor-
hetstid i denna undersökning, närmare bestämt dissertationer som har benämningen 
dissertatio politica respektive dissertatio medica på titelsidan och därmed kan sägas ut-
tryckligen representera statsvetenskap och medicin enligt samtidens bedömning. De 
professorer som presiderade vid disputationer i dessa ämnen vid denna tid var de skyt-
teanska professorerna Elias Obrecht och Johannes Upmark (adlad Rosenadler) och 
medicinprofessorerna Andreas Drossander, Lars Roberg och Olof Rudbeck den yngre. 
23 dissertationer framlagda under dessas presidium, 3–7 för varje professor har stude-
rats med avseende på vilken typ av kunskap poesicitaten får bidra med till argumen-
tationen.110 I varje urval har ingått både dissertationer med många och dissertationer 
med få poesicitat. Då jag funnit att moderna mallar för argumentationsanalys fungerar 
mindre bra på dessa texter har jag valt att sammanställa poesicitaten i olika grupper ut-
ifrån vilka typer av argument de får understödja. I många fall kan man förstås hämta 
olika slags information ur ett och samma poesicitat.

Några av de företräden hos poesin som man framhåller inom poetiken i de olika 
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perioderna nämndes i avsnittet ovan, och jag vill utveckla detta som en bakgrund till 
den efterföljande undersökningen. I den period som ska studeras här, period 2, är som 
framkommit Vergilius och Ovidius bland de mest citerade i båda ämnena, men även 
Lucanus, Juvenalis och Martialis är ofta citerade. Ännu i period 2 råder de teorier för 
poetiken som i stormaktstidens Uppsala förmedlades via Fornelius Poëtica tripartita. 
Fornelius företräder en europeisk poetik som i huvudsak bygger på italienska renässan-
steoretiker, främst J.C. Scaliger. I grunden ligger dock Aristoteles, Horatius och Plutar-
chos poesiteoretiska arbeten.111

Utgångspunkten i denna poetik var att poesins uppgift var hög och viktig och re-
levant för hela mänskligheten. En ofta framhållen konkret fördel med poesin var dess 
särskilda lämplighet som inlärningsform för personer utan den rätta viljan eller förmå-
gan att lära sig på andra sätt, så kallade ”råa”, ”slöa”, ”obildade” och ”obehärskade” intel-
lekt.112 Poesin kunde nå fram till dessa och nästla sig in i deras sinnen på ett konstfullt 
sätt.113 Poeterna framställs i poetiken som de bästa fostrarna av människans ande, till 
och med bättre än filosofin själv.114 En anledning till det, menar man, är att poesin är 
”vacker och excellent”.115 Det man lär sig på ett behagligt och lekfullt sätt väcker nämli-
gen intresse, rör kraftigare och sitter fast djupare.116 Rytmen och metern ger uttrycken 
större kraft än obundet tal, och poesin kan därigenom också övertyga större folksam-
lingar.117 Filosofen och poeten Seneca citerar stoikern Cleanthes om en särskild egen-
skap hos poesin, nämligen den koncentrerade kraften.118 Den liknas vid ljudet av en 
tuba, vars ljud blir starkt genom att det pressas samman i röret. När en framstående 
tanke koncentreras till vers och får en viss rytm, menar Seneca, får den ”kraften hos 
ett vapen slungat av en stark hand”.119 Poesin är inte heller bunden till vare sig att leve-
rera pekpinnar eller faktiska händelseförlopp, som filosofi och historia, utan den kan 
ta upp både högt och lågt.120 Den målar upp tänkta scenarios och formulerar ideal.121 
Poesin kopplas i renässanspoetiken också till det gudomliga. Dels menar man att po-
eten har gudomlig kunskap, dels sägs denne kunna vara en tolk i fråga om gudomliga 
angelägenheter.122 Men poeten har också djupa insikter om mänskliga angelägenhe-
ter, menar man: om hur man ska inrätta sitt liv, om omdömen och rätt.123 Poeten är  
profet, medium, sanningssägare, och skönheten i uttrycket bekräftar dess sannings-
halt.124

Poetiken pekar också på all den ämneskunskap poesin kan förmedla: litteratur, ast-
ronomi, geometri, aritmetik, optik, naturkunskap, grammatik, dialektik, retorik, etik, 
politik och ekonomi.125 Ibland kan poesins gåtfullt framställda budskap syfta till att 
ställa de okunniga utanför kunskapen – särskilt i frågor som rör staten – samtidigt som 
det väcker nyfikenhet hos de mer skarpsinniga.126

Hur stämmer detta överens med hur citaten används i dissertationerna i mitt urval? 
Sammantaget kan man se att en mycket vanlig typ av kunskap som poesin i dissertatio-
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nerna får bidra med är kunskap om människans natur, liksom om allmänna naturla-
gar och gud(arna)s vilja. Här närmar man sig moralens område, liksom överhuvudta-
get de levnadsråd baserade på praktisk erfarenhet gör som poesicitatet så ofta får med-
dela. Uppsalaakademikerna under 1600- och det tidiga 1700-talet såg som bekant inte 
dessa lärdomar som specifikt romerska eller tidigitalienska, utan som sanningar giltiga 
för hela mänskligheten.127 I dissertationerna ser poesin på flera sätt ut att fungera som 
den initierade litteraturen inom områden som psykologi, sociologi, religion, filosofi, 
allmän historia och kulturantropologi, varav flera vid den tiden inte var definierade 
som egna universitetsämnen.

Poeterna fungerar som rådgivare i frågor om levnad och handling med en bas i prak-
tisk erfarenhet både i de statsvetenskapliga och i de medicinska dissertationerna. De 
praktiska råden inom medicinen svarar dock naturligt nog mer mot de frågor som 
uppkommer inom medicinen i dess bredare bemärkelse, exempelvis hur man värmer 
upp ett badhus eller hur man förökar växter – ämneskunskaper helt enkelt. I de medi-
cinska dissertationer som undersökts här finns också ett och annat citat som inte helt 
överensstämmer med syftena ovan utan framstår som dekoration.

Om man ser efter hur poesin är placerad i argumentationsstrukturen kan man kon-
statera att det i det undersökta materialet finns en stor variation: ibland utgör poesici-
tatet det enda beviset, ibland är det ett bland andra. De placeras olika: stundtals utgör 
de huvudargumentet och placeras först, stundtals sist, och stundtals i mitten. Emel-
lanåt förklarar författaren varför han lagt in poesicitatet: ’NN ’ger exempel’, ’har be-
vittnat’, berättar om sin erfarenhet’, ’är sedernas läromästare’, ’säger på ett så bra (vack-
ert, mycket sant) sätt’ och så vidare.128

I de uttalat statsvetenskapliga dissertationerna får alltså poesin ofta utgöra stöd för 
resonemang rörande människans och naturens beskaffenhet och förhållandet mellan 
gud och människa.129 Poesin utgör stödargument för påståenden på teman som

• ’ungdomen’ eller ’människan är ju sådan att’…,130 exempelvis ’alla människor är 
olika och kan inte allt’, ’hopp om belöning kan frammana dygdigt beteende’ och 
’fattigdom påverkar människans moral på ett negativt sätt’.131

• ’högsta makten är instiftad av gud’ och ’gud(arna) ser oss och våra motiv’,132 ex-
empelvis ’gud(arna) pekar ut en styresman genom dennes virtus’ och ’gud(arna) 
hjälper dem som kämpar för det som är gott, och inte strider för att döda’.133

• rör naturens lagar, exempelvis ’hårt klimat ger hårda människor’, ’alla slags djur 
kämpar för sin överlevnad om de blir angripna’.134

Poesin står också för livserfarenhet och fackkunskap på det statsvetenskapliga områ-
det.135 Genom att berätta om erfarenheter gjorda i det gamla Rom och Grekland får 
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den utgöra bevis för att somliga handlingar eller händelser får bestämda konsekven-
ser, såsom till exempel de statliga följderna av krig, men erfarenheterna kan även röra 
den enskilda människan.136 Här förekommer teman som ’det är bäst att en person styr 
landet’ och ’allt styre är instabilt och utsatt för lyckans växlingar’137 och understödjer 
resonemang som till exempel ’pengar bekräftar imperiets styrka och kan rädda staten 
vid behov’, ’i inbördeskrig betyder vänskapsband ingenting’ eller ’de negativa följderna 
av ett förräderi är ofantligt mycket större än själva den lilla praktiska handling som ett 
förräderi utgör’.138

Vidare kan poesin illustrera och komplettera en beskrivning. Poesicitatet fungerar 
i dessa fall ofta ungefär som en bild, fast i textform.139 Som en illustration till ett på-
stående om människosläktets och naturens mångfald får poesin måla upp en bild av 
denna, och som ett exempel på dryckesrusets verkningar får den återge en scen av ett 
dryckeslag.140

Poesin framstår också som lärare i moralfilosofi och goda seder.141 Den får definiera 
vad dygd är, vad som är hedervärt, rättfärdigt och passande för en klok man, och hur 
man ska tänka för att det ska gå en själv och staten väl.142 Övergripande teman som 
’dygden innehåller i sig allt’ och ’endast dygden ger säker och varaktig glädje’143 före-
kommer tillsammans med direkta råd och tips, såsom ’studier kan göra vildsinta perso-
ner milda och behärskade’ och varnande exempel i beskrivningar av för staten skadliga 
människokaraktärer, som till exempel inställsamma, giriga, vindflöjlar.144

Poesin får också berätta om seder, bruk och mentalitet hos olika folk, och om deras 
historia.145 Exempelvis beskriver den hur vissa folk dyrkar sina kungar som gudar och 
upphöjer dem till det efter deras död,146 och hur andra tror på stjärnornas makt över 
imperier.147 Genom ett Euripides-citat återges grekernas resonemang om att ’man får 
använda jaktmetoder när det gäller vilda djur och folk som inte kan lyda’.148

Man utvecklar gärna resonemanget ytterligare genom ett återgivande av ett vittnes-
börd i form av poesi, till exempel påståendet ’stadsmurar ger en falsk säkerhet’ med en 
strof om hur spartanerna tänkte i frågan.149 Ofta framhåller man i samband med cita-
tet att poesin säger saker och ting med bättre, vackrare och ”sannare” ord.150 Själva san-
ningshalten i uttrycket och skickligheten hos poeten anges alltså ofta av dissertations-
författarna själva som skäl till att en poet citeras. Detta är också en av de speciella egen-
skaper hos poesin som framhålls av Fornelius i Poëtica tripartita.151

I de medicinska dissertationerna möter vi många av de användningsområden som 
beskrivs ovan.152 Liksom i statsvetenskapliga dissertationer får poeterna säga sanningar 
rörande människans natur och naturens lagar på ett vackert och klokt sätt,153 och ge 
stöd för påståenden som ’djuren ärver sina föräldrars egenskaper’, ’vi ser konstiga saker 
i drömmen’ eller ’vi har del i arvssynden’.154 Förutom detta bidrar poesicitaten i medi-
cindissertationerna också med praktisk kunskap, ’så här gör man’, när det gäller ett visst 
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hantverk och tidigare erfarenheter inom ämnet, till exempel om hur man eldar för att 
få varmvatten i ett badhus eller om olika metoder för att fortplanta växter.155

Poesin utgör också här liksom i statsvetenskapliga dissertationer en erfarenhets-
bank, som ger allmänna levnadsråd eller delger specifika erfarenheter av exempelvis 
smittspridning.156 Den talar om konsekvenser av vissa omständigheter eller handlingar 
och ger råd på teman som ’man kan inte flytta växter från en plats till en annan hur som 
helst’ och ’man måste reagera på sjukdomssymtom på tidigt stadium’.157

Vidare får poesin ge exempel på tidiga beskrivningar av sjukdomar och dessas före-
byggande, symptom och botemedel, såsom till exempel olika växter.158 Poesin kan då 
ingå som en del i en introducerande historik rörande en växt eller en sjukdoms upp-
täckt och bidrar så till identifikationen och definitionen av dessa.

Liksom i statsvetenskapliga dissertationer utgör poesin i medicinska dissertationer 
ibland en illustration.159 Till exempel illustreras med ett poesicitat hur det är att bli 
gammal, eller att ögonen på en arg person ser ut att gnistra som av eld.160

Poesin ger också beskrivningar av företeelser och sedvänjor under antiken eller i 
andra länder, till exempel om hur man badade i forna tider, eller att egyptierna dyr-
kade djur.161 I några fall tycks poesin fungera som dekoration, till exempel hyllnings-
dikten till den ört som visade sig verksam, samt de sannolikt av författaren själv sam-
mansatta verserna om porer i dissertationen ”Om porerna”.162 Det finns också exem-
pel på infogade verser som inte riktigt handlar om det som de ska illustrera, utan något 
närliggande.163

Användningsområdena för poesin är alltså många. Inte alla som nämns som viktiga 
inom poetiken i period 2 är representerade i just de dissertationer jag studerat, som till 
exempel att lära ut dygd genom berättelser eller sagor om dygdiga eller odygdiga liv. 
Men eftersom poetiken i den undersökta perioden framhåller poesin som särskilt ef-
fektiv när det gäller att frammana goda seder och karaktärer, kan man fråga sig vilka 
egenskaper som i poesin framställs som särskilt goda. De olika författarna stod natur-
ligt nog inte för en helt enhetlig värdegrund, inte ens inom den delvis statsstyrda dikt-
ningen under latinets guldålder. Delar av innehållet i Ovidius och Horatius diktning 
gjorde att de enligt konstitutionerna måste användas med försiktighet, och den enda 
verkligt säkre författaren tycks Vergilius ha ansetts vara.164 I sina första diktverk, Bu-
colica och Georgica, beskriver Vergilius herdelivet och det gammalromerska bondeli-
vets dygder som ideal. I det senare Aeneiden beskrivs Roms mytiska uppkomst och 
uppbyggnad. Vissa nyckelord brukar förekomma när man talar om verket, som pie-
tas (lojalitet gentemot sitt arv och omtanke om det som ska komma), virtus (hand-
lingskraft, duglighet, ståndaktighet, beslutsamhet, sedlighet, värdighet), amor patriae 
(fosterlandskärlek) och fatum (ödesbestämmelse, tanken att en människa är förutbe-
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stämd till vissa uppgifter som hon måste axla och troget fullfölja). Dessa värdeord har 
blivit typiska för ”det romerska” och de utgjorde ett innehåll som, med hänsyn till den 
kristna värdegrunden, skulle forma den svenska studerande ungdomen. Men i ovan-
stående genomgång av de uttalat ämnesinriktade dissertationerna utgör trots detta de 
rent värderande poesicitaten, det vill säga de som uttalar sig om vad som är rätt och fel 
på ett universellt plan, bara en obetydlig del. Uttalanden om vad som är rätt och gott 
för att uppnå ett visst syfte förekommer däremot, såsom ’för att leva ett gott liv’, ’för att 
skapa ett gott samhälle’. Samtidigt kan de uttalanden om hur människan är beskaffad, 
om gud(arna)s natur och preferenser, liksom den jordiska naturens lagar, förstås som 
en slags grundläggande filosofi: Det är ju människans natur (såsom den definieras av 
poeterna) som man måste utgå från när man bygger goda samhällen eller ska finna bo-
temedel för en mänsklig sjukdom. Synen på denna mänskliga natur måste ju då påverka 
hur det fortsatta arbetet, i medicin och statsvetenskap, ska bedrivas.

Man kan avslutningsvis fråga sig, hur man kunde anse att studenten bibringades mo-
ral i och med att poesi citerades i den dissertation han skulle försvara? Kanske kan det 
bero på att dissertationen för det första inte bara var ett prov på vad man lärt sig, utan 
den var också undervisning i sig, som inte slutade med att dissertationen var tryckt. 
Undervisningen fortsatte både i disputationens offentliga diskussion, och genom att 
dissertationerna i efterhand i många fall fungerade som studentlitteratur i ämnet. Men 
även i form av ett direkt lärdomsprov skulle poesicitaten i en dissertation kunna ha fun-
gerat som en försäkran om att studenten, lika väl som faktakunskaper i ämnet, uppfat-
tat vilka värderingar som var de rätta. En förutsättning för en sådan tolkning är dock 
att dissertationen sågs som en produkt av studenten.

Sammanfattning

Med denna uppsats har jag sökt belysa poesicitatets närvaro i vetenskapliga texter i 
Sverige under 1600-, 1700- och till viss del även 1800-talet med särskild blick på citat 
av antik litteratur. Jag har gjort en inventering av hur utbredd företeelsen är i ett visst 
material, nämligen tidigmoderna dissertationer från Uppsala universitet, vilka poeter 
som citeras mest, liksom vilka argument och vilken kunskap poesicitaten får bidra med 
i detta material.

Bland resultaten är det några jag ser som särskilt intressanta. Ett av dessa är att an-
tika poesicitat i dissertationer var som mest frekventa i period 2 (1685–1710) av de stu-
derade urvalen och perioderna. Det sammanfaller tidsmässigt med framgångsrika pro-
fessorer i poesi, välbesökta föreläsningar i poesi, ett uttalat intresse vid Uppsala univer-
sitet för poesiteori och poesins förmåga att forma ungdomen i önskad riktning. Det 
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fanns också vid denna tid ett arbetsfält för poeter vid officiella ceremonier, hyllningar 
och historieskrivning. Intressant är också att de antika poeterna citeras som mest i en 
period då referenser till antika verk överlag minskar. En stor nedgång i fråga om an-
tal poesicitat i dissertationsurvalen sammanfaller i tid med ett ifrågasättande av poe-
siundervisningens nytta och diskussioner kring poesiprofessurens indragande. Samti-
digt ser man en förändring i synen på poesins nytta och särskilda förtjänster, liksom i 
den allmänna smaken inom litteraturen och andra konstformer. Under samma period 
börjar man inom poetiken lämna den renässanshumanistiska synen på de antika för-
fattarna som livets nyttiga läromästare och ouppnåeliga ideal. I mitten av 1700-talet 
genomgår latinstudiet överhuvudtaget förändringar och man ifrågasätter även andra 
delar av ”latinkulturen”. Den delvisa återkomst av renässansens syn på poesin som vis-
serligen kan ses i poesiteorier från slutet av 1700-talet, samt den nyhumanism som där 
kommer till uttryck, avspeglas inte i ett ökat antal poesicitat i dissertationerna.

En annan intressant iakttagelse är att poesicitaten, trots att den moraliska använd-
ningen av dem rekommenderas särskilt i poetiken, förekommer i ovanligt liten ut-
sträckning i dissertationer som är uttalat statsvetenskapliga. Det statsvetenskapliga 
ämnet hade ju vid denna tid en fot i etiken, och människokunskap var en viktig del av 
ämnet. Syftet med undervisningen var också att utbilda rättrådiga och dygdefulla äm-
betsmän för tjänster inom statsapparaten. Användningen av poesicitat i dissertatio-
nerna överensstämmer i övrigt till stor del i period 2 med dem som i den samtida poe-
tiken framhålls som poesins främsta kvaliteter, som en källa till kunskap och männi-
skan och naturen, och inte minst genom de praktiska erfarenheter från antiken som 
poesin redogör för. Man finner i de studerade dissertationerna från 1600-talet även 
ofta författare som inte rekommenderas direkt i universitetets konstitutioner eller som 
är bland dem man föreläste över vid universitetet, såsom Martialis, Lucanus, Silius Ita-
licus och Claudianus.
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A PPE N DI X

I. Dissertationer som ingår i översiktsstudien av förekomst av poesicitat, särskilt antika165
Urval A, Medicin, period 1: Johannes Franckenius nr 3–18;166 16 dissertationer, 441 referenser 

och 5 poesicitat, varav 4 är antika.
Medicin, period 2: Andreas Drossander nr 2–12 och Lars Roberg nr 1–7;167 18 dissertationer, 

1656 referenser och 115 poesicitat, varav 78 antika.
Medicin, period 3: Samuel Aurivillius nr 8–24 och Jonas Sidrén168 nr 1–25; 42 dissertationer, 

1949 referenser och 2 poesicitat varav 2 antika.
Medicin, period 4: Carl Zetterström nr 38–48 och var tredje av Israel Hwasser nr 3–127;169 det 

ger 42 dissertationer av Hwasser i urvalet. Tillsammans med Zetterströms 11 dissertationer, 
blir det 53 dissertationer i urvalet, 1345 referenser och 3 poesicitat varav 3 antika.

Urval A, Statsvetenskap, period 1: Johannes Loccenius nr 1–20 (inklusive 12b) och 21b–23, 
Johannes Freinshemius nr 1–6 och 9, och Johannes Schefferus nr 1–2;170 33 dissertationer, 
5910 referenser och 165 poesicitat varav 133 antika.

Statsvetenskap, period 2: Elias Obrecht nr 1–30 och varannan av alla dissertationer framlagda 
under Johannes Upmark Rosenadlers presidium i perioden, nämligen av Upmark nr 1–86 
(oktav) och 125–131 (quarto), vilket ger 47 dissertationer av Upmark i urvalet.171 Urvalet 
består alltså av över hälften av det totala antalet. Allt som allt ingår i urvalet 77 dissertatio-
ner, 5776 referenser och 670 poesicitat varav 588 antika.

Statsvetenskap, period 3: Inom perioden presiderade Johan Ihre över 68 disputationer; för att 
få ett material av rimlig storlek har jag valt varannan av dem för urval A, vilket ger 34 disser-
tationer av Ihre i urvalet. Av Jacob Axel Lindbloms dissertationer hör nr 3–24 till denna pe-
riod, vilket ger 22 dissertationer av Lindblom i urvalet.172 Sammanlagt omfattar urval A 56 
dissertationer och 2261 referenser samt 31 poesicitat varav 20 antika.

Statsvetenskap, period 4: Olof Kolmodin d.y. nr 45–62, Carl Thomas Järta nr 5 och Olof 
Wingqvist173 nr 4–6; 22 dissertationer, 301 referenser varav inga poesicitat.

Urval B,174 Medicin, period 1: Franckenius nr 15, 16, och 18,175 Johannes Chesnecopherus nr 
46 och 48, och Johannes Raicus nr 1;176 sex dissertationer, 528 referenser och 12 poesicitat, 
varav 11 antika.

Medicin, period 2: Drossander nr 2, 5, 8, och 9, Roberg nr 1–7, och Olof Rudbeck d.y., nr 3–6 
och 8;177 16 dissertationer, 1700 referenser och 137 poesicitat, varav 98 antika.

Urval B förekommer inte i medicin i perioderna 3 och 4.
Urval B, Statsvetenskap, period 1: Loccenius nr 1–3 och Freinshemius nr 1, 4–6, och 9; åtta 

dissertationer, 623 referenser, 20 poesicitat varav 12 antika.
Statsvetenskap, period 2: Obrecht nr 14, 16, 19, 24, och 28 och Upmark nr 1, 13, 31, 36, 43, 57 

och 79;178 12 dissertationer, 585 referenser, 56 poesicitat varav 47 antika.
Statsvetenskap, period 3: Ihre nr 390, 391 och 439, och Lindblom, nr 7, 9–11, och 14; 8 disser-

tationer, 130 referenser, 2 poesicitat varav 2 antika.
Urval B förekommer inte i statsvetenskap i period 4.



66 · Anna Fredriksson

Samlaren, årg. 136, 2015, s. 38–79

II. Dissertationer som ingår i delstudien ”alla referenser”
Detta urval, som är omfattande, beskrivs i en tidigare uppsats där en undersökning av alla refe-

renser i uppsaladissertationer i de två ämnena och de fyra perioderna utgör huvudstudien.179

III. Andel antik poesi av all poesi i dissertationerna

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Urval A 1625–1650 1685–1710 1760–1785 1825–1850
Medicin 80 % (4/5) 68 % (78/115) 100 % (2/2) 100 % (3/3)
Statsvetenskap 81 % (133/165) 88 % (588/670) 64 % (20/31) Inga poesicitat

Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
Urval B 1625–1650 1685–1710 1760–1785 1825–1850
Medicin 92 % (11/12) 72 % (98/137) Går upp i urval A Går upp i urval A
Statsvetenskap 60 % (12/20) 84 % (47/56) 100 % (2/2) Inga poesicitat

IV. Urval för studien ”Vilka argument och vilken kunskap får poesicitaten oftast bidra med?”
För studien har använts 22 dissertationer framlagda i period 2 (1685–1710) under presidium 

av medicinprofessorerna Andreas Drossander, Lars Roberg och Olaus Rudbeck d.y. och de 
skytteanska professorerna Obrecht och Upmark. 3–7 dissertationer av varje professor har 
studerats med avseende på poesicitatens funktion i argumentationen. Dessa är Drossander 
nr 2–3, 6–9, 11; Roberg nr 1–2, 5, 7; Rudbeck nr 5, 8; Obrecht nr 14, 16, 19, 24, 28; Up-
mark nr 13, 31, 43, 79.

N O T E R

1 Undersökningen är en del av ett projekt som studerat den antika litteraturens närvaro i 
äldre avhandlingar från Uppsala, ”Den antika litteraturens närvaro i uppsaladissertationer 
ca 1600–1850”, avslutat 2012.

2 Uppsala universitetsbiblioteks (UUB) samling av äldre dissertationer omfattar mer än 
13 500 tryckta dissertationer från tiden 1602–1855. Uppsaladissertationerna har registre-
rats i tre bibliografier från 1778, 1820 och 1856 samt ett supplement: Johan H. Lidén, Ca-
talogus disputationum in academiis et gymnasiis Sveciae […] quotquot huc usque reperiri po-
tuerunt […], sectio I. Disputationes upsalienses 7450, Upsaliae 1778; G. Marklin, Catalogus 
disputationum in academiis Scandinaviae et Finlandiae lidenianus continuatus […], sect. I. 
Disputationes Upsalienses 3034 annis 1778–1819, Upsaliae 1820; idem., Ad catalogum dispu-
tationum […] Lidenianum supplementa […], Upsaliae 1820; idem., Catalogus disputatio-
num […] Lidenianus iterum continuatus […], sectio I. Disputationes upsalienses 3089 annis 
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1820–1855, Upsaliae 1856. Dessa bibliografier omfattar de dissertationer som varit kända 
för sammanställarna, alltså äv. dissertationer som inte finns i UUB:s samlingar.

3 De hittills viktigaste bidragen till vår kunskap om det svenska disputationsväsendet, sär-
skilt vid Uppsala universitet (UU), är Claes Annerstedt, Upsala universitets historia, 1–3, 
Uppsala 1877–1931, särskilt d. 1 (1877), s. 220 f.; 241 f.; 391 f.; d. 2:2 (1909), s. 121–131 och d. 
3:2 (1914), s. 169–203. Se äv. Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria, Stockholm 1975–1981, 
d. 2 (1975), s. 30–35, d. 3 (1978), s. 31–33. Sammanfattningar med nya iakttagelser finns i 
bland andra Krister Östlund, Johan Ihre on the Origins and History of the Runes. Three La-
tin Dissertations from the mid 18th Century, Uppsala 2000, s. 14–19; Peter Sjökvist, The 
Music Theory of Harald Vallerius. Three Dissertations from 17th-Century Sweden, Uppsala 
2012, s. 11–13; Benny Jacobsson, Den sjunde världsdelen. Västgötar och Västergötland 1646–
1771. En identitetshistoria, Stockholm 2008, s. 224–257; se äv. Lars Burman, Eloquent Stu-
dents. Rhetorical Practices at the Uppsala Student Nations 1663–2010, Uppsala 2012.

4 Ett av de senaste större översiktsverken är A Companion to the Classical Tradition, red. 
Craig W. Kallendorf et al., Oxford 2007; standardverk är Ernst Robert Curtius, European 
Literature and the Latin Middle Ages, London 1953; Gilbert Highet, The Classical Tradi-
tion. Greek and Roman Influences on Western Literature, Oxford 1949; R.R. Bolgar, The 
Classical Heritage and its Beneficiaries, Cambridge 1954.

5 Ann Moss, Poetry and Fable. Studies in Mythological Narrative in Sixteenth-Century 
France, Cambridge 1984; Anthony Grafton, Defenders of the Text. The Traditions of Scho-
larship in an Age of Science, 1450–1800, Cambridge, Mass., 1991; Anthony Grafton, Com-
merce with the Classics. Ancient Books and Renaissance Readers, Ann Arbor 1997; Jackson 
Bryce, The Library of Lactantius, New York 1990; The Classics in the Medieval and Renais-
sance Classroom. The Role of Ancient Texts in the Arts Curriculum as Revealed by Surviving 
Manuscripts and Early Printed Books, red. M. Heyworth et al., Turnhout 2013; Françoise 
Waquet, Latin, or, The Empire of a Sign. From the Sixteenth to the Twentieth Centuries, 
London 2001; La Bibliothèque de Pétrarque. Livres et auteurs autour d’un humaniste. Actes 
du IIe Congrès international sciences et arts, philologie et politique à la Renaissance, 27–29 
novembre 2003, Turnhout 2011.

6 Harald Hagendahl, Latin Fathers and the Classics, Stockholm 1958; idem., ”Methods of 
Citation”, Eranos, 45, 1947, s. 114–128; Bryce 1990, s. 276–314. Se äv. Eduard Stemplinger 
i ”Das Plagiat in der antiken Literatur”, Germanisch-Romanische Monatsschrift, 6, 1914, s. 
193–206. Stemplinger beskriver omarkerade lån av andra poeters versrader i antik poesi 
och motiv för dessa lån, särsk. s. 198 f.

7 Referensens olika funktioner diskuteras bland annat i D.O. Case och G.M. Higgins, 
”How Can We Investigate Citation Behaviour? A Study of Reasons for Citing Literature 
in Communication”, Journal of the American Society for Information Science, 51, 2000:7, 
s. 635–645. Anledningar till att låta bli att referera har noterats av t.ex. M. White och P. 
Wang, ”A Qualitative Study of Citing Behavior. Contributions, criteria, and metalevel do-
cumentation concerns”, Library Quarterly, 67, 1997, s. 122–154. Äldre texter har endast i 
liten utsträckning undersökts med kvantitativa metoder; i de flesta fall studeras då perio-
disk litteratur, t.ex. Alan Gross et al., Communicating Science. The Scientific Article from the 
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17th Century to the Present, Oxford 2002, och Britt-Louise Gunnarsson, Professional Dis-
course, London 2009, särsk. s. 55–71.

8 Anthony Grafton, The Footnote, Cambridge 1997, kap. 1; och Charles Bazerman, Shaping 
Written Knowledge, Madison, Wis., 1988, s. 25.

9 Se t.ex. Britt-Louise Gunnarsson, ”On the Sociohistorical Construction of Scientific Dis-
course”, i The construction of professional discourse, red. B.-L. Gunnarson, London 1997, s. 
119; se äv. Gunnarsson 2009 och Yveline Lévy-Piarroux, ”Les Notes donnent le ton”, i Es-
pacesTemps, 1991:47–48, La Fabrique des sciences sociales. Lectures d’une écriture, red. Alain 
Boissinot et al., s. 21–33.

10 Grundläggande litteratur i fråga om de antika författarna i den svenska universitetsvärl-
den är Lindroth 1975, särsk. s. 179–197, Lindroth 1978, s. 572–586, och Lindroth 1981 (d. 
4), s. 194–220; Claes Annerstedt, Upsala universitets historia, d. 1–3, passim: se äv. Gun-
hild Bergh, Litterär kritik i Sverige under 1600- och 1700-talen, Stockholm 1916. Nyut-
komna bidrag på området nylatinska studier och idéhistoria som kommer in på frågor om 
den antika litteraturen inom universitetskulturen i Sverige är Elena Dahlberg, The Voice of 
a Waning Empire. Selected Latin Poetry of Magnus Rönnow from the Great Northern War, 
Uppsala 2014; Jenny Ingemarsdotter, Ramism, Rhetoric and Reform. An Intellectual Bio-
graphy of Johan Skytte (1577–1645), Uppsala 2011; Stefan Rimm, Vältalighet och manna-
fostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724–1807, Uppsala 2011; Outi 
Merisalo, ”Sapere Aude. The Book as a Vehicle of Classical Culture in Northern Europe in 
the Seventeenth and Eighteenth Centuries”, i Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis. 
Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies […], Tempe 2010, 
s. 79–97; Peter Sjökvist, The Early Latin Poetry of Sylvester Johannis Phrygius, Uppsala 
2007; Hans Helander, Neo-Latin Literature in Sweden in the Period 1620–1720. Stylistics, 
Vocabulary and Characteristic Ideas, Uppsala 2004; Nils Ekedahl, ”Att skriva sig till klok-
het. Johannes Schefferus, progymnasmata och politisk humanism i 1600-talets Sverige”, i 
Progymnasmata. Retorikens bortglömda text- och tankeform, red. Stina Hansson, Åstorp 
2003, s. 138–172; Bo Lindberg, Den antika skevheten. Politiska ord och begrepp i det tidig-
moderna Sverige, Stockholm 2006; idem., Stoicism och stat. Justus Lipsius och den politiska 
humanismen, Stockholm 2001.

11 Margareta Benner och Emin Tengström, On the Interpretation of Learned Neo-Latin, Gö-
teborg 1977, s. 34–36; Erland Sellberg, ”Disputationsväsendet under stormaktstiden”, i 
Idé och lärdom, red. Ronny Ambjörnsson et al., Lund 1972, s. 65–84. Se också Bo Lind-
berg, ”Citat och kontext i Justus Lipsius Politica”, i Mimesis förvandlingar. Tradition och 
förnyelse i renässansens och barockens litteratur, red. H.-E. Johannesson et al., Stockholm 
2002, s. 129–142; Bengt Löfstedt, ”Zitate bei Linné”, i Svenska Linnésällskapets årsskrift,  
årg. 1988–1989, Uppsala 1989, s. 15–23; John L. Heller, ”Classical Poetry in the Systema 
Naturae of Linnaeus”, Transactions of the American Philological Association, 102, 1971, 
s. 183–216.

12 Heller 1971 uttalar sig om syften med poesicitaten i Linnés texter endast i förbifarten 
(s. 200, 205, 215).

13 Andra, övergripande, förutsättningar diskuteras nedan.
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14 Se litteratur citerad i fotnot 7 (bibliometri), 6 och 8 (litteratur- och läshistoria) samt 11 
(latin/idéhistoria).

15 Benner och Tengström 1977, s. 34–36.
16 Rimm 2011, särsk. s. 163–180, 185–193; Ekedahl 2003; Stina Hansson, Svensk bröllopsdikt-

ning under 1600- och 1700-talen. Renässansrepertoarens framväxt, blomstring och tillbaka-
gång, Göteborg 2011, s. 17 f.

17 Johannes Schefferus, De stylo illiusque exercitiis ad veterum consuetudinem disputatio 
prima–sexta…, Upsaliæ 1652–1653; idem., Gymnasium styli seu de vario scribendi exercitio 
liber singularis, Upsaliae 1657. Verket skrevs, enligt Schefferus själv, på studenternas begä-
ran och kom ut i nio upplagor ända fram till 1714 (Ekedahl 2003, s. 139).

18 Schefferus 1657, cap. XI–XII.
19 I andra typer av texter ansågs citatet störa den nya textens harmoni och enhetliga stil och 

rytm, se Benner och Tengström 1977, s. 37–40; Hagendahl 1958, s. 298–301; Hagendahl 
1947, s. 121 f.; Stemplinger 1914, s. 198. Många moderna författare hänvisar i denna fråga 
till Petrarchas inställning i frågan, såsom Ström 1999, 79–81, och Ann Moss, Printed Com-
monplace-Books and the Structuring of Renaissance Thought, Oxford 1996, s. 51.

20 Plinius d.ä. i Naturalis historia, Praefatio, § 21, säger att han citerar för välvillighet och 
hederskänslas skull: ”Argumentum huius stomachi mei habebis quod in his voluminibus 
auctorum nomina praetexui. Est enim benignum, ut arbitror, et plenum ingenui pudoris 
fateri per quos profeceris, non ut plerique ex iis, quos attigi, fecerunt.” Om Cicero och Se-
neca, se nedan. Jfr Lipsius argument i Politica, där han skriver att hans egna formuleringar 
inte skulle ha samma kraft och trovärdighet (Lindberg 2002, s. 130, 141).

21 Hagendahl 1958, s. 298–301; Hagendahl 1947; se äv. Stemplinger 1914.
22 Hagendahl 1947, s. 122.
23 Hagendahl 1958, särsk. s. 298 ff.; Hagendahl 1947.
24 Se Anna Fredriksson, ”The Formal Presence of the Ancients. References to Ancient Greek 

and Roman Authors in Medical and Political Science Dissertations ca. 1625–1850”, History 
of Universities, 28/2, 2015, s. 55–92, här: s. 75 f.

25 Florilegia, sentens-samlingar, var mycket populära under renässansen, se t.ex. A. Sieber, 
”Florilegium”, i Historisches Wörterbuch der Rhetorik, b. 3, 1996; Moss 1996, särsk. s. v–ix. 
Om excerptböcker, se t.ex. Ann Blair, Too Much to Know. Managing Scholarly Informa-
tion Before the Modern Age, New Haven, Conn., 2010, och angående svenska förhållanden 
Rimm 2011, särsk. s. 158–161, och Hansson 2011, s. 17 f.

26 Frågeserierna gäller allt som oftast inte just avhandlingsämnet, men får ändå ses som en del 
av dissertationens vetenskapliga innehåll.

27 De innehållsmässiga fördelarna med poesin och författarens status kvarstår ju här även vid 
en prosaöversättning, medan formens fördelar förstås faller bort.

28 Johannes Loccenius (praes.), Petrus Canuti Carlostadius (resp.), De magistratus politici 
maiestate summa ejusque juribus, Upsaliae 1632, s. Bv.

29 Angående ”medelvägen”: ’vita’ i latinet är sannolikt feltryck för ’via’. Jag översätter ’via’. 
Detta är en referens till Ovidius framställning av Ikarosmyten och det argument för ’med-
elvägen’ som den utgör. – ’Nondum’ i trycket ändrat av en samtida hand till ’nodum’; jag 
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översätter ’nodum’, då ’nondum’ troligtvis är feltryck och ger en innehållsligt inkonsistent 
text.

30 Johannes Loccenius (praes.), Johannes Elai Terserus (resp.), De decoro orationis in com-
muni vita servando, Upsaliae 1632, s. B3v.

31 Det vill säga ’som Juno gör i Vergilius verk’.
32 Denna tidsgräns är väl etablerad och ofta använd, t.ex. i Oxford Latin Dictionary och da-

tabasen Library of Latin Texts, http://www.brepolis.net/ (8.12.2015). Gränsfall behandlas 
som antik litteratur. Kategorin inkluderar ett fåtal citerade texter från Medelhavets kul-
turområde utom det grekiska och latinska språkområdet, nämligen egyptiska, judiska och 
arabiska texter från tiden före 200 f. Kr.

33 Jag tackar docent Per Adman vid Statsvetenskapliga institutionen, UU, för värdefulla råd 
rörande den kvantitativa metod som utgör grunden för denna undersökning.

34 Perioderna har framtagits för att passa ett flertal undersökningar inom det ovan nämnda 
projektet ”Den antika litteraturens närvaro i uppsaladissertationer ca 1600–1850”, i vilket 
en studie av poesicitaten ingick i den ursprungliga planen.

35 Se nedan och fotnot 59.
36 Bergh 1916, s. 78–81.
37 Johannesson 1968, s. 32; Lindroth 1975, s. 196 f.; Annerstedt 1909, 2:2, s. 282; C.J. Lund-

vall, Om romerska vältaligheten vid Uppsala universitet, Stockholm 1840, s. 15; Dahlberg 
2014, s. 1–65.

38 R. Ekholm, ”Columbus, Johan Jonae”, Svenskt biografiskt lexikon, 8, red. Bertil Boëtius et 
al., Stockholm 1929, s. 761–767, här: s. 763.

39 Motiv för valet av dessa ämnen, som omfattar även andra delundersökningar i det projekt 
som omtalas i not 1 och 34 redovisas i Fredriksson 2015, s. 62 f.

40 Många av dissertationerna benämns också på titelsidorna vara i just dessa ämnen.
41 Här är det fråga om en totalundersökning inom vissa strategiskt utvalda ämnesområden, 

till skillnad från en urvalsundersökning där urvalet ska representera en större population. 
Dissertationerna i föreliggande urval är alltså inte ämnade att representera någon större 
population utan endast sig själva. Det låga antalet dissertationer i t.ex. ämnet medicin i pe-
riod 1 utgör allt material i ämnet från perioden. Antalet avspeglar den faktiska situationen 
inom ämnet vid denna tid. Därför är det låga antalet dissertationer i vissa perioder inget 
problem i denna undersökning.

42 En beräkning baserad på alla poesicitat inklusive icke-antika ger i period 1 ett genomsnitt 
på 0,3 poesicitat per dissertation i urval A och 2,0 i urval B. Se äv. Appendix, III.

43 Fredriksson 2015. Denna undersökning av referenserna är baserad på samma dissertations-
urval, men beräkningarna är gjorda på grundval av antalet uttryckliga referenser inklu-
sive citat med tillhörande referens. Då räknas också citat, men bara om de följs av en refe-
rens, som alltså talar om varifrån citatet är hämtat. När ett citat åtföljs av en referens räk-
nas detta som en och samma referens.

44 Jfr Ekedahl 2003 och diskussionen nedan.
45 En beräkning baserad på alla poesicitat inklusive icke-antika ger i period 1 ett genomsnitt 

på 5 poesicitat per dissertation i urval A och 2,5 i urval B; i period 3 är det 0,6 i urval A. Se 
äv. Appendix, III.
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46 Genomsnittet i diagram 4 för urval A, alla referenser i period 1, är jämförelsevis högt. Här 
har ett stort antal dissertationer i juridik, som ingår i urval A, som jag tidigare berättat är 
bredare, spelat in. I dessa dissertationer är antalet referenser till olika lagböcker mycket 
högt. Här fungerar återigen urval B som motvikt och jämförelsematerial, och man kan se, 
att den allmänna tendensen i alla urval från period 1 är, som diagrammet visar, att antalet 
referenser är större än i period 2. Se detaljerna rörande denna analys i Fredriksson 2015.

47 I urval A i medicin i period 2, som består av 18 dissertationer, står en dissertation vardera 
för ett högre antal poesicitat (39 respektive 28), båda i botanik och av olika professorer, 
medan det i övrigt är 0–20 citat per dissertation. I det statsvetenskapliga urval A i period 
2 finns dissertationer med ovanligt många poesicitat, och även här är båda professorerna 
representerade. En dissertation har toppnoteringen 87 poesicitat på 40 kvartosidor och en 
annan 63 poesicitat på 68 oktavsidor, medan resterande 77 i urvalet har 0–46 citat per dis-
sertation. Om dessa inte hade förekommit materialet skulle resultatet för statsvetenskap, 
period 2 urval A, bli 5,7 antika poesicitat per dissertation, vilket närmar sig värdet för ur-
val B i samma period, medan tendensen i materialet tydligt kvarstår.

48 Avvikarna avspeglar det faktiska förhållandet i materialet och man kan inte bortse från 
dem, då de uppenbart inte utgör ”fel” i materialet. Att de förekommer säger dessutom nå-
got i sig självt: till exempel skulle det troligtvis inte vara möjligt att lägga fram en avhand-
ling med så många poesicitat om inte en särdeles vänlig inställning till poesicitat överlag 
rådde, som det gör i denna period.

49 Vid UU föreskriver konstitutionerna av 1626 och 1655 övervägande klassiker som föreläs-
ningsföremål i nästan alla universitetets ämnen. Se konstitutionerna av 1626 utg. av Claes 
Annerstedt i hans Upsala universitets historia. 1, Bihang, Uppsala 1877, nr. 91, s. 255–85, och 
de av 1655, utg. av idem, Upsala universitets konstitutioner af år 1655, Upsala 1890, summe-
rade i Annerstedt 1, 1877, s. 222 f. och Lindroth 1975, s. 181–185. Konstitutionerna av 1655 
gällde formellt sett ända till 1852, se Carl Frängsmyr, Uppsala universitet 1852–1916, [1], 
Uppsala 2010, s. 73.

50 Se t.ex. Craig W. Kallendorf, Humanist Educational Treatises, London 2002, s. vii–xvi; 
Lindroth 1975, s. 29–35, 179–197; Frängsmyr 2000, s. 67–70, 113–123; Ekedahl 2003; 
Rimm 2011, kap. 3 (särsk. s. 83–89), kap. 7–8. Rimms avhandling behandlar främst förra 
delen av 1700-talet. Han menar dock att det långt in på 1700-talet i vissa gymnasier var 
skolordningarna från 1600-talet som i mångt och mycket fortfarande gällde (s. 79–81).

51 Lindroth 1975, s. 179–197, 447–465; Lindroth 1978, 13–16, 28.
52 Jfr Kallendorf 2002, s. vii; om poesi som undervisning i historia, filosofi och etik se Bergh 

1916, s. 21 f, även Hansson 2011, s. 18–19.
53 Detta framgår av poetikböcker under renässansen, bland annat poesiprofessorns Lars 

Fornelius Poëtica tripartita (se fotnot 59), t.ex. L. 1, cap. V, VII, XIII och cap. XXVII–
XXXII.

54 Se t.ex. Lindroth 1978, s. 574; Annika Ström, ”Loci et sententiae”, i Poems for the Occasion. 
Three Essays on Neo-Latin Poetry from Seventeenth-Century Sweden, red. Claes Gejrot & 
A. Ström, Stockholm 1999, s. 86–87; Lars Gustafsson, ”Den litterate adelsmannen i den 
äldre stormaktstidens litteratur”, Lychnos 1959, s. 1–39; Dahlberg 2014, s. 50.
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55 Dahlberg 2014, s. 38–64, Stina Hansson, Svenskans nytta, Sveriges ära. Litteratur och kul-
turpolitik under 1600-talet, Göteborg 1984, s. 67–69; Magnus von Platen, Yrkesskalder – 
fanns dom? Om tillfällespoeternas försörjningsförmåga, Stockholm 1985.

56 Lindroth 1975, s. 179, 186, 195. Se äv. Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria. Bildning och ve-
tenskap under tusen år. D. 1, 1000–1809, Stockholm 2000, s. 113–123; Helander 2004, s. 18; 
Dahlberg 2014, s. 1–65; Peter Sjökvist, ”Kungapanegyrisk poesi och paratext hos Petrus 
Lagerlöf ”, i Tidskrift för litteraturvetenskap 2012:2–3, 51–64 (här: 51–53).

57 Se fotnot 49, 91 och 92 och nedan i denna text, ”Vilka poeter citeras mest?”.
58 Annerstedt 1, 1877, s. 393.
59 Verkets fullständiga titel är Poëtica tripartita ex probatissimis utriusque lingvæ scriptoribus 

conformata, editaque, Upsaliæ 1643. De två första delarna utgörs av dissertationer, varav 
den första, Disputatio de poeticæ origine, natura, usu, et jurisdictione (resp. Andreas Olai 
Wentilius) utkom första gången separat 1641. I utgåvan av 1643 förfaller del 1 vara endast 
en nyemission av dissertationen. En sammanfattning av de teorier som var aktuella, inklu-
sive de som framförs i Fornelius verk, ges i Bergh 1916, s. 2–6, 17–30.

60 Bergh 1916, s. 20. I Sverige är de första litterära teoretikerna just professorerna i poesi och 
vältalighet vid universiteten, och litteraturen i poetik från 1600- och 1700-talen utgörs i 
stort sett av akademiska dissertationer och kollegieanteckningar, se Bergh 1916, s. 17. Jfr 
Robin Valenza, Literature, Language, and the Rise of Intellectual Disciplines in Britain, 
1680–1820, Cambridge 2009, s. 139–172.

61 Fornelius 1643, L. 1, cap. VI–VII, cap. XIII, cap. XIX.
62 Denna horatianska visdom refererar t.ex. Fornelius till i Poëtica tripartita, L. 1, cap. V.
63 Ekholm 1929, s. 763; Lindroth 1975, s. 196.
64 Lagerlöf var professor i poesi 1684–1687, i vältalighet 1687–1699, se Bernt Olsson, ”Lager-

lööf, Petrus”, Svenskt biografiskt lexikon, 22, red. Erik Grill, Stockholm 1977–1979, s. 149–
151; Sjökvist 2012; Lindroth 1975, s. 197; Burman 2012, s. 61 f; Samlade vitterhetsarbeten af 
svenska författare från Stjernhjelm till Dalin, 4, red. P. Hanselli, Upsala 1866, s. VI.

65 Bergh 1916, s. 19 f., s. 78–81; Annerstedt 1914, 3:2, s. 379.
66 Lindroth 1975, s. 195–199.
67 Hansson 2011, s. 37–41; Carl Ivar Ståhle, Vers och språk i Vasatidens och stormaktstidens 

svenska diktning, Stockholm 1975, s. 292 f.; Per S. Ridderstad, ”Vad är tillfällesdiktning?”, 
Personhistorisk tidskrift, 76, 1980, s. 25–41, här: 31–33.

68 Bo Lindberg, Humanism och vetenskap. Den klassiska filologien i Sverige från 1800-talets 
början till andra världskriget, [Grillby] 1987, s. 16 f.; Lindroth 1981, s. 196 f.

69 Lindberg 1987, s. 16–18.
70 Lindroth 1975, s. 447–465; Lindroth 1978, s. 13–16, 28; se äv. Gunnar Eriksson, The Atlan-

tic Vision. Olaus Rudbeck and Baroque Science, Canton, Mass., 1994, särsk. s. 6–9.
71 Claes Annerstedt, Upsala universitets historia, 3:1, Uppsala 1913, s. 22–28; Annerstedt 1914, 

3:2, s. 1–4.
72 Annerstedt 1909, 2:2, s. 278; Annerstedt 1914, 3:2, s. 148–50, 378–84; Bo Lindberg, De lär-

des modersmål. Latin, humanism och vetenskap i 1700-talets Sverige, Göteborg 1984; idem, 
Europa och latinet 1993, s. 77 f.
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73 Lindberg 1984, s. 130 f., 136–143. Se äv. Lindberg 1993, s. 84 f.; Bergh 1916, s. 195 ff.; Lind-
roth 1981, s. 195–220, 572–586.

74 Bergh 1916, särsk. s. 78–90.
75 Lindroth 1978, särsk. s. 572–586, som använder ordet ”latinkultur” för den intellektuella, 

pedagogiska och ceremoniella verksamhet som försiggick på latin, ett ord använt även av 
idéhistorikern Bo Lindberg. Se äv. Merisalo 2010, s. 92 f. och Lindberg 1993, s. 69.

76 Ridderstad 1980, s. 33. I tabellen i Hansson 2011, s. 37, illustreras en nedgång mellan de un-
dersökta perioderna 1750–1759 och 1790–1799.

77 Annerstedt 1913, 3:1, s. 162–167, 268–269, 294–295. Vid denna tid hörs röster om att 
poesin visserligen har ett värde, men att den är ”egentligen till prydnad och nöje” och man 
slår fast att ”insikt däri hade icke den ringaste inflytelse på rikets allmänna tjänst” (Anner-
stedts referat).

78 Annerstedt 1914, 3:2, s. 376–380.
79 Bergh 1916, s. 78–90.
80 Ibid., s. 82 f.; Mats Malm, Minervas äpple. Om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk 

göticism, Stockholm 1996, s. 23 f., 29–32.
81 Jfr argumenten framförda i de diskussioner som försiggick under 1700-talet vid UU angå-

ende poesiprofessurens indragande som nämndes ovan. Det något svaga argument som i 
diskussionen 1738 hördes för poesin var att den är ett ”ädelt och vidlyftigt studium”, medan 
man emot hävdade att ”naturen bör göra poeter, hvilket de aldrig kunna bliva genom infor-
mation eller reglor” (Annerstedt 1913, 3:1, s. 89–90).

82 Bergh 1916, s. 87.
83 Jfr Lindberg 1993, s. 87.
84 Lindroth 1981, s. 194–202. Om smakregler inom retoriken, se Rolf Hillman, Gustaviansk 

retorik. Stilstudier i Svenska akademiens med stora priset belönade äreminnen 1786–1803, 
Stockholm 1962.

85 Framställningar som behandlar poesiundervisningen vid UU vid slutet av 1700-talet och 
första hälften av 1800-talet närmare tycks fortfarande saknas. Jfr Annerstedt 1914, 3:2, s. 
377–380.

86 Annerstedt 1914, (3:2), s. 379; Lindroth 1981, s. 207.
87 Bergh 1916, s. 195 ff., 208 ff.; Lindberg 1993, s. 78. Jfr också gärna beskrivningen i Valenza 

2009, s. 139–172, av diskussionen rörande poesins syfte inom universitetsvärlden i det ti-
diga 1800-talets England.

88 Lindroth 1981, s. 202 ff.; Lindberg 1993, s. 88–91.
89 Banbrytande i sammanhanget var Robert Lowths De sacra poesi hebraeorum (1754).
90 Lindroth 1981, s. 206–207.
91 Annerstedt 1877, d. 1. Bihang, nr. 91, s. 255–285, här: s. 279. ”Usum autem praeceptorum 

monstrabit in Homero, Hesiodo, Theocrito, Pindaro, Euripide, Sophocle, Virgilio, Ho-
ratio, Psalterio Buchanani, Ovidio, Propertio, Juvenale, ita tamen, ut gentiles poetae saty-
rici inprimis cum sale ab eo interpretationem accipiant, et quae non inpugnent christianis 
moribus.”
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92 Annerstedt 1890, s. 43: ”Poeseos professor in arte conscribendi versus instituet audito-
res, praeceptis ex Aristotele vel Horatio de arte poëtica aliove probato authore desumptis. 
Usum autem praeceptorum monstrabit inprimis in Virgilio, Horatio, Ovidii metamorp-
hosi et aliis veteribus puriorum carminum scriptoribus.” Purus avseende språkliga fram-
ställningar används i klassiskt latin i betydelsen ’felfri, korrekt’, se t.ex. Axel W. Ahlberg et 
al., Latinsk-svensk ordbok, 2. uppl., Solna 1982 [1952], purus e). I betydelsen ”sedligt ren” 
används purus i huvudsak avseende människans kropp och själ (Ahlberg 1982, purus d), jfr 
Bergh 1916, s. 26.

93 Bergh 1916, s. 17 ff., se också s. 24–26; Lindroth 1975, s. 181 ff.; Annerstedt 1877, 1, s. 389 f.; 
Annerstedt 1909, 2:2, s. 112–115; jfr ibid., s. 279 f.

94 Bergh s. 5, 26.
95 Bergh 1916, s. 18.
96 Lindroth 1975, s. 30; Annerstedt 1909, 2:2, s. 119 ff.; Bergh 1916, s. 18 f.
97 Om läget i mitten av 1700-talet, se Annerstedt 1913, 3:1, s. 256.
98 Bergh 1916, s. 18; Ekholm 1929, s. 763.
99 Annerstedt 1909, 2:2, s. 115–119; Annerstedt 1913, 3:1, s. 255 f.; Annerstedt 1914, 3:2, s. 137–

141, 378 f.; se dock Bergh 1916, s. 26.
100 Se även Appendix, III.
101 Resultaten grundar sig på analys av 317 dissertationer.
102 Johannes Upmark (praes.), Joach. Witte (resp.), De Phaëthonte, Upsaliae 1702. Disserta-

tionen är pro gradu. Se ovan, vid fotnot 48, om avvikare.
103 Privata kollegier bedrevs som bekant i professorernas hem, där de som var mer framstå-

ende i sina studier kunde få studera ”svårare” författare, se Annerstedt 1913, 3:1, s. 256.
104 Resultaten grundar sig på analys av 129 dissertationer.
105 Andreas Drossander (praes.), Olaus Rudbeck d.y. (resp.), De propagatione plantarum, Up-

saliae 1686. Denna Vergilius lärodikt om jordbruket är flitigt använd som källa i Drossan-
ders verk om hur växter fortplantas.

106 Hans-Joachim Lange, Aemulatio Veterum sive de optimo genere dicendi. Die Entstehung des 
Barockstils im XVI. Jahrhundert durch eine Geschmacksverschiebung in Richtung der Stile 
des manieristischen Typs, Bern 1974, s. 72–83, 84–106, jfr äv. Lindroth 1975, s. 196.

107 Resultaten grundar sig på analys av 33 dissertationer, samtliga framlagda under presidium 
av skytteanska professorer i denna tidsperiod.

108 Man kan dock notera att det föreläses över Lucanus i slutet av 1600-talet, strax före period 
2, se Ekholm 1929, s. 763; Annerstedt 1909, 2:2, s. 280.

109 Resultaten grundar sig på 28 dissertationer, samtliga i ämnet från denna tidsperiod enligt 
definitionsmetod B.

110 Vilka dissertationer som studerats framgår av Appendix, IV. Att identifiera en enskild an-
ledning till att en viss nu icke levande författare citerar en viss källa anser jag omöjligt. An-
ledningarna kan vara många olika, och ibland flera för varje citat och referens.

111 Om renässanskritiken, se Bergh 1916, s. 2–6. Poëtica tripartita är enligt Bergh (s. 19) hu-
vudsakligen baserat på de italienska teoretikerna Antonius Minturnus, Antonius Vipera-
nus och Jacobus Pontanus samt J.C. Scaligers Poetices libri septem (1561).
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112 Jfr Q.F. Horatius, Ars poetica, övers. Arvid Andrén, Jonsered 1992, v. 391 ff.: ”Orfeus, gu-
darnas helige tolk, avskräckte de vilda / skogarnas folk från blodsdåd och gruvliga målti-
der, därför / sades han ock kunna tämja tigrar och rasande lejon […].”

113 Fornelius 1643, L. 1, cap. XXV, äv. cap. VI och XXIII. Även många samtida uppsaladisser-
tationer i poetik tar upp denna fördel, som sägs ha sin grund i människans vilja att imitera. 
Seneca återger i ett av sina verk stoikern Cleanthes teori om att uttalanden på vers, som im-
ponerar på teaterpubliken, borde imponera så mycket mer om de yttras av en filosof, och 
att verserna mer effektivt tränger in i de oerfarnas tänkande (Hagendahl 1947, s. 122 f.).

114 Fornelius 1643, L. 1, cap. XIII–XIV, XIX–XX, XXVI, XXXI.
115 Fornelius 1643, L. 1, cap. VI–VII, XIX, XIV–XV.
116 Fornelius 1643, L. 1, cap. XIX.
117 Fornelius 1643, L. 1, cap. XXIII.
118 Hagendahl 1958, s. 299.
119 L.A. Seneca, Epistulae 108,9 ff., efter citat i Hagendahl 1947, s. 123: ”ubi accessere numeri et 

egregium sensum adstrinxere certi pedes, eadem illa sententia velut lacerto excussiore tor-
quetur.”

120 Fornelius 1643, L. 1, cap. V, VII, X, XX, XXIV.
121 Fornelius 1643, L. 1, cap. IX–X. En ofta citerad fras, ursprungligen från Aristoteles Poetik, 

via Scaliger, är att poesin ”inte bara återger saker och ting som de är, utan den återger även 
det som de inte är, och hur de skulle kunna vara, eller borde vara” (Fornelius 1643, L. 1, cap. 
V). Poeten gör sina beskrivningar utifrån vad som är sannolikt (verisimile) eller nödvän-
digt (necessarium) (s. 26) med hänsyn till föregående händelser.

122 Fornelius 1643, L. 1, cap. XIX–XXI, XXIII.
123 Fornelius 1643, L. 1, cap. XX och XXII, se äv. cap. VI–VII: Poesin lär om mänskliga förhål-

landen och ger exempel på föredömliga, personer – vi älskar att imitera och imiterar gärna 
dessa goda exempel.

124 Se t.ex. Olof Rudbecks jämförelse mellan skalden Orpheus och matematikern Ptolemaios 
till den förres fördel, som sammanfattas: ”Jag will alt således behålla häller de sanna dröm-
mare, än de osanna skrifware.”, Olaus Rudbecks Atlantica. Svenska originaltexten, 1, Stock-
holm, 1937, s. 427. Rudbecks användning av källor inklusive poesi diskuteras utförligt i Er-
iksson 1994; se äv. Malm 1996, s. 79 f. Åsikten att poeter var lögnare förekom också och 
framfördes regelmässigt i diskussionen, men i poetiken mest som ett retoriskt grepp.

125 Fornelius 1643, L. 1, cap. XXVI–XXXII.
126 Johannes Upmark (Rosenadler) (praes.), Olaus Sund (resp.), De poëseos natura II, Upsaliae 

1710, cap. 3, §XV. Jfr Olof Rudbecks resonemang framställt i Malm 1996, s. 79 f.
127 Hansson 1984, s. 67; Kurt Johannesson, Gotisk renässans, s. 109.
128 Se nedan, not 149 och 140. – Med andra ord, ’jag inte kan säga det bättre själv’, jfr not 20 

angående liknande argument hos Lipsius. Se vidare nedan; här ett exempel ur Lars Ro-
bergs (praes.) och Jacobus Sjöbergs (resp.), Dissertatio medica Ursum breviter delineans, 
Upsaliae 1702, s. 8: ”An autem & hic illam adferamus ursi descriptionem quam in aureis 
dictis carminibus Oppianus reliquit lib. 3 de venatione? Quem hic citasse maxime conve-
niet, eruditorum enim testimonio, non solum eleganter refert ex aliis desumta, & compa-
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rationibus splendissimis quasi depingit, sed & quod caput rei est, veritatis ubique amans 
est & fabulosas narrationes minime omnium sectatur. Sed cum longiora sint…” (”Men 
kanske borde jag också här anföra den där beskrivningen av björnen som Oppianus har 
lämnat åt oss i gyllene ord på vers i bok 3 ’Om jakt’. Det vore ytterst passande (conveniet 
trol. fel för conveniat) att citera honom här, ty enligt de lärdes vittnesbörd återger han inte 
bara på ett elegant sätt det han hämtat från andra, och liksom målar av med de mest ut-
sökta liknelser (comparatio eg. ’jämförelse’), utan det som är huvudsaken, han är en kär 
vän av sanningen överallt och fikar minst av alla efter berättelser av sagokaraktär. Men 
eftersom dessa [verser] är ganska långa…”)

129 Dessa fördelar omnämns t.ex. i Fornelius 1643, L. 1, cap. V.
130 Upm. 31, s. 22, Upm. 31, s. 27, Upm. 31, s. 22 f. De dissertationer som ingår i studien be-

nämns efter deras praeses. Detta betyder inte att jag anser praeses vara författaren till disser-
tationerna utan anser det vara en öppen fråga. Den numrering av dissertationerna som an-
vänds (Upm. 31, Obr. 28 o.s.v.) är den som finns i Lidéns och Marklins kataloger över UU:s 
dissertationer (se not 2). Vid fler citat än ett per sida numreras de inom sidan. Semikolon 
avskiljer citat på de olika teman som omnämns i brödtexten.

131 Upm. 31, s. 6, Upm. 31, s. 9 f., Upm. 31, s. 33 (människor är olika); Obr. 28, s. 5 (hopp om be-
löning); Upm. 31, s. 19 (fattigdom och moral).

132 Upm. 13, s. 4; Obr. 16, s. 6/1–2.
133 Obr. 24, s. 9; Obr. 16, s. 5.
134 Upm. 31, s. 12/1; Obr. 16, s. 8.
135 Obr. 16, s. 15, Obr. 24, s. 20/1–2, Obr. 24, s. 22/1–3, Obr. 28, s. 13, Upm. 43, s. 23. Denna 

funktion omnämns också i Fornelius 1643, L. 1, cap. V och XXXII. Ämneskunskaper dis-
kuteras i cap. XXVI–XXXII.

136 Obr. 24, s. 17, Obr. 24, s. 22/1–3.
137 Upm. 13, s. 2/1–2; Obr. 24, s. 2/1–2.
138 Upm. 79, s. 47; Obr. 24, s. 22/1–2; Obr. 24, s. 25.
139 Poesins och bildkonstens beröringspunkter är ett viktigt tema inom poetiken; se t.ex. 

Fornelius 1643, L. 1, cap. X.
140 Upm. 31, s. 6, Upm. 31, s. 9–10, Upm. 31, s. 12, Obr. 24, s. 23 (naturens mångfald); Upm. 31, 

s. 17 (dryckeslag).
141 Se textställen i Fornelius 1643, L. 1 anförda i not 113; jfr Upm. 13, s. 2.
142 Obr. 14, s. 4, Obr. 16, s. 2, Obr. 16, s. 15, Obr. 16, s. 24, Obr. 19, s. 17 (passande för en klok 

man); Obr. 24, s. 5, Upm. 31, s. 33 (eget och statens väl).
143 Obr. 14, s. 18; Obr. 28, s. 10.
144 Obr. 28, s. 24, jfr Dross. 6, s. 81 (studier); Obr. 24, s. 26/1–3 (skadliga karaktärer).
145 Obr. 19, s. [1], Obr. 19, s. 20, Upm. 31, s. 12/1, jfr Fornelius 1643, L. 1, cap. V.
146 Denna information utgör stöd för att det ligger något i tanken att den högsta makten i 

samhället är instiftad av Gud; jfr ovan Obr. 24, s. 9.
147 Obr. 24, s. 11.
148 Obr. 19, s. 15. Ett argument mot detta framförs ett par sidor senare i form av ett annat 

poem (Obr. 19, s. 17).
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149 Upm. 43, s. 23.
150 Obr. 16, s. 2, Obr. 24, s. 2 ’bene’, Obr. 24, s. 22 ’vere’, Obr. 28, s. 10 ’verissimum’, Upm. 31, s. 

22 ’prudenter’, Upm. 79, s. 47, ’verissimum’.
151 Fornelius 1643, L. 1, cap. VI–VII, XIX, XIV–XV.
152 De dissertationer som ingår i studien benämns efter deras praeses. Den numrering av dis-

sertationerna som används är den som finns i Lidéns och Marklins kataloger över UU:s 
dissertationer (se not 2). Vid fler citat än ett per sida numreras de inom sidan.

153 Rob. 2, s. 15, Rob. 2, s. 15, Rob. 2, s. 27–28, Dross. 6, s. 81, Dross. 6, s. 95, Dross. 6, s. 96, 
Dross. 8, s. 10–11, Dross. 2, s. 10/1–3, Dross. 2, s. 11; Rob. 5, s. 2, ’prout eleganter cecinit Ho-
rat.’; Dross. 6, s. 95 ’jucunde’; Dross. 6, s. 100 ’scite’; Rob. 7, s. 5 ’efficacius haec agritudo à 
Martiali poeta, mordaci, […] depingitur’; Rob. 7, s. 12 ’ingeniose simul et eleganter’; Rob. 
7, s. 36 ’eleganter’; Rob. 1, s. 14, ’eleganter ut poetam decet’; Rudb. 8, s. 30 ’excellentissimum 
poëtam Ovidium’.

154 Rob. 5, s. 2/1–3; Dr. 6, s. 95–96; Rob. 5, s. [1].
155 Poesin som förmedlare av ämneskunskaper diskuteras i Fornelius 1643, L. 1, cap. XXVI–

XXXII; Rob. 1, s. 13/1–3 (badhus); Dross. 2, s. 2, Dross. 2, s. 5/1–2, Dross. 2, s. 8, Dross. 2, s. 
24, Dross. 2, s. 40, Dross. 2, s. 85, Dross. 2, s. 89, Dross. 2, s. 108, Dross. 2, s. 115/1–2, Dross. 
2, s. 127/1–2, Dross. 2, s. 128/1–3, Dross. 2, s. 134 (växter).

156 Rudb. 5, s. 14, Rudb. 8, s. 21, Rudb. 8, s. 28, Dross. 2, s. 89 (erfarenhetsbank); Dross. 3, s. 
85/1, Dross. 2, s. 128/4 (allmänna levnadsråd); Rob. 7, s. 19 (smittspridning).

157 Rob. 2, s. 15 (flytta växter); Rob. 5, s. 36, Rob. 7, s. 21 (sjukdomssymptom).
158 Rob. 1, s. 8 f., Rob. 1, s. 26, Rob. 5, s. 6, Rob. 7, s. 5/1–2, Rob. 7, s. 12, Rob. 7, s. 30, Rob. 7, s. 

35, Dross. 9, s. 19, Dross. 9, s. 27. Rob. 7, s. 34, Rudb. 8, s [1], Rudb. 5, s. 2, Rudb. 8, s. 41, 45.
159 Rob. 5, s. 6, Rob. 1, s. 14, Rob. 2, s. [1], Rudb. 8, s. 20, 22/1.
160 Dr. 6, s. 100; Dr. 7, s. 14.
161 Rob. 1, s. 5, Rob. 1, s. 7–9, Rob. 1, s. 13, Rob. 1, s. 16, Rob. 1, s. 24, Rudb. 8, s. 22, 25, 30, 31, 

33–35 (sedvänjor), jfr Fornelius 1643, L. 1, cap. V; Rudb. 5, s. 25 (egyptierna).
162 Rob. 7, s. 36; Dross. 3, s. 24, 47, 66, 80.
163 I exempelvis Andreas Drossander (praes.), Laur. Huss (resp.), De urinatoribus, Upsaliae 

1692, (Dr. 11) s. 17 f., diskuteras vem som uppfann konsten att simma och dyka. Tibullus 
får här agera bevis, men säger i sin vers att tyrerna var de första att lära sig använda båtar.

164 Bergh 1916, s. 26.
165 De dissertationer som ingår i studien benämns efter deras praeses; ang. numreringen av 

diss. se ovan not 132.
166 Om Franckenius, se Annerstedt 1877, 1, s. 243 f., 400–404. Att urvalet utgörs av disserta-

tioner av endast en professor är inget problem för denna undersökning: Urvalet represen-
terar inte någon annan, större, grupp utan endast sig självt. Det är en undersökning av allt 
material som finns i kategorin medicin enligt definitionsmetod A och ger en bild av för-
hållandet i just det materialet. Se äv. not 41.

167 Om Drossander, se Annerstedt 1909, 2:2, s. 226–231. Om Roberg, se ibid. s. 231 f., 234–
247; Annerstedt 1914, 3:2, s. 89 f., 304–311.
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168 Om Aurivillius och Sidrén, se Annerstedt 1909, 2:2, s. 90,
169 T. Nevéus, ”Professorsbiografier”, i Uppsala universitet 1793–2000, 4, red. T. Frängsmyr 

(under tryckning). På grund av det stora antalet dissertationer (125) som framlagts under 
Hwassers presidium i perioden, har jag tagit ut var tredje dissertation. Det finns ingen up-
penbar anledning att tro att en analys baserad på alla 125 dissertationerna skulle ge ett re-
sultat mycket annorlunda än en baserad på dessa 42 dissertationer.

170 Det finns en dissertation framlagd under Loccenius presidium som Lidén i sin katalog 
har numrerat ”21b”, De jurisprudentiae constitutione. Denna dissertation numreras 22a på 
UUB:s exemplars titelsida. Angående de första innehavarna av skytteanska professuren, 
se Barbro Lewin, Johan Skytte och de skytteanska professorerna, Uppsala 1985, s. 32–35; An-
nerstedt 1, 1877, s. 197 f., 209 f., 363. Om Loccenius, Freinshemius och Schefferus, se Lewin 
1985, s. 38–58.

171 Detta är gjort så på grund av det stora antal dissertationer (93) som är framlagda under 
Upmark Rosenadlers presidium i denna period. Det finns ingen uppenbar anledning att 
tro att en analys baserad på alla 93 dissertationerna skulle ge ett resultat mycket annor-
lunda än en baserad på dessa 47 dissertationer.

172 Om Ihre, se Lewin 1985, s. 84–105.
173 Om Kolmodin d.y., Järta och Wingqvist, se Lewin 1985, s. 119–138.
174 Antalet dissertationer i urval B är betydligt lägre än det i urval A. I och med att materialet 

endast representerar sig själv, är detta relativt sett låga antal inget problem.
175 Franckenius nr 17 kallas dissertatio medica på titelsidan, men har inga uttryckliga referen-

ser och lämnar därför inget material för jämförelse.
176 Om Chesnecopherus, se Annerstedt 1877, 1, s. 243 f. Om Raicus, se ibid. s. 231, 241, 243 f.
177 Om Rudbeck d.y., se Annerstedt 1909, 2:2, s. 231–252; Annerstedt 1914, (3:2), s. 89 f., 304–

311. UUB har inga dissertationer av hans företrädare Olof Rudbeck d.ä. från perioden 
1685–1710.

178 Om Obrecht, se Lewin 1985, s. 60–63; om Upmark, se Lewin 1985, s. 66–71.
179 Se Fredriksson 2015.
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A B S T R AC T

Anna Fredriksson, Uppsala University Library

Poetry Quotations in Swedish early modern academic Dissertations (Antika poesicitat i tidig-
moderna svenska dissertationer)

Academic texts from the 17th and 18th centuries often contain quotations of poetry, the great 
majority from the classical antiquity. Even if this is well known, it appears to be little studied. 
This paper accounts for a study of the presence and function of such quotations in academic 
dissertations from Uppsala University 1625–1850. The study includes a survey of the extent to 
which poetry is quoted in the dissertations in various subjects and periods between the years 
1625–1850. Further the study explores which poets are most quoted in the material and what 
arguments poetry quotations usually support. The survey shows that among the periods stud-
ied poetry is quoted most frequently in period 2 (1685–1710), whereas it is hardly quoted at 
all in the following period 3 (1760–1785). The paper discusses reasons for the “rise and fall” 
of the poetry quotation and makes comparisons to other tendencies in academic writing, 
changes in the academic milieu and changes in poetics with regard to what should be consid-
ered the right use and purpose of poetry, in society and in university education. The use of the 
poetry in period 2 for argumentative purposes corresponds roughly to the poetical theory of 
the time. Solely decorative purposes appear to be rare, while poetry appears generally to have 
been quoted in its capacity of being specialist literature in various disciplines. Alongside the 
disciplines studied here, medicine and political science, poetry quotations represented fields 
of knowledge such as history, ethics and philosophy, as well as in then undefined fields such as 
psychology, sociology, cultural anthropology and ethnology.

Key words: academic dissertations, Uppsala university, early modern literature, poetry quota-
tions, poetics




