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Inledning

Petrus Lagerlöf (1648–1699) intar i flera avseenden en särställning i Sveriges litteraturhistoria. Hans stora och viktiga insatser för det svenska språket
och den svenska litteraturen har fått en viss uppmärksamhet vid det här laget.
Den roll han spelade i den sena stormaktstidens rika latinkultur har däremot
ägnats betydligt mindre intresse.
På sätt och vis är det logiskt. Medan svenskan i Petrus’ eftervärld utvecklades till ett fullvärdigt litteraturspråk, som snart kunde hävda sig inom alla
vetenskapens och litteraturens områden, gick latinet på lång sikt ett omvänt
öde till mötes; dess roll kom under samma tid att gradvis reduceras och inskränkas. Det beror således mest på vår egen tids perspektiv att hans verksamhet för svenska språkets uppodlande blivit mest framträdande för oss
idag. För samtiden var det ingen tvekan om var tyngdpunkten låg. Petrus och
några av hans gelikar utgör i själva verket kulmen på en lång tradition av
flitigt författande på latin.
Det handlar om tillfällesverser1, akademiska dissertationer, dramer, orationer, historieskrivning, medaljdeviser, etc. Närhelst något av vikt skulle
förmedlas till samtid och eftervärld, tog man till latinet. Redan när skolpojkarna mötte den antike skalden Horatius fick de överväldigande bevis för att
alster på det gamla romarspråket hade stått emot, och skulle komma att stå
emot tidens tand. Dennes exegi monumentum aere perennius2 (’jag har uppfört ett monument varaktigare än brons’) hade under sekler övertygat ambitiösa ynglingar om den latinska litteraturens bestående värde. För denna
tradition blev Petrus en av samtidens främsta företrädare.

Biografi
Petrus Lagerlöf föddes den 4 november 1648 på Östanås i Sunne som son till
prästen Magnus Petri Schivedius och Catharina Brunia. Inte mycket är känt
om hans barndom och uppväxt. Flera tragiska händelser inom familjen torde
emellertid ha gjort djupgående intryck. Tidens höga barnadödlighet hade
1

Det vill säga dikter som författats med anledning av något särskilt tillfälle, såsom bröllop,
begravning, avresa, hemkomst, etc.
2
Horatius’ Carmina 3.30.1.
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drabbat två av hans äldre bröder. Fadern begick självmord när Petrus var 25
år gammal. Senare blev en yngre bror sinnessjuk.
Av avgörande betydelse för den fortsatta karriären blev emellertid tiden
vid skolan och gymnasiet i Karlstad. Detta var en synnerligen fruktbar miljö
för begåvade unga män. Flera andra bemärkta latinskalder och lärdomsljus
utbildades vid ungefär samma tid vid samma läroanstalt, exempelvis Olof
Hermelin, Gunno Eurelius Dahlstierna och Torsten Rudeen. Nedan skall vi
se närmare uttryck för Petrus’ egen stora uppskattning av denna skolas lektor
i vältalighet Johannes Iser.
Den 23 februari 1665, alltså blott som sjuttonåring, skrevs så Petrus in vid
Uppsala universitet, och tidigt blev han uppmärksammad för sin förmåga till
latinsk vers och vältalighet. Redan vid denna tid har Petrus lagt sig till med
efternamnet Lagerlöf, skall det tilläggas. Hans två dissertationer som respondent (pro exercitio och pro gradu) rör sig dock inom ämnen som med
dagens terminologi skulle klassas som astronomi och geofysik. 1672 disputerade han under Magnus Celsius’ presidium på ’Om himlakroppars jämförelse med jorden’ (De comparatione corporum coelestium ad Tellurem), och
1675 framlade han under Petrus Aurivillius’ presidium en dissertation för
magistergradens vinnande ’Om källors och floders ursprung’ (De fontium
fluminumque origine). Av blygsamhet ville han inte ta emot lagerkransen,
sägs det.
Därefter blev Petrus informator åt sonen till riksrådet Lars Fleming. I
tjänsten ingick att följa med på en flerårig bildningsresa genom bland annat
Tyskland, England och Frankrike. Genom denna kontakt i högadeln vann
Petrus också insteg hos flera andra betydande män i samtiden. Väl hemkommen blev han således anställd som bibliotekarie och sekreterare åt Magnus Gabriel De la Gardie. Denne var vid denna tid inte bara rikskansler, utan
dessutom kansler för Uppsala universitet.
Det var också med De la Gardies stöd som Petrus 1682 utnämndes till
professor i logik. Två år senare bytte han till lärostolen i poesi, och 1687 till
den i vältalighet. I tjänsten vid akademin var han mycket aktiv – på 15 år var
han preses vid hela 111 disputationer, i ämnen alltifrån klassisk filologi till
naturvetenskap och psykologi – men han lär också ha varit en mycket omtyckt och respekterad lärare. För det talar bland annat det faktum att tre nationer valde honom till sin inspektor, förutom Värmlands, även Österbottens
och Gotlands.
Den slutliga befordringen kom 1695 då han ’för sin grundliga och utmärkta lärdom’ utsågs till rikshistoriograf, med uppgift att nedteckna och
förhärliga den svenska historien. Honom tillkom det då att författa texter till
Erik Dahlberghs stora planschverk Suecia antiqua et hodierna. 10 kapitel
hann han färdigställa innan döden ryckte bort honom i förtid den 7 januari
1699.
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Svenska
Det är alltså som främjare av det svenska språket som Petrus Lagerlöf blivit
mest uppmärksammad i vår tid. Ofta betonas då det privata kollegium i
svensk metrik som han förestod 1685. Svensk vers bör baseras på en växling
mellan accentuerade och oaccentuerade stavelser, hävdade han där. Georg
Stiernhielms försök att skriva svensk vers enligt stavelselängd, som man
gjort i latinet under klassisk tid, avfärdades således. Likaså bör man undvika
antika versmått som hexameter i svenska dikter. Det ligger alltså helt i linje
med Petrus’ värderingar att alexandrinen mot slutet av 1600-talet blev det
klart dominerande versmåttet i poesi på modersmålet.
Stiernhielm, men i synnerhet också Lucidor, får i Lagerlöfs framställning
kritik även på flera andra punkter. Exempelvis borde föråldrade, vardagliga
och dialektala ord undvikas i poesin. Språket måste karaktäriseras av klarhet,
och stilen skall anpassas efter de ämnen som dikten behandlar. Här rör vi oss
tydligt bort från barocken med dess yviga stilistiska grepp och prunkande
metaforer.
Men Petrus Lagerlöf har inte endast kallats vårt lands förste litterära kritiker, efter sin recension av Haquin Spegels Thet öpna paradis (1692), utan
även ’den förste svenske språkvårdaren’. Hans föreläsningar om svenska
språket 1691 var en pionjärinsats. Dels hölls de på svenska, vilket bara det
var en mindre sensation i ett sammanhang där latinet var fullkomligt dominerande, dels blev han, enligt egen utsago, därigenom den förste som avsåg
att reglera det svenska språket. Dessa föreläsningar gavs för övrigt ut för
första gången i sin ursprungliga version 1999 under titeln Petrus Lagerlöfs
collegium 1691 angående wårt swenska språks cultiverande.
I detta arbete var det föga förvånande ortografin, dvs. rättstavningen, som
ägnades det största intresset. Behovet av goda riktlinjer var stort i den anarki
som rådde på detta område. Den mest omdebatterade frågan – ortografiska
problem var livligt diskuterade vid denna tid – gällde i vilken utsträckning
man skulle dubbelteckna vokaler och konsonanter. Petrus ville använda dubbelteckning för att markera längd i båda fallen, och ett ord som vårt ’skal’
skulle med den metoden således skrivas som ’skaal’. Som vi vet gick inte
denna princip segrande ur striden. Svenskans ortografi blev också ämnet för
två dissertationer framlagda 1694 och 1695 med Petrus som preses.

Latin
Även om Petrus Lagerlöfs arbete för det svenska språket är respektingivande, är det tveklöst så att det är hans alster på latin som är de mest betydande i
hans litterära kvarlåtenskap, både i kvalitet och i kvantitet. Tyvärr, måste
man säga, framgår inte detta tillräckligt tydligt i våra största biografiska uppslagsböcker. Därför skall här några sidor av Petrus’ latinska författarskap
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belysas. Till att börja med skall vi dock se lite närmare på latinets ställning
generellt vid denna tid.

En bakgrund
Om man nämner språket latin brukar människor i första hand associera till
två företeelser: kyrkan och lärdomen. Detta är givetvis helt i sin ordning. I
grova drag kan man säga att kyrkan var det sammanhang inom vilket latinet
fortlevde efter romarrikets undergång. Under hela medeltiden, och i betydligt
mer begränsad omfattning alltjämt idag, befordrades latinet av de mäktiga
kyrkliga strukturernas kommunikativa behov och vida geografiska spridning.
När universiteten sedan uppstod under medeltidens senare del var det naturligt att också de begagnade latinet. Fortfarande var det med stor marginal
det mest spridda och utvecklade språket. Om vi dessutom betänker universitetens starka band till kyrkan, och därmed till makten, ter sig språkvalet än
mer självklart.
Övergången från medeltid till det som numera brukar benämnas tidigmodern tid präglas av två rörelser av enorm betydelse i västerlandets, och därmed också i latinets, historia: reformationen och renässansen.
I Sverige innebär den kyrkliga reformationen ett kraftigt traditionsbrott.
Latinet utmönstras rentav, och ersätts med svenskan. Våra (nästan) första
svenska bibelöversättningar tillkommer. Svenskan ersätter latinet som liturgiskt språk, i böner, predikningar, psalmer, etc. Grunden för agerandet var
givetvis teologisk, men konsekvenserna gjorde sig påminda på betydligt fler
områden. Ett avbräck för latinets ställning i Sverige innebar det tveklöst.
Med renässansen fick latinet å andra sidan förnyad uppmärksamhet. Kort
uttryckt innebar denna rörelse ju ett återuppväckt intresse för antiken, i de
flesta avseenden. Man såg på latinet med nya ögon. Medeltidslatinet hade i
själva verket avvikit långt från det gamla romarspråket i dess klassiska form.
Plötsligt såg man hur barbariskt det blivit, och påverkat av folkspråkens ordförråd och grammatik. Den samhälleliga utvecklingen hade av nödvändighet
också inneburit att en mängd nya ord hade tillkommit. Om det nyväckta
intresset för ett rent och klart latin gav studiet av det ny kraft, blev brottet
mot rådande språklig praxis i viss mån även en nackdel. Latinet försvårades
och blev mer elitistiskt genom de nya idéerna, skulle man kunna säga. Extrema purister var det dock ganska få som var. Latinet efter renässansen är
det som numera brukar betecknas som nylatin.
För Sveriges del fick alltså det kyrkliga latinet stryka på foten i och med
reformationen under första hälften av 1500-talet. Dock fortlevde latinet så
småningom desto starkare på andra områden: som universitets- och lärdomsspråk, och som litteraturspråk.
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Lärdom och litteratur
För universitetens del fick reformationen således inte några stora konsekvenser vad gäller språket. De svenska studenter som begav sig utomlands skrev
numera in sig vid akademier i reformerade områden, företrädesvis i norra
Tyskland, istället för vid sådana som var katolskt dominerade. Överallt var
likväl latin det språk som användes. Samma var fallet i Sverige.
Universitetet i Uppsala hade grundats redan 1477. I och med Gustav Vasas bryska framfart upphörde verksamheten en bit in på 1500-talet. Efter
några trevande försök i mitten av seklet, beslutar man sedan 1593 att det
skall öppnas igen, med Hertig Karl, sedermera Karl IX, som den drivande
aktören. Latinet var det självklara undervisningsspråket. Förutom att svenskan fortfarande var ett ganska outvecklat språk, hade latinet flera fördelar.
Lärda män över hela världen använde det; internationellt utbyte gagnades
således. Latinet var sedan begynnelsen universitetens språk; här fanns ett
gemensamt ordförråd och en etablerad terminologi. Det var således på
många sätt verkligen ’de lärdes modersmål’, för att använda en numera
ganska sliten fras.
Latinet var fortfarande på Petrus Lagerlöfs tid så gott som allenarådande
vid föreläsningar, disputationer, orationer, promotioner, etc. I de akademiska
avhandlingarna, dissertationerna, var det faktiskt inte förrän på 1850-talet
som antalet på svenska översteg dem på latin. Som bekant kom under 1700talet giganter som Carl von Linné och Emanuel Swedenborg att i stort enbart
publicera verk på det gamla romarspråket.
Besläktat med den lärda världens latinanvändning, men med ett helt annat
syfte, var latinet som litteraturspråk. Med renässansen blev nämligen målsättningen att skriva så som de gamla romarna hade gjort. Klassiska genrer
och versmått togs i bruk på nytt. Till vårt land kommer dessa strömningar
huvudsakligen genom de nordtyska universitet, dit svenska studenter reste
när det inte fanns någon anstalt för högre utbildning i Sverige. Därifrån
kommer också sedvänjan att författa verk utifrån särskilda tillfällen, samt att
tillägna dem särskilda personer, vilka oftast tillhörde högre skikt i samhället.
Tillfälleslitteraturen gör sitt egentliga intåg i Sverige ungefär i mitten av
1500-talet. Man skriver då på latin, och man försöker så gott det går att efterlikna de klassiska författarna. Till en början är det oftast kungahuset alstren
ställs till, men bruket sprider sig snart nedåt i samhällsskikten. I mitten av
1600-talet kan man i vissa genrer (bröllops- och begravningsdiktningen) och
samhällsklasser (präster, borgare, etc.) notera att texterna alltmer tenderar att
författas på svenska. Inom det högre ståndet och bland de lärda dominerar
latinet betydligt längre. Faktum är att tillfällesskrifterna utgör en mycket stor
del av den bevarade litteraturen från det tidigmoderna Sverige. Men de
trycktes inte enbart separat. Det är nästan obligatoriskt att reservera en plats i
alla trycksaker för gratulationer från vänner och kollegor. Bland sådana ’sociala kringtexter’, som de har kallats, återfinns för övrigt en inte oansenlig
del av Petrus Lagerlöfs latinska dikter.
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I nylatinets svenska historia bör i detta sammanhang särskilt en aspekt betonas. På kontinenten når författandet sin kulmen, både kvalitativt och kvantitativt, betydligt tidigare än i Sverige. I Italien är det 14- och 1500-talen, och
i Tyskland är det 1500-talet som utgör den latinska diktningens höjdpunkter.
I Sverige inträffar detta först mot slutet av 1600-talet, med författare som
Erik Lindschöld, Gunno Eurelius Dahlstierna, Andreas Stobaeus, Olof Hermelin, Petrus Lagerlöf, Magnus Rönnow, etc. Det är en veritabel guldålder
för den svenska litteraturen på latin. Några decennier senare, framåt 1720talet, har läget förändrats helt. Latindiktning blir passé. Strax därefter görs de
första ansatserna till att ge ut antologier och samlade verk. Mot slutet av
århundradet växer dessa ambitioner till utgivning i större skala. (Jämför
Schyllbergs och Älfs nedan nämnda utgåvor.)

Professor, vältalare och poet
Det är mot ovanstående bakgrund Petrus Lagerlöfs verksamhet som latinist
måste förstås. Som verksam lärare vid Sveriges förnämsta universitet umgicks han ständigt med det gamla romarspråket. Professorn i vältalighet var
rentav latinets främsta officiella representant vid universitetet. De 111 latinska dissertationer som lades fram under hans presidium bär syn för sägen
– ofta skrevs avhandlingarna vid denna tid av preses själv, skall det tilläggas.
Förutom de många akademiska avhandlingarna finns av Petrus’ hand i
tryckt form bland annat orationer (mestadels gravtal), program för akademiska festligheter och latinska dikter bevarade. Av de poetiska alstren trycktes vissa separat, andra ingick som en del i andra skrifter, som vi såg ovan.
Genomgående är de av tillfälleskaraktär. Ett betydande antal är skrivna som
gratulationer till disputanter, de andra är mestadels begravningsdikter och
bröllopsdikter, men undantag finns. Flertalet, både av orationerna och av
dikterna, är ställt till personer inom akademien, men exempel på andra mottagare förekommer. Särskilt bör hyllningarna till Karl XI och andra medlemmar av kungahuset nämnas, men även de som är riktade till Erik Lindschöld och Magnus Gabriel De la Gardie. Utöver de tryckta alstren finns ett
relativt rikt arkivmaterial, främst vid universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i Uppsala. Detta innefattar bland annat manuskript, föreläsningsanteckningar och brev.
Sammanfattningsvis kan Petrus Lagerlöfs verksamhet således beskrivas
med de tre orden akademien, vältaligheten och latinet.
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Dikterna i denna volym
Generella anmärkningar
Inom poetiken i Petrus’ samtid kan man urskilja två nyckelord: imitatio (imitation) och aemulatio (tävlan). Och de som är föremålen för imitation och
tävlan är i första hand de stora klassiska poeterna: Vergilius, Horatius, Ovidius, Catullus, Statius, etc. Men det fanns också åtskilliga mycket skickliga
latinskalder i samtiden, bland italienarna exempelvis Giovanni Gioviano
Pontano, Battista Spagnoli (Mantuano), Angelo Poliziano och Iacopo Sannazaro; hos tyskarna bland annat Conradus Celtis, Helius Eobanus Hessus,
Georgius Sabinus och Petrus Lotichius Secundus. Goda poeter fanns i så gott
som alla av Europas länder. De gamle är de främsta förebilderna, men de nya
beundras och efterliknas även de.
Detta förhållande präglar diktningen fullkomligt. Det avspeglas i upplägget, tematiken, metern och fraseologin. I mycket kan det te sig som ett
(stundtals tröttande) uppvisande av lärdom. Genom fyndiga allusioner återkallar skalderna tidigare diktares sammanhang och budskap. I den antika
mytologiska gudaapparaten hämtar de välklingande innebörder med vilka de
pryder sina alster. Det är knappast så att kristendomen är åsidosatt; den ger
sig ofta till känna, men gör det då i regel på allegoriskt vis. Från retoriken
har slutligen troper och stilgrepp inlemmats i den poetiska diktionen.
Så ser det ut, och vi kommer att se talrika exempel på alla ovannämnda
aspekter. Samtidigt har avgränsningar blivit nödvändiga i ett arbete av denna
begränsade omfattning; här kan inte redogöras för alla detaljer. I den kommentar som bifogats dikterna i föreliggande utgåva redovisas därför nästan
enbart referenser till de klassiska skalderna; dessa var ju också de huvudsakliga förebilderna för Petrus’ samtida kollegor.
Parallellt med dikterna på latin finner läsaren relativt ordagranna översättningar till svenska. Vid några tillfällen händer det dock att översättningens radnumrering inte helt stämmer, sedd för sig själv, eftersom den latinska
versionen har varit vägledande. Samtidigt förutsätts att kommentaren begagnas vid läsning av både den latinska texten och översättningen. Mycket av
det som nämnts ovan kan i vår tid kännas främmande. För kommentaren har
därför största möjliga förståelse av dikterna varit en ledstjärna. Men imitationen av de gamle går ned även på versens minsta beståndsdelar. Således
återfinner läsaren i kommentaren spridda påpekanden också om återanvändandet av särskilt klassiskt klingande fraser. Ofta anar vi att Petrus medvetet
letat efter sådana uttryck i sitt minne, fastän enklare alternativ stått till buds.
Den sista, och den egentligen kanske viktigaste, detaljen har vi sparat till
sist: vad vi möter i föreliggande urval är brukstexter. De ingår i det sociala
spel, där Petrus interagerar med sin närmaste omvärld. På något sätt är de
alla relaterade till hans egen verksamhet och karriär. Litterär meritering väg-
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de tungt, och kunde bana väg för betydligt större uppgifter. Läsaren kommer
därför att finna rikligt med historisk information i kommentaren.

Urvalet
Flera av Petrus Lagerlöfs texter har samlats ihop och givits ut i efterhand.
Han finns således representerad med ett urval latinska dikter redan i första
och andra upplagan av Petrus Schyllbergs Prodromus deliciarum Svecorum
Poëtarum (1722 och 1733–34[?]). Den mest omfattande utgåvan – enligt
förordet var avsikten att detta skulle bli ett slags samlade verk – är dock den
som Samuel Älf lät trycka 1780, med titeln: Petri Lagerlöfvii, prof. olim
Upsal. et historiographi regii, orationes, programmata ac carmina varia
(’Orationer, program och olika dikter av Petrus Lagerlöf, tidigare upsaliensisk professor och rikshistoriograf’). Dikter av Petrus på svenska kan återfinnas i Per Hansellis Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från
Stjernhjelm till Dalin (del 4, 1866).
De latinska texterna har hämtats från Samuel Älfs utgåva från 1780. Endast några mindre ändringar har gjorts för att anpassa dem till moderna principer. Således har & skrivits ut som et, interpunktionen har normaliserats,
och likaså bruket av v och u.
Urvalet har gjorts med syftet att ge en uppfattning om bredd och variation
i ämnesval och genre i Petrus’ diktning. Avsikten har därtill varit att särskilt
uppmärksamma några mer intressanta och för tiden representativa alster, och
även att återge några dikter av särskild betydelse i Petrus’ egen biografi,
vilka är tänkta att spegla hans sociala relationer och poetiska verksamhet.

Korrigeringar
Samuel Älfs ovannämnda utgåva är god, men några få mindre ändringar har
likväl gjorts. I följande redovisning är det ord som står före lemma-tecknet
den läsning som valt för denna edition, med det som står efter är den som
återfinns hos Älf.
I. Propempticon … Laur[entio] Fleming, rad 10: rara] ara
II. In Expugnationem Christianstadii, titeln: MDCLXXVIII] MDCLXXVII
III. In Orationem circa Natalem Caroli XI:mi …, rad. 10: tardius] tardior
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Texter och översättningar
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In Obitum M[agistri] Johannis Iser, Praepositi et Pastoris in Fryksdahlen
Vermel[andiae], D[ie] XXV Julii MDCLXXXIX.
1

5

10

15

20

25

30

35

Ergo tuum sine me ducetur funus ISERI?
Officiumque pium sors mihi saeva negat?
Me sine tam charis complebitur ossibus urna?
Ultima nec cineri munera ferre licet?
Ast absens lacrymas et carmen flebile fundo,
Quale dolor dictat, quale ministrat amor.
Eminus haec veteri persolvere justa Magistro,
Et procul exsequias, qua licet, ire paro.
Upsalides mecum certant moerore Camenae,
Magna quibus quondam curaque spesque fuit.
Alternis illae juvenem fovere lacertis,
Nectar et alterna saepe dedere manu.
Illae florentem fronti posuere corollam,
Cum gregis Aonii gloria magna foret.
Optabantque sibi columen sedemque parabant,
Et secum longas increpuere moras.
Dilectum sed terra parens poscebat alumnum,
Laeta sibi tantum se genuisse decus.
Formandumque suae florem dedit alma juventae,
Auspicium multis plausibus illud erat.
Nullius ore magis profecit patria pubes,
Et magis a nulla pendula voce fuit.
Hoc Duce Romanae sentiri gratia Suadae
Coepit, et a tenera plenius aure bibi.
Hoc duce non solitum juvenilia pectora cultum
Hausere, et studiis incaluere suis.
Patria sis testis, meritasque nec abnue laudes.
Plus quam Fama sciat, praestitit ille Tibi.
Saepius oblatos ultro neglexit honores.
Ut tibi serviret, se minor ille fuit.
Majorisque capax fortunae substitit infra,
Fastus et ambitio tam procul omnis erat.
Sustinuit multos tot taedia ferre per annos,
Nec piguit sortis, quamlibet arcta foret,
Donec jam fessum, cum serior adforet aetas,
Gaudenti excepit terra Frycana sinu.
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Dikt vid magister Johan Isers död, prost och kyrkoherde i Fryksdalen i
Värmland, den 25 juli 1689.
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Alltså till graven nu du går utan mig, käre Iser.
Ödet tycks neka mig grymt ge på min trohet bevis.
Ska utan mig din kropp läggas i likkistan ner,
får till din aska ej jag komma med gåvor till sist?
Tårar fäller jag dock och fyller en dikt med min klagan.
Ack, den väller ur sorg, utförs av kärlek likväl.
Här, långt fjärran ifrån, gamle läraren visar jag heder,
går i likföljet med – så långt det i tanken är möjligt.
Uppsalas muser med mig deltar i djupaste sorg.
Deras gunstling och hopp, en gång var han ju det.
Ynglingen ömt i sin famn de höll, och nektar de byttes
att ge, honom gynnade så, och gjorde en krans
av rikaste blomprakt att vira kring strålande pannan,
ty en stor ära han bragt, det är sant, åt den aoniska skaran.
De önskade åt sig ett stöd, de beredde honom en fristad,
spörjande mellan sig varför detta dröjt dem så länge.
Dock, hembygden åter åt sig krävde sin älskade skyddsling,
nöjd att ha närt vid sin barm en man utrustad så skönt.
Värmlands ynglingar nu fick sin bildning hamrad av honom.
Detta ett förebud gav om deras kommande framsteg.
Ej någon annans röst, ej någon annans ord
mer åt vårt fädernesland och all dess ungdom gav.
Under Isers ledning god, romersk vältalighet
vann allt bättre gehör, fann väg till ungdomars öron.
Ja, under Isers ledning stort närdes de ungas själ
av bildning i klassisk kultur, och brann deras studieiver.
Hindra min lovsång ej, fosterland var du mitt vittne!
Mer än vad Ryktet vet, gjorde vår Iser för dig.
Erbjuden höga värv, dock han försmådde dem.
För att främst tjäna dig, mindre gjorde han sig.
Duglig till större värv, blev han dock vid sitt kall.
Hög tom ära och glans främmande helt honom var.
Under en myckenhet år bar han på vardagens gissel,
icke han sörjde sin lott, var den om än så hård,
tills dess att Frykdalens jord nu vid hans höga ålder
den trötte nu i sin famn ack med fröjd sluter inne.
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Haec fuit emeritae statio sperata senectae,
Sed nimium nobis heu! brevis illa fuit.
Invidit pravis mors pectus amabile terris,
Cui dederat victas Livor et ipse manus.
Parca virum invidit, sed non tamen abstulit omnem.
Sculpta piis animis ejus imago manet.
Ibit in exemplum, seroque canetur ab aevo,
Aurea quae potuit secla decere, fides,
Et placidi mores, et dignus marmore candor,
Et mixtus miti cum gravitate lepos.
Tu vero aethereis dignissima sedibus hospes
Salve, anima, aeternis nunc satianda bonis.

Propempticon Illustr[issimo] L[ibero] B[aroni] Laur[entio] Fleming, in
Livoniam navigaturo.
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Caerulei, Neptune, parens domitorque profundi,
Tuque Tethys Senior, Nereidesque Deae,
Depositum vestris ingens committitur undis,
Grande decus generi praesidiumque suo.
Livonici tutela fori, quem publica legum,
Publica quem patriae trans mare cura vocat.
Mite caput, cui sponte velint se sternere fluctus,
Cui rapidas venti ponere sponte minas.
Sancta Themis, Charitesque Deae comitantur euntem,
Et miseris pietas rara benigna reis.
Vos igitur Nymphae, placidissima turba, marinae,
Et quaecumque sacer numina Pontus habet,
Ducite tranquillam non tardo tramite puppem,
Pronaque rectrici pandite vela manu.
Quaque eat, iratos pelago defendite fluctus
Insidiasque, suo quas tegit unda sinu.
Et leve nunc tepidis arcessite murmur ab undis,
Taedia nunc lusu fallite longa vago.
Donec Revaliae cum tuto adnaverit orae,
Tota salutantum littora voce strepent.
Tu quoque non pigris tum, Fama, relabere pennis,
Et refer haec patrio gaudia tanta solo,
Ut generosa pium gratanti pectore votum
Persolvat salvo salva domus domino!
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Detta var längtans ort, när åren väl fyllt sina mått:
dock – alltför kort ju blev den lärdes åldrandes tid.
Missunsam Död från vår jord stal bort den älskade mannen,
inför hans blida väsen Avunden själv givit upp.
Ödet honom berövade oss, dock ej i fullaste mått:
inom oss finns hans bild, i sinnet bevarad med tro.
Hans trofasthet värdig var fädernas gyllene tid,
blir en förebild nu, att besjungas av sentida släkten.
Därtill hans stilla väsen, hans ärlighet, marmorvit,
liksom hans kvicka behag, milt med allvaret blandat.
Nu som värdig gäst i himlens gemak blir du hälsad.
Ja, hälsad blir du ju där, du till evig salighet går.

En avskedsdikt till den vittberömda friherren Lars Fleming, när han ämnar
segla till Livland
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O Neptun, blåa bråddjups fader och betvingare!
Tethis, du åldriga, och ni gudomliga nereider!
Äretyngd är denna börda snart buren av böljorna era.
Stor en prydnad han är, ja ett värn för vårt folk.
För livländska lagen därtill en given löftesman är han.
Statens förvaltning av norm, just över havet nu kallas.
Dock för en man så mild stormvåg nog gäckar sig själv,
hotfulla vindarna vackert trotsar sin våldsamhet.
Heliga Themis, gudaborna Chariter, ledsaga honom!
Mot de anklagade, olyckliga, hans nåd och misskund giv.
Ni havsnymfer, ni ljuvaste skara,
och alla de gudar som det heliga Havet rymmer,
led så hans skepp i lugn utan att resan blir långsam,
och för med styrande hand de vänliga seglen ut.
Var han än far, vildaste vågor från havet fördriv,
samt de försåt, som i dess sköte sig döljer.
Ja, det lättaste brus nu ur ljumma böljan framlocka!
Och med vitt skilda nöjen all sorts tristess fördriv,
till dess att andra stranden av välkomsthälsningar ljuder.
När han vid Revals strand landat i trygghet har,
o Rykte, på snabbaste vingar vänd då åter till oss
för att på fosterjorden förtälja om glädje så stor!
Då kan med tacksamt hjärta det ädelborna hemmet
all sin tro och loven infria äntligt till Gud!
Om herren väl behållen är – så huset ock består.
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In Solstitium Aestivum, a Serenissimo Potentissimoque Principe CAROLO
UNDECIMO, Svec[orum] Gothor[um] Wandalorumque Rege, in Tornea
urbe spectatum, inter d[ies] XIV et XV. Junii MDCXCIV, expositumque a
JOHANNE BILBERG Prof[essore]. Ups[aliae] MDCXCV.
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Torna, vetus septem, sed nunc nova fama Trionum,
Ultima Bothniaci quam maris unda ferit.
Grande Tibi cessit, praesens quod suspicit aevum,
Quodque canent semper postera secla, decus,
Nuper Hyperboreum propius cum viseret axem,
CAROLUS, Augusti sideris instar habens,
Quaque iit, in plausus sese utraque solveret Arctos,
Et nova conciperet gaudia totus apex.
In te, pervigilem, nocturno tempore, Phoebum
Vidit, pro patria pervigil ipse sua.
Vidit inocciduo radiantem lumine vultum,
Perpetuoque die tum sua regna frui.
I nunc, quicunque es, nostris atque objice terris
Aeternumque gelu, Cimmeriumque chaos.
Haec lege, quae narrat BILBERGIUS (is quoque tantae
Spectator lucis, Rege jubente, fuit).
Cognosces, quanto fulgore hic ferveat aestas,
Quantaque naturae munera mitis alat.
Cognosces, quam pura fluat, qua vescimur, aura,
Quam fit, quod colimus, non sibi segne solum.
Ut nulli faveat Titan impensius orae,
Majores nusquam ducat ut ille moras.
Hibernae noctes tolerentur et aspera brumae,
Omnia nam redimit solstitiale jubar.

Epithalamium in Nuptias M[agistri] JOHAN[nis] COLUMBI, Prof[essoris]
Poës[eos] Upsal[iensis] et MARGARETAE SCHEFFERAE, JOH[annis]
Filiae, Ups[aliae] D[ie] XXX. Junii Anno MDCLXXII.
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Inter Acidaliae tela irrequieta pharetrae
Certius est unum reliquis, cui pectora Vatum
Enthea sola vacant. Non hoc speciosius ullum
Cyclopum finxere manus. Riget aurea cuspis,
Non vanis metuenda minis, circumdataque auro
Mirificisque modis caelata superbit arundo,
Quod simul intravit praecordia, protinus imis
Ossibus incutitur vulnus serpitque medullis,
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Dikt över det sommarsolstånd som beskådades av den högst lysande och
mäktiga fursten KARL XI, svears, göters och venders konung, i staden Torneå mellan den 14 och 15 juni 1694, och som har beskrivits av Johan Bilberg, professor i Uppsala, 1695.
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Torneå, åldriga stad i norr, nu åter av Fama famnad,
längst in i Bottenviken av vågen smekes du.
Nu når dig ära stor, den samtiden förstummar.
Ära som sekler, kommande, ju evigt skall besjunga,
ty Carolus, den höga stjärnans like,
helt nära har besökt hyperboréers pol.
Vartän han for, hel Nord brast ut i jubel,
i denna fjärran trakt ny glädje väcktes upp.
Hos dig han solen såg vaka i nattens timmar,
liksom han vakar själv ju städse över landet.
Han det ansikte såg av ljus som aldrig dör,
och att hans rike så fick njuta evig dag!
Vem du än råkar vara, gå nu beskyll vårt län
för evig kyla bryskt och ett cimmeriskt kaos!
Läs ock vad Bilberg sagt (han också skådat har
det stora ljuset ju, på konungens befallning).
Du får då veta, ack, med vilket mäktigt sken
sommaren glöder här –
att den i huldhet alstrar naturens gåva stor.
Du kommer att få veta hur ren den luften är,
och huru jord vi odlar ej ligger ofruktbar.
Ej någon trakt mer hett Hyperion gynnat har
och sig ej uppehåller någonstans längre tid.
Midvinters nätters hårdhet – de måste tålas dock.
Strålande sommardag småningom gottgör allt.

En bröllopsdikt till vigseln mellan magister Johannes Columbus, professor
poëseos i Uppsala, och Margareta Scheffer, Johannes’ dotter, i Uppsala den
30 juni år 1672.
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Av pilarna, de aldrig vilande, i Amors koger
är en den säkraste i träff, och målet är för denna pil
skalders gudahjärtan främst. Ack ej cyklopen skapat
någon enda skönare pil. Gyllene strålar dess spets,
fyras ej för tomma hot. Dess mycket långa skaft
lyser i guld med underbara tecken.
När denna pil i bröst trängt in, då uppstår snart ett sår
bland benen längre in, det sprider sig i märgen.
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Et labem mens ipsa trahit, dulcesque labores
Perpetitur, vulgoque ignotos imbibit aestus.
Teïus hoc olim Cousque arsere Philetas,
Atque suae Sappho notissima fabula Lesbo.
Hoc Naso percussus erat, quoque Umbria Vate
Tollitur. Hoc nostri decus illud amabile secli
HEINSIUS, hoc ingens mens GROTIA sensit, et omnes
Quos geminus, Phoebique et Cypridis, impulit ardor.
Tum jussa Heroas ac tristia linquere bella
Et dominae servire chelys, tum ludere primum
Blanditiasque leves meditari coepit, et ultro
Viribus aucta novis seque ingeniosior ipsa
Fingere mille artes Facundia, mille lepores.
Illud amor potuit. Tum nomina blanda Corinnae,
Cynthiaque Asterieque et fama novissima Rossa,
Orta perenne manent, seroque canuntur ab aevo.
Haec quondam cepere sua dulcedine mentem
Vatis Hyperborei. Qui, dum vestigia vatum
Prisca legit, totumque frequens Helicona pererrat
Castaliae mirator aquae, tandem haesit et ipse
Saucius igne novo. Non qui sua frena pudori
Solveret, aut animum vagus huc agitaret et illuc,
Sed casto, sed tranquillo, qui fixus in una
Constitit immotus SCHEFFERIDE, cujus ab ore
Cujus ab ingenuo traxit solatia vultu.
Nec siluit tamen ingenium. Vos dicite, Musae,
Et si docta, aliquae, didicistis murmura, silvae,
Vos, faciles umbrae et numquam facundior Echo,
Dicite, quos cantus, quas fuderit ille querelas.
Quo dominae mores laudaverit ore genusque,
Quo vultus pulchrasque genas pulchrosque capillos?
Os quoties toti contendere jussit Hymetto,
Lumina nocturno quoties contendere coelo!
Ipsa Venus, Venus ipsa arrisit et omnia menti
Indidit alma suae, Paphiisque inscribere myrtis
Ibat amor mansura sui monumenta triumphi.
Da tandem, da victa manus, o! virgo, petenti.
Sunt aliquid vatum connubia. Vivere vatum
Post cineres atque ire solent in secula flammae.
Cernis, Hymen casto faveat quam pronus amori.
Cernis, ut adproperet maturior Hesperus, et nox
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Ja, själen själv tar åt sig nu, fördärvet, ack så ljuvt.
Du andas hetta in, en som du förut icke känt.
Anakreon från Teos och Philetas ifrån Kos
av denna eld ju fordom brann – ja liksom Sapfo –
det vet väl alla – på sitt Lesbos.
Av den blev Naso träffad, han, liksom den skald
som Umbrien skryter med. Därtill Heinsius ock
som vår tids kära prydnad är, liksom
Grotius, han också erfor den, storsinte anden!
Ja, alla, alla som Phoebus Apollo – och –
än värre – som Amors tvåfaldiga glöd tänt på.
Till detta befalld nu lyran slutade hylla heroer och usla krig
för att i stället tjäna sin sångmö, ja den började att leka
ja i lätthet leka med smickrets viga fras, och av sig själv
nu föddes elokvensen – att med mera snille än tillförne
uppdikta tusen konster, tusen muntra skämt, ack
detta förmådde Amor. Corinnas sköna namn blev känt,
och Cynthia och Asterie och Rossa nu till sist!
Ack de evigt förblir, nu av sena släkten besjunges.
Så fångades också den norröna sångarens själ
av deras ljuva behag. I forna skalders spår han nu sökte
Helikons heliga berg åter och åter att genomströva,
ofta hejdande sina steg av kastaliska källan tjusad,
svedd som han var av nytänd låga. Ej han lossade dock
på dygdens tyglar eller lät löst driva sin själ hit och dit.
Nej, kyskt och lugnt stående stadigt förblev han,
fäst allena vid dottern till Schefferus. Från hennes bild,
från hennes goda hjärta, vad tröst han hämtade!
Stilla tiger dock ej snillet. Vittnen I muser
och I skogar, varhelst som I hört det – väljudet!
Och ni flyktiga skuggor och du Eko, plötsligt så vältaligt!
Tala! O säg vilken sång, vilken klagan som ljudit!
Återge orden med vilka han prisat sin älskades seder och släkt,
anletsdragen, kinderna sköna, lockar så vackra.
Ofta han vittnat har om söta honungens guld,
och om ögonens sköna glans, som om nattliga himlen minner?
Venus, ack Venus själv, har mot honom i mildhet lett,
ristat sig in i hans själ, och hän går nu Amor förvisst
med pafisk myrten att prägla minnet av helig triumf.
Giv då, o jungfru, åt bedjaren handen, besegrad.
Skalders kärlek är stor, deras lågor lever ju starkt,
lever i långliga tider, ja långt efter döden!
Du ser ju hur Hymen med makt den rena kärleken gynnar,
ser huru Hesperus växt och närmare kommit och huru
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Ipsa suas vobis producere gestiat horas,
Et Phoebus differre diem velit almaque blandi
Gaudia casta tori deprendere serior Eos.
Cumque suas vertet revolubilis annus habenas,
Nascetur parvus, referens utrumque parentem,
Ore COLUMBIADES. Quod primum flebitur illi,
Infanti primum quidquid conabitur ore,
Versus erit, donec patrias formatus in artes
Vincere priscorum contendet carmina, quae vel
Graecia, vel Latium, nostros transmisit in annos.
Tuque tuo, Vates, qui nunc suspensus amore
Et lepidis curis ac virgine captus ab una es,
Virginibus mox redde novem Te, redde juventae,
Sera redemturis incumbe, age, secula chartis,
Et stimulanda Tuo praebe tua pectora Phoebo.
Quantum plausa suis est HEINSIA Musa Batavis,
Quam favet Aonio CAPELANI Gallia plectro,
Tantum nostra Tuis adsurget terra Camenis,
Teque suae cupiet praeconem accedere famae.

In Expugnationem Christianstadii, MDCLXXVIII.
Dane, rogas, quam ob rem citius non ceperit urbem
Svecus? Rem voluit te speculante geri.
In Orationem circa Natalem CAROLI XI:mi, a CAROLO LIEDEMAN habitam Upsal[iae] D[ie] IX. Januarii An[no] MDCLXXVII.
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CAROLE, dum Castris, hiberno et pectora Marti,
Objicis, in medio docta calere gelu,
Oraque non miti praebes violanda pruinae,
Quae verni semper sideris instar habent.
Dum male perjurum toties stimularis in hostem,
Victrici ulturus foedera rupta manu.
Festinatque Tuis pugnare in partibus aether,
Fataque jam caussa pro meliore manent.
En! Tibi ter septenus adest Natalis, et aevum
Miratur meritis tardius ire Tuis.
Cumque Tuos ausus retegit, numerarier ultra
Postulat, et fastis vix putat esse fidem.
Dumque stupet gaudetque simul, dum saepe reverti
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natten gläds att för er skull timmarna sina förlänga,
ja huru Phoebus nu vill dag skjuta upp och hur Eos
ljuva bröllopsbädds glädje senare blottar än brukligt.
När nytt år sedan skall randas och sina tyglar lösa
en parvel ser världens ljus, sitt upphov – båda – han liknar
med sin Columbusbild. Det som av denne först gråtes,
ja, vadhelst den späde med munnen sin formar,
poem blir det säkert och visst tills han än mer, i faderns dikt
danad, söker de sånger besegra som fordom uti antiken
ja, som Rom och Grekland till vår tid vidare sänt.
Och du lycklige skald, som nu, ängslig, av kärlek,
i ljuva bekymmer fångad ju är av en enda jungfru
– överge ej de muserna nio, bliv vid din ungdom!
Skapa med iver den dikt som kommande tider skall hylla.
Ja, låt på så sätt Apollo ditt hjärta bära och sporra!
Likasom Heinsius’ musa av Holland framburits hyllad
och likasom franker slår an Capelanus’ aoniska plektrum,
så genom sångmörna dina vårt land skall stiga i höjden
och du en härold blir helt visst för dess stigande rykte.

Vid erövringen av Kristianstad, 1678.
Varföre de svenske ej staden raskare tog, du spörjer, danske man.
De ville att det skedde allt medan du såg på.
Dikt över det tal över Karl XI:s födelsedag, som hölls av Carl Liedeman i
Uppsala den 9 januari år 1677.
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Nu Du Ditt bröst utsätter för krig och lägerliv
– o Carolus –
det bröst som lärt sig låga av eld i kylans mitt.
När nu Ditt anlet härjas av stark och omild frost,
det anletet dock äger vårstjärnans sköna glans.
Städse sporrad Du är mot svekfullt fiendeland,
till att mot bruten ed med segrarehanden slå.
Då – Himlen sällar sig att strida vid Din sida.
Vad som rättfärdigt är, ödet orubbligt det gynnar!
Nu tjugoett år Du fyllt, det året förundrat går fram.
Ja, Tiden får långsam flykt inför Dina gärningar stora,
inför bilden av Dina dåd. Ja, Tiden vill nu att de skall
allt framgent räknas upp, litar till krönikor ej.
Ja, medan Tiden häpnar och glädjer sig ständigt,
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Se vovet, et Domino plaudere saepe suo,
Excipit alloquio LIEDMANNUS, et auspice Phoebo
Paene suis annis altius audet opus.
Oraque facundos juvenilia solvit in orsus,
Verbaque materiae concipit aequa suae.
Ingenium, Rex, ipse facis, facis esse disertum,
Parvaque difficile est, Te subeunte, loqui.
Nec nihil est nasci Tecum, lux fertilis illa
Dotibus, et genii dives ubique fuit.
Lux praesaga fuit, quae Te cum gigneret orbi,
Praeconem hunc una protulit alma Tibi.

In disputatione HAQV[ini] SPEGEL, Smolandi, de Principiis Geographiae,
MDCXCI.
Hac terra, hac pelagus, coelumque ediscitur arte:
Tam breve per rerum summa tenemus iter.
Angustis ingens spatiis includitur orbis;
Ut, qui cuncta capit, possit et ipse capi.
In Effigiem Illustriss[imi] ac Celsiss[imi] Comitis ERICI DAHLBERG,
S[acr]ae R[egi]ae M[ajesta]tis Senat[oris], Campi Ducis, Livoniae et Civit[atis] Rigens[is] Gubern[atoris] Gen[eralis] atque Acad[emiae] Dorpat[iensis] et Pernaviensis Cancellarii.
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Cernitur hoc vultu DAHLBERGIUS, atque senectae
Quot gerit ore notas, tot quoque laudis habet.
Par senio virtus, quo plus se protulit aetas,
Tantum etiam meritis addidit ille suis.
Non anni fregere virum, manet integer ille
Pectoris excelsi, qui fuit ante, vigor.
Mens excelsa suo sibi sumit robur ab aevo,
Atque alitur curis, laetior usque, suis.
Orsus ab exiguo, cunctosque emensus honores,
Implevit summum Marte togaque decus,
Ambiguum linquens, magis an sit dexter in armis,
Artibus an pacis consilioque valens.
Pulchrum est, Regnantum quatuor meruisse favorem,
Et titulos tantos totque parasse sibi.
Nec minus est pulchrum, quod prisca recensque Gothorum
Gloria nunc ejus stet rediviva manu.
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och lovar att åter och åter komma att prisa sin herre,
griper Liedman sig ämnet an med diktgudens bistånd.
Han vågar stort sin lovande lyra slå an och det
med större mått än åldern han nått plär tillåta.
Ja, huru låter han icke munnen den unga att sjunga,
formar orden till dikt som svarar mot höga ämnet.
Själv Du hans själ elokvent gör, o konung, hans unga sinne.
Svårt är att tala i smått i Din konungsliga närhet.
Ej ringa sak det är vara född den dag då Du föddes.
Fruktbar den dagen var på talang och på själens gåvor.
Ack, framsynt var den ju ock, när den till världen Dig förde
och uti samma stund panegyrikern alstrade fram.

I disputationen av Haquin Spegel, smålänning, om geografins principer,
MDCXCI.
Genom denna disciplin lär vi känna jorden, havet och himlen.
En så kort väg går vi genom vår värld.
Vår väldiga jord innesluts på ett litet utrymme,
så att den värld, som omfattar allt, också själv skall kunna omfattas.
Dikt till bilden av den högst lysande och ärbare greven Erik Dahlbergh, det
heliga kungliga majestätets rådsherre, fältmarskalk, generalguvernör över
Livland och staden Riga, och kansler för akademien i Dorpat och Pernau.
1

5

10

15

Här skådas Erik Dahlbergh, hans äras mång bevis
når lika ju i tal hans anlets ålderstecken.
Hans dygd hans ålder når, i tidens flykt framåt
ack mer och mer han hopat förtjänster utan tal.
Ej åren brutit mannen, upphöjda hjärtats kraft
har oförminskad blivit, bevarat all sin makt.
En upphöjd själ ock får mer styrka genom åren,
ett ljusare lynne får, tar näring ur sina bekymmer.
Enkel hans härkomst var, dock all hedersposter han vunnit.
Ja, högsta äran han nått, såväl i krig som i fred,
och det i tvivel är lagt, om han mest skicklig är
gällande vapen, eller i fredens sak och rådets.
Fyra konungars gunst han väl förtjänat har,
han skönt förvärvat har mång hederstitlar åt sig.
Ej mindre bra det är att goters gamla ära
nu pånyttfödd består genom hans händers kraft.
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Inscriptio Sepulcri EBBAE M[ariae] DE LA GARDIE, An[no] MDCXCVIII.
Advena, si quaeris, cur haec innupta Virago
Manserit, hoc discas: altera Pallas erat.
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Ebba Maria De la Gardies gravinskrift, år 1698.
Främling, du frågar varför denna kvinna förblivit ogift.
Detta bör du förstå: en andra Pallas hon var.
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Kommentar

In obitum M[agistri] Johannis Iser ...
Johan Iser] Den sorgedikt vi möter först är författad över Petrus’ avhållne
lärare från skolan i Karlstad, Johan Iser (1629–1689). Som sådan
innehåller den tydliga separata delar. Efter en inledning där Petrus
uttrycker sin ledsnad över att inte kunna delta i begravningsakten, utan
istället visar sin aktning genom en dikt, följer ett längre stycke om Isers
biografi. Där fokuseras på dennes studietid i Uppsala, och på tiden som
lärare i Karlstad. Slutdelen betonar främst Isers goda karaktär. Han var
ödmjuk, trofast, ärlig och behagligt munter. Flera temata är stående inslag
i sorgedikter från denna tid – eller i tröstande ord i alla tider, skulle man
snarare vilja säga. Men detta förringar knappast uppriktigheten i det som
uttrycks. Petrus uttrycker sin sorg enligt sin tids manér på ett sätt som
känns finare och innerligare än vad som är vanligt.
Iser hade som ung själv genomgått skolan i Karlstad, och därefter
alltså studerat vid universitetet i Uppsala. Han disputerade för graden
1661. Efter en tvåårig bildningsresa i Europa blev han utnämnd till lektor
i vältalighet vid det nyöppnade gymnasiet i Karlstad. Han blev sedemera
även konrektor, samt lektor i grekiska och i teologi. Efter en kortare
period som kyrkoherde i Grava, blev han 1679 kyrkoherde i Fryksdalen
och kontraktsprost i Frykdals kontrakt.
Som lärare är Johan Iser legendarisk, och flera av den sena
stormaktstidens verkligt vittra personligheter bevarade för alltid hans
namn i tacksam åminnelse, och sörjde honom vid hans död. Petrus
Lagerlöf, Olof Hermelin, Torsten Rudeen och Gunno Eurelius Dahlstierna
hade alla denne lektor att tacka för sin goda grund på lärdomsbanan.
Faktum är också att inte färre än fyra av Isers tidigare elever kom att bli
professorer i vältalighet vid svenska universitet: Petrus Lagerlöf i
Uppsala, brodern Erland Lagerlöf i Lund, Torsten Rudeen i Åbo och Olof
Hermelin i Dorpat.
Petrus’ dikt vid Johan Isers bortgång är bara den ett vältaligt bevis på
den stora respekt han fortfarande kände inför sin gamle lärare i Karlstad.
Men till Isers begravning författade bland annat också Gunno Eurelius
Dahlstierna “i största hast dok af största skyldighets plikt” en sorgedikt av
ett helt annat slag, en sonett på svenska. Den återges i sin helhet nedan,
och får i detta sammanhang tjäna som ett slags kontrasterande pendang till
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Petrus’ latinska poem. Den citeras, med några mindre justeringar, från
Erik Noreens utgåva från 1920, s. 18 f.:
O Wyrdnat! gakk ey så från oss! du wore wärd
Odödlig lewa här: dok här du aldrig dödes,
Som med hwar Morgon-dagg på nytt hos hwariom födes.
Du som har giort fler af din höga Lärdom lärd’
Än han ifrån Stagir [d.v.s. Aristoteles], ok talat uthan flärd,
Med Ängla-Tungo fast de ord som aldrig ödes:
Awunden siälf, då han mäst på förtahl bemödes,
Få sprida ut ditt loff, har siälf-krafd nu begärdt.
Man tälier ditt berömm för Swea-Purpurs Skeen:
Ditt namn i Wermels bygd huggs ut i Marmor-steen.
Din Brör Guds eget Folk mäd Sukk ok Klage-wiser
Nu sakna stället ditt: Sij Fryken wed sin strand
Med wågars heta tåhr grof in i hwitan Sand
De ord: här hwilar sig dän Lärda JOHAN ISER.

2. Ödet tycks neka mig grymt] Tanken att människornas lott på jorden är
grym (sors saeva) är en kliché i begravningsdikter. Den återfinns så gott
som alltid i en eller annan form i dessa sammanhang (jfr Ström 1994, s.
78 f. och 85 f.).
ge på min trohet bevis] Latinets officium pium avser i klassiskt latin i regel
just de efterlevandes hedersbetygelser för den som gått bort. Så används
det exempelvis av Ovidius i Heroides 13.27 och Tristia 3.3.84.
4. får till din aska ej jag komma med gåvor till sist] Vi kommer att se hur
Petrus, precis som de andra latinskalderna i samtiden, ständigt lånar de
klassiska poeternas tankar och uttryckssätt, som nämndes ovan. I raden
ultima nec cineri munera ferre licet ekar i synnerhet några formuleringar
från Catullus’ sorgedikt över sin döde bror (101). Inledningen av denna
mycket berömda och alltjämt lästa dikt återges nedan i Ebbe Lindes översättning:
Många voro de hav och många de länder, jag måste
korsa att komma till dig, o min olycklige bror! –
blott att få ägna till sist åt din gravplats fromhetens gåvor
och tilltala ett stumt stoft med ett gagnlöst ord.

5. dikt med min klagan] Beroendet av klassikernas latin gäller genomgående,
också ned på dikternas minsta beståndsdelar. Den fras vi här möter, carmen flebile, återfinnns exempelvis även i Ovidius’ Tristia 5.1.5 och Heroides 15.7.
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7. långt fjärran ifrån] Till skillnad från Catullus ovan, som reste ända till sin
broders gravplats, har Petrus förblivit i Uppsala långt från den döde. I stället för ’några sista gåvor’ (ultima munera) på plats tvingas han således
skänka Iser ’tillbörlig heder’ (justa) genom sin dikt.
9. Uppsalas muser] Latinets Camenae var ursprungligen romerska källnymfer, men redan några hundra år f.Kr. identifierade man dem med muserna
från den grekiska mytologin, och det är så vi måste förstå dem här. Muserna representerar i sin tur mycket ofta den akademiska bildningen i nylatinska texter. Med uttrycket ’Uppsalas muser’ avses därför ungefär ’den
lärda världen i Uppsala’ (jfr Helander 2004, 553 ff.). Men ytterligare en
nyans utvinnes om vi betänker det som antyddes i inledningen ovan: i den
akademiska bildningen ingår vid denna tid i högsta grad förmågan att
skriva vacker vers.
11. Ynglingen ömt i sin famn de höll] Den latinska texten Alternis illae
juvenem fovere lacertis ekar här av en rad från Propertius (2.22a.37): altera me cupidis teneat foveatque lacertis (den andra håller och värmer mig i
sina lystna armar). Hos Propertius är kontexten erotisk, och tolkat med
måtta tillför den vetskapen onekligen lite sälta även i läsningen av Petrus’
text.
12 f. en krans / av rikaste blomprakt] Det som måste avses är den lagerkrans,
som Iser erhöll vid promotionshögtiden efter magistergradens vinnande
1661.
14. den aoniska skaran] Aonia är den del av Boetien där källorna Hippocrene och Aganippe är belägna på berget Helikon. Dessa källor var helgade
åt muserna. Med ’den aoniska skaran’ avses således återigen muserna, och
även här representerar de den akademiska lärdomen (jfr Sjökvist 2007,
s. 192).
16. spörjande ... varför detta dröjt dem så länge] Det latinska versslutet
increpuere moras ligger nära det som Ovidius använder i Fasti 3.616: saepe meas illos increpuisse moras. Där är det den romerske nationalhjälten
Aeneas som hävdar att gudarna ofta klandrat honom för att han dröjt så
länge med att komma fram till sitt utlovade land Latium.
17. hembygden] Personifikationen av fädernejorden (terra parens) avser i
det här fallet Isers hemtrakter i vidare bemärkelse, eller rentav Värmland i
stort. Efter studietiden i Uppsala fick han ju tjänst vid gymnasiet i Karlstad, som nämnts ovan. Själva frasen finns också hos Vergilius i Aeneiden
4.178.
19. ynglingar] Latinet har här i suae florem dedit alma juventae ordagrant
egentligen ’blomman av sina ynglingar’. Men ’blomma’ i betydelsen ’de
främsta’ har många belägg redan i det klassiska latinet
20. förebud] I strikt mening avser ordet auspicium den teckentydande fågelskådning, med vilken bland annat de viktigaste statshandlingarna i romarriket inleddes. Här avses ’förebud’ snarare i konkret betydelse, men ofta
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används ordet också för ’början’, just beroende på dess funktion i det romerska samhället.
22. mer åt vårt fädernesland] Här möter vi all utbildnings egentliga syfte vid
denna tid i ett slag koncentrat. Målet var att eleverna och studenterna
skulle bli till gagn för sitt fädernesland, och således till nytta för monarkin
och staten (jfr Sjökvist 2007, s. 219 f.).
23. romersk vältalighet] Detta anspelar på Isers anställning som lektor i just
vältalighet, och att det är retoriken som romarna förmedlat som är den
som läres ut. Suada var nämligen övertalandets gudinna, och hade som
sådan tagits över från grekerna och introducerats i Rom av skalden Ennius
ca 200 f.v.t.
24. fann väg till ungdomars öron] Latinets aure bibi är egentligen ‘drickas
med öronen’. Metaforen är mycket vanlig i latinet i betydelse att ’lyssna
girigt till’. Den återfinns exempelvis även i Horatius’ Carmina 2.13.32. I
detta sammanhang förstärks den dessutom av raderna efter, där ynglingarna ’insuper’ bildningen i sina hjärtan.
28. Ryktet] Ryktet, eller ryktbarheten, står här personifierat, enligt klassiskt
mönster. En mycket berömd förebild finns i Vergilius’ Aeneiden 4.173.
(Om personifikationer hos nylatinska författare, se exempelvis Berggren
1994, s. 41 f.) Innebörden här är givetvis att Iser har gagnat sitt fosterland
mycket mer än vad som har blivit allmänt känt.
29–34] I följande rader framställes Johan Isers stora ödmjukhet och anspråkslöshet. Det var således varken bristen på anbud eller bristen på förmåga som gjorde att han blev Värmland trogen. Iser ägde inte dödssynderna ärelystnad och högdragenhet, vill Petrus säga.
35. vid hans höga ålder] Ordagrant ’en senare ålder’. Denna poetiska
omskrivning för ’ålderdomen’ förekommer bland klassikerna hos Ovidius
och Tibullus.
36. Fryksdalens jord] Allt kan uttryckas på latin (terra Frycana). Här är det
Fryken och Fryksdalen som personifierats. I dess jord skall nu Isers stoft
grävas ned.
37. längtans ort] Ordet statio användes ibland för båtars ankarställen, eller
rentav i betydelsen ’hamn’. Nyansen att döden kan ses som en ’efterlängtad hamn’ implicerar då att livet kan ses som en resa, eller en seglats. Detta tema är också mycket vanligt i Petrus’ samtid (jfr Helander 2004,
s. 499 ff.).
38. alltför kort] Klagomål om livets korthet är även det att betrakta som en
kliché i sorgedikter. Temat är så gott som obligatoriskt (jfr Ström 1994, s.
78 f. och 85 f.).
39 f.] Både döden (mors) och avunden (Livor) uppträder här som personifikationer. Temat ’den avlidne var för god för denna värld’ (Iser hade ju besegrat missunnsamheten), som vi möter här, är även det ytterst vanligt förekommande i sorgedikter (jfr Ström 1999, s. 111).
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41. Ödet] Ödesgudinnorna (Parcae) är egentligen tre till antalet. Till en början var de födelsegudinnor, men snart kom de att identifieras med Moirai
från den grekiska mytologin. Med tiden kom de oftast snarast att ses metonymiskt för döden själv, just så som det är i vårt fall.
dock ej i fullaste mått] Själva versslutet i latinet abstulit omnem förekommer
även i Ovidius’ Metamorfoser 14.177, men innebörden här – ’döden har
inte ryckt bort Iser helt’ – leder snarare tankarna till Horatius’ mycket
kända ord i carmina 3.30.4: non omnis moriar (jag skall inte dö helt). Där
hävdar skalden självmedvetet att han ’uppfört ett monument varaktigare
än brons’ genom sina dikter. I Petrus’ dikt är det dock, som vi ser i verserna fram till rad 46, snarare Isers alla goda egenskaper, som lärdom,
ödmjukhet, godmodighet, etc., som gör att hans exempel alltid kommer att
finnas kvar hos eftervärlden. Även detta tröst-tema, att särskilt utmärkta
personer lever kvar även efter sin död, förekommer ofta i sorgedikter (jfr
Helander 2004, s. 522 f.).
43. ff.] Här meddelas läsaren på några få rader att trofasthet, ett stilla väsen,
ärlighet, kvickt behag och milt allvar, är de goda egenskaper som Petrus
särskilt tillskriver Iser. Detta sätt att hopa fakta, som i en uppräkning, är
ett stildrag som har påpekats vara särskilt vanligt i barockens litteratur (jfr
Helander 2004, s. 49 ff.). Dess förekomst här visar således att Petrus själv
inte helt lyckats fjärma sig från den stil han ofta kritiserat.
fädernas gyllene tid] Den gyllene tidåldern var den första tid i mänsklighetens historia, då människorna levde utan slit och illasinnade gärningar. De
levde tillsammans i endräkt, och maten alstrades åt dem av sig självt. Allt
efter tidens gång förföll sedan detta harmoniska tillstånd mer och mer, till
silvrets, bronsets och järnets tidsåldrar. I Petrus’ samtid, och även långt tidigare, kom detta idylliska urtillstånd sedan ständigt att stå som förebild
för hur det borde vara på jorden (jfr Helander 2004, s. 430 ff.). Den viktigaste romerska text där tidsåldrarna behandlas är Ovidius’ Metamorfoser
1.89 ff.
44. förebild] Nyanserna hos latinets exemplum är mycket starkare i latinet än
hos dess svenska motsvarighet ’exempel’. Snarare avses i det gamla romarspråket en ’förebild’ av det slag som människorna ständigt behöver
för sin moraliska förkovran. Detta fokus på särskilt bemärkta personer
som exempla satte också en stark prägel på historieämnet under tidigmodern tid (jfr Helander 2004, s. 482 ff.).
47. gäst i himlens gemak] Exakt hexameterslutet sedibus hospes förekommer
även på ett mycket berömt ställe i Vergilius’ Aeneid 4.10.
47 ff.] Tanken att den avlidne nu befinner sig i himlen hos Gud och nu skall
njuta det eviga livet är givetvis också det ett vanligt tröst-tema i sorgedikter av kristna författare (jfr Helander 2004, s. 511 ff.).
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Propempticon ... Laur[entio] Fleming ...
avskedsdikt] Ordet propempticon avser, kort sagt, en avskedsdikt. I vårt fall
består den på det stora hela av invokationer först till Neptunus,
havsguden, och sedan till Tethys, Nereiderna och havsnymferna, med
önskningar om att resan på havet skall fortlöpa lyckligt och lugnt. I de
sista raderna återfinns därefter en invokation till Fama, ryktet, med en
önskan om att budskapet om den lyckliga resan skall nå den kvarvarande
familjen på Sveriges fastland. En viktig beståndsdel är också prisandet av
Fleming, vilket vi återfinner i diktens första hälft.
Bland tillfällesdikterna utgör propemptika av detta slag en genre för
sig själv, och har som sådan en lång historia. Klassiska latinska exempel
är bland annat Horatius’ carmina 1.3 och Propertius 1.6. Själva termen
propemptikon förekommer dock för första gången hos Menander Rhetor,
den grekiske retoriker från 200-talet e.Kr. som haft så stor betydelse just
för tillfälleslitteraturen. Enligt Menander är propemptika främst av tre
olika slag: antingen består de mest av goda råd, där en person med högre
status skriver till en med lägre, eller så uttryckes främst de varma
känslorna för den avresande, och då är skrivare och mottagare i regel
jämbördiga. I det tredje fallet är innehållet i första hand en lovsång till den
avresande, när en person med lägre status skriver till en med högre, och
som vi skall se är hör Petrus’ dikt hemma i denna kategori. Genren kom
också att blomstra i den lärda världen efter renässansen. Därtill bidrog inte
bara dess klassiska rötter, utan även det flitiga resande som faktiskt ägde
rum under denna tid. Inte minst vanlig blev den bland studenter som efter
en tid tillsammans, ofta i främmande länder, var tvungna att skiljas åt för
att återvända till sina hembygder. För studier om denna genre, se
exempelvis Harsting 1995 och Viiding 2002.
Lars Fleming] Som vi såg i inledningskaptilet, där Petrus’ biografi
behandlades, blev han i mitten av 1670-talet informator åt sonen till det
hårdföra riksrådet Lars (Klasson) Fleming (1621–1699). Om vi skall lita
till Samuel Älfs kronologiska ordning i sin utgåva av Petrus’ dikter, bör
detta propemptikon ha författats någon gång i slutet av november eller
början av december 1672.
Lars Fleming blev redan 1649 kammarherre hos drottning Kristina,
och gynnades sedan på flera andra sätt av henne. Han blev bland annat
upphöjd till friherre, kammarråd och landshövding, först i Stockholms län,
sedan också i Uppsala län, men inte långt senare blev han förflyttad till
posten som landshövding i Dorpatska kretsen i Livland. Efter en längre
period då han mestadels ägnade sig åt krigiska värv – han var bland annat
med den svenska armén i Danmark under Karl X Gustavs krig på slutet av
1650-talet – återvände Fleming till Dorpat några år senare. Där kom han
att vara president i hovrätten i nästan 30 år. 1668 blev han så vald till
svenskt riksråd, 1669 blev han kansler för akademien i Pernau, och han
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utsågs även till många andra uppdrag av Karl XI under dennes tid vid
makten, bland annat till flera kommissioner.
1 ff.] Diktens första rader har helt uppenbarligen påverkats av de första
raderna i ett propemptikon till den annars så gott som okände Maecius
Celer av den antike skalden Statius, nämligen dennes Silvae 3.2.1 ff. Den
börjar likaledes med en invokation till havets gudar, med en bön om att
alla faror skall vara fjärran. Därefter följer: grande tuo rarumque damus,
Neptune, profundo / depositum. Iuvenis dubio committitur alto / Maecius
(stor och sällsynt är den pant vi ger åt dina djup, Neptunus. Den unge
Maecius anförtros åt det riskabla havet). Särskilt i rad 3 av Petrus’ dikt
ekar det här citerade stycket starkt.
1. O Neptun] Dikten inleds alltså med en invokation av havets gud
Neptunus, och som brukligt vid sådana invokationer förtydligas
gudomens maktsfär med några efterföljande ord. Avsikten vid sådana
åkallanden är i regel att utbedja sig om något slags gåva från guden i
fråga. Mest känd från den klassiska litteraturen är nog Lucretius’ åkallan
av Venus i den absoluta inledningen av De rerum natura.
2. Tethis, du åldriga] Tethys är i den antika mytologin en av titanerna, samt
syster, och maka, till Okeanos (Oceanen). Hon står allt som oftast endast
metonymiskt för ‘havet’. Attributet senior (gamla) syftar på det faktum att
Tethys föddes så tidigt, redan vid världens skapelse.
gudomliga nereider] Nereiderna är, som benämningen röjer, de 50 (eller
100) döttrar till Nereus, den gamle havsguden, som lever tillsammans med
denne i havens djup. Den exakta frasen Nereidesque deae återfinns även i
Ovidius’ amores 2.11.36. Även den dikten måste, åtminstone dess andra
hälft (verserna 33–56), betraktas som ett propemptikon. Att Petrus
återanvänder den i detta sammanhang är således knappast någon slump.
4. Stor en prydnad han är, ja ett värn för vårt folk] Om ett mer begränsat
antal läsare genast såg relationen till Statius’ dikt i föregående fall, lär de
flesta ha nickat bekant när denna rad dök upp. Det latinska Grande decus
generi praesidiumque suo innehåller i själva verket en tydlig allusion till
den andra raden i den absolut första, och mycket välkända, dikten i
Horatius’ carmina, nämligen: O et praesidium et dulce decus meum (O
mitt värn och min ljuva prydnad). Orden är där riktade till Horatius’
välkända beskyddare Maecenas (från vilken ordet ‘mecenat’ ju härleds).
På ett annat ställe, i carmina 2.17.4, kallas samme Maecenas på ett
liknande sätt mearum grande decus columenque rerum (mina
förehavandens stora prydnad och stöd). Utan tvekan har Petrus här velat
säga att en liknande relation som fanns mellan Maecenas och Horatius
även fanns mellan Lars Fleming och dennes anförvanter.
5 f.] Anledningen till Flemings färd till Livland bör då ha varit hans
åtaganden som president för hovrätten i Dorpat, om vi utgår från det vi
sade ovan om hans biografi.
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7. för en man så mild] Om vi skall gå efter det som är känt av Lars Fleming,
måste dessa ord onekligen kallas en eufemism. Hans hårda framfart mot
underlydande finns väldokumenterad, och han dömdes rentav i hovrätten
för brutalitet mot sina skattebönder. Men Petrus’ syfte är givetvis inte att
ge en objektivt korrekt bild, utan att framställa Fleming sådan som en man
i hans ställning förväntas vara när han sköter sig som bäst. Petrus gör
detta med hjälp av en hexameterbörjan mite caput som också använts av
Ovidius i fasti 3.789, i ett sammanhang där det i själva verket är vinguden
Bacchus som avses. Det sambandet skall vi dock nog akta oss för att
övertolka.
9. Themis] Themis är rättsordningens gudinna, och dotter till Uranos och
Gaia. I sitt äktenskap med Zeus födde hon bland annat ödesgudinnorna.
Med Fleming kommer således rätten till Livland – återigen en anspelning
på hans tjänst vid hovrätten.
gudaborna Chariter] Chariterna är döttrar till Zeus och vanligtvis tre till
antalet. De är skönhetens och behagets gudinnor, och dessa egenskaper
skänker de till diverse intellektuella och konstnärliga aktiviteter. Fleming
utmålas således som representant för och beskyddare av det sköna och
kloka, och troligt är att bland annat Flemings position som kansler för
akademin i Pernau åsyftas.
10. nåd och misskund] Ordet pietas måste här i första hand betraktas utifrån
dess viktiga delbetydelse i ett kristet sammanhang, nämligen
barmhärtighet. I det klassiska latinet står ordet snarare för fromhet och
trohet, mot fäder, gudar, furstar, etc.
11. Ni havsnymfer] Nereiderna mötte vi ovan, och det lär vara de som här
åkallas ånyo. De övriga havsgudarna inkluderas i följande rad.
12. heliga Havet] Med sacer Pontus möter vi en personifikation av havet
såsom det figurerar i den grekiska mytologin. Han är där son till Jorden
(Gaia), och far till Nereus, Ceto och Eurybia.
13–18.] Innehållet i bönen till havsgudarna lär ge en god bild av villkoren
för dåtidens sjöfarande. Resan skall helst vara lugn, men ändå inte
långsam. Då kan havets faror undvikas, men färden kommer inte ta för
lång tid. Stillsamheten blir dock gärna långtråkig, som man får göra sitt
bästa för att skingra.
20. Revals] Reval är det tyska namnet för Tallinn. Länge användes det även i
Sverige.
21. Rykte] Se kommentaren till In obitum M[agistri] Johannis Iser, rad 28.
på snabbaste vingar] Hexameterslutet relabere pennis ligger nära det som
Vergilius har i Aeneiden 4.223: vade age, nate, voca Zephyros et labere
pennis (kalla på sefyrerna, gör det, min son, och glid fram på vingar). Där
är det Juppiter som befaller den bevingade Merkurius att glida ned till
Aeneas och påminna honom om sitt uppdrag och öde. Scenen påminner
således på flera sätt om den vi ser i Petrus’ text.
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24. tro och loven infria] Under antiken var det vanligt att människor mot
löften bad gudarna om vissa tjänster. Om dessa beviljades, blev då
människorna tvungna att infria det de lovat. Bruket övertogs sedan inom
kristendomen, och det är denna företeelse Petrus anspelar på. Flemings
familj har bett till Gud för hans lyckliga resa. När han väl landat tryggt i
Baltikum, är det deras plikt att infria sina löften. Sådana tacksamhetens
gåvor kan ännu idag ses i många kyrkor runt om i landet, i formen av
votivskepp, vilka ofta skänkts till kyrkan just som tack för en lycklig
hemkomst från havet. I den klassiska poesin finner man en mycket
berömd allusion till bruket i Horatius’ carmina 1.5.14.
25. Om herren väl behållen är – så huset ock består] I sista versen i latinet
möter vi i raden Persolvat salvo salva domus domino flera stilistiska
grepp som är vanliga i barockens litteratur. Allitterationerna på s och d är
uppenbara för oss alla. En kombination av typen salvo salva brukar man
kalla polyptoton. Där upprepas ett och samma ord i olika former. Men
paronomasin, leken med ord, är det som kännetecknar raden i sin helhet,
genom en effekt som vinnes genom likheten i Persolvat salvo salva
domus domino.

In Solstitium Aestivum ...
Dikt över det sommarsolstånd …] Petrus’ föreliggande dikt skrevs, som
titeln anger, med anledning av Karl XI:s skådande av midnattssolen 1694,
samt Johan Bilbergs utläggning av densamma i bokform året efter. Det är
också dessa två händelser som dikten huvudsakligen behandlar. I den
första halvan apostroferas staden Torneå, och kungens besök där beskrivs.
I den andra halvan talar dikten istället om Bilbergs skrift, och vad läsaren
skall finna i den om dessa nordliga trakter.
Bland Karl XI:s många resor inom sitt rike var nog den till Norrland
den som var den mest spektakulära. På endast 10 dagar hade kungen
förflyttat sig från Kungsör ända till Torneå, och natten mellan den 14 och
15 juni såg han sedan midnattssolen från klockstapeln vid Torneå
stadskyrka. Denna händelse kom inte bara att göra ett starkt intryck på
kungen själv – ord av hans egen hand finns bevarade – utan även att få en
oerhörd uppmärksamhet i samtiden, och den användes flitigt i den
kungliga propagandan. Bland annat slog Arvid Karlsteen en medalj över
händelsen med texten: Soli inocciduo sol obvius alter (En annan sol möter
solen som aldrig går ned).
Både i medaljen och i Petrus’ dikt ligger liknelsen av kungen med
solen som grund. Detta tema kom till stor användning i den svenska
furstepanegyriken under den absoluta monarkin rent generellt (jfr
Helander 2004, s. 391 ff. och Johannesson 1968, s. 103 ff.), och Karl XI:s
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möte med midnattssolen blir i det perspektivet ett särskilt effektfullt
motiv.
Johan Bilberg] Johan Bilberg (1646–1717) var även han professor i Uppsala,
först i matematik och sedan i teologi. Från och med 1701 var han biskop i
Strängnäs. Han var ivrig cartesian just som Petrus, och som sådan var han
en av de ledande i de stridigheter som ägde rum i Uppsala under 1680talet.
Efter Karl XI:s resa till Torneå hade Kungen befallit Bilberg att
tillsammans med Anders Spole, professor i astronomi i Uppsala, resa dit
för att studera midnattssolen. De påbörjade resan i maj 1695. När en
mängd mätningar och observationer utförts återvände de och rapporterade
det hela för kungen i Kungsör. Samma år kom också Bilbergs berättelse
om hela expeditionen ut från trycket, med de parallella titelarna Refractio
solis inoccidui in Septemtrionalibus oris och Midnats solens rätta och
synlige rum uti Norrlanden. I denna trycksak ingår den latinska dikt av
Petrus som här behandlas som en poetisk gratulation. Men där finns också
en parallelltext på svenska, också den författad av Petrus. Den har endast
överskriften “Samma Innehåld, författadt på Swenska”. Dikten, som
knappast bara kan räknas som en översättning av den latinska, lyder som
följer:
Then om wår Nordska Werld ett wrångwijst rychte sprijder,
Som mot wår Himmels Gunst och mot all Sanning strijder;
At hon från Solens skeen så fierran undan gömd,
Till blotta mörker är och ewig Köld fördömd:
Han fåwiskt talar thet, som han ey har förfarit.
Naturen har oss ey en afwig Moder warit:
The andra Länders Prijs jag lemnar oförkränkt;
Hon oss doch större Lius, än något Land, har skänkt.
Wår store Konung, som, en sannskyll Solens lijke,
Med waksam åsyn fahr kring om sitt heela Rijke;
Har sielf i Törnö-Stad, ther Beltska Tethys famn
Har Nordwärts fäst sitt Mål och sidsta Segelhamn,
Med egen Ögon sedt, hur Solen Natten öfwer,
Den blijda Sommartijd, sin Glants ey nedersöfwer;
Hur hon knapt något Dygn sig döljer i sitt lopp;
Är strax tillreds at gå wid Nedergången up;
Har sedt, hur hon, som rundt kring om sin himmel ilar,
Här wid den Nordska Gräns sig lijk som stilla hwilar,
Hur hon, thet nästan syns gå mot Naturens Lag,
Om Qwällen Morgon gör, och Midnatt liusan Dag.
Så har wårt Nordske Land för andre Land den heder,
At Solens skeen ther ey om Sommartijd går neder;
At hon fast ingenstäds sig låter längre see;
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At hon åt ingen Ort will högre Gunst betee;
At hon på intet Folck bär ett så waksamt Öga:
Ty må wij fyllest wäl oss med wår Hemwist Nöija.
Thet milde Sommer-Lius oss större båtnad draar,
Än Wintren med sin Frost och korta Dag betaar.

1. Torna] Torneå, eller Tornio, ligger som bekant vid Bottenvikens norra
kust alldeles intill Haparanda, men på den finska sidan. Staden anlades
redan 1620, och fick sina privilegier året efter, men avträddes till
Ryssland 1809.
i norr] Det latinska Septemtrio (septem ... Trionum) avser egentligen
stjärnbilden Karlavagnen. Redan under klassisk tid kom det dock ofta att
användas metonymiskt i betydelsen ‘nordan’, ‘norden’, och detta är fallet
också i vår text. Svenska poeter använde vid denna tid i själva verket en
lång rad olika, mer eller mindre synonyma, ord och benämningar för att
understryka det faktum att deras land låg så långt norrut (jfr Helander
2004, s. 236 ff.). Vi kommer möta flera av dem nedan i dikten.
Det stilgrepp vi möter i latinet här, som innebär att skriva isär ett ord
som egentligen hör ihop, kallas tmesis (snitt). Det var särskilt vanligt i
tidigantik grekisk och latinsk poesi, och imiterades därefter även av
senare skalder.
2. längst in i Bottenviken av vågen smekes du] Petrus’ versrad på latin Ultima Bothniaci quam maris unda ferit ligger här påtagligt nära den
klassiska poeten Martialis’ de spectaculis 3.6: et quem supremae Tethyos
unda ferit (och vilken havets yttersta vågor slår emot). Dikten i sig är
ställd till kejsaren med den retoriska frågan om vilket barbariskt folkslag
som inte har besökare som vistas i Rom. I versradens uttryck ligger
således att det ställe som beskrivs är så långt från civilisationen som man
möjligtvis kan komma.
4. Ära som sekler, kommande, ju evigt skall besjunga] Tanken att kommande
sekler skall minnas en händelse är vid denna tid enormt viktig för
uppfattningen av det riktigt hedersamma och ärbara. Ofta fungerar det
rentav som motiv till att panegyrik och historieskrivning överhuvudtaget
kommer till (jfr Helander 2004, s. 478 ff.).
5. Ty Carolus, den höga stjärnans like] Även liknelsen av den svenske
kungen med polstjärnan, som är den som avses här, var mycket vanlig i
samtiden. I den svenska propagandan kom den, med dess motto nescit occassum (den vet inte av någon nedgång), att mer eller mindre tränga ut solen som kungasymbol mot slutet av 1600-talet. Den var ju betydligt mer
nationell än solen, vilken så starkt förknippades med Ludvig XIV i Frankrike, och kunde motiveras utifrån flera tungt vägande propagandistiska
värden. Endast polstjärnan är orubblig, medan andra himlakroppar ständigt rör sig och växlar position (Jfr Helander 2004, s. 391 och 394 f., Johannesson 1968, s. 123 ff. och Ellenius 1966, s. 107).
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5. hyperboréers pol] Latinets Hyperboreum ... axem är nästa exempel på ett
uttryck som avser vårt lands mycket nordliga läge. Själva ordet
hyperboreus kom till latinet från grekiskan, och användes flitigt redan av
de klassiska poeterna. De nylatinska skalderna ville gärna identifiera dessa antikens mytiska hyperboréer med just svenskarna (jfr Helander 2004,
s. 256, och 401 ff). Kombinationen Hyperboreum ... axem förekommer för
övrigt på samma ställe i versen både hos Iuvenalis och Statius.
7. hel Nord] Egentligen avser det latinska uttrycket utraque … Arctos ’båda
björninnorna’, eller mer konkret Stora och Lilla björn. Ordet arctos är just
’björn’ på grekiska, och i Petrus’ samtid används det mycket ofta i betydelsen ’Norden’ (jfr Helander 2004, s. 236 ff.). Således är här ytterligare
en synonym till dem vi nämnde ovan.
9–12.] I detta stycke ser vi en mycket tydlig parallell till det som den ovan
avbildade medaljen uttrycker, med vissa överensstämmelser även i själva
ordvalet; de två solarna möter varandra. Gunno Dahlstierna uttryckte för
övrigt samma tanke i en dikt på svenska: ”Där, Swea, har din Sool sin
Sool om Midnatt funnit” (citerad efter Helander 2004, p. 391).
9 f. Hos dig han solen såg vaka i nattens timmar / liksom han vakar själv]
Latinets Phoebus avser Apollon i dennes egenskap av solgud. Således står
det här metonymiskt för solen själv. Uttrycket pervigil Phoebus (den
ständigt vakande Febus) blir då i själva verket en ganska charmig klassicerande omskrivning av midnattssolen. Här liknas som sagt kungen vid
solen; båda vakar ständigt över sina länder. Notera för övrigt alliterationen på p i pro patria pervigil i rad 10 i latinet.
13. gå nu] Orden I nunc i latinet utgör en stående formel redan i klassiskt
latin (exempelvis i Vergilius Aeneiden 7.425) för att framföra en ironisk
befallning om något som i sammanhanget framstår som helt absurt.
13 f.] Om nordens hemska kyla kan vi exempelvis läsa i Plinius den äldres
Naturalis historia 2.172, när världens olika delar avhandlas, att nam cum
sint eius [caeli] quinque partes, quas vocant zonas, infesto rigore et aeterno gelu premitur omne quicquid est subiectum duabus extremis utrimque circa vertices, hunc qui trionum septem vocatur eumque qui adversus
illi austrinus appellatur (’ty eftersom denna [himlen] har fem delar, vilka
kallas zoner, pinas allt det som ligger under de två yttersta, runt polerna
på båda sidor, av en fruktansvärd frost och en evig köld, både den som
kallas Septemtrio [nordpolen] och den som ligger mittemot denna och kallas Austrinus [sydpolen]’). Det är yttranden av detta slag som Petrus finner vederlagda genom midnattssolen.
14. cimmeriskt kaos] Exakt latinets fras Cimmeriumque chaos användes även
av Statius i Silvae 3.2.92. Cimmererna var ett halv mytologiskt folk som
bodde norr om Svarta havet, men likväl i mörker och kyla utan någon sol.
Deras dystra villkor och dubiösa karaktärer var proverbiella; Cimmererna
var caliginosi, superstitiosi, latrones (’skumma [i båda bemärkelserna],
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vidskepliga, rövare’) skriver Melchior Weinrich i den samtida poetiska
uppslagsboken Aerarium poëticum (s. 823).
15 f.] Här ser vi då en första referens till den bok till vilken Petrus skrev
dikten, nämligen Bilbergs berättelse om midnattssolen, vilken han beordrats av Karl XI att undersöka. Den framtida läsare apostroferas således i
ett slags retorisk åtbörd.
17–20] Notera här den mycket utstuderat retoriska passagen. Den anaforiska
uppställningen i latinet med Cognosces i raderna 17 och 19, varierat med
de indirekta frågeorden Quanta och Quam, kombineras med flera allitterationer och parallella led.
19. hur ren den luften är] Ordagrant står här ’hur ren luft vi andas’. Verbet
vesci i latinet betyder vanligen ’äta’, men dels har det en förhistoria med
innebörden ’bruka’, dels kom det att användas metaforiskt just med aura i
betydelsen ’andas’. Så sker första gången i Lucretius 5.857, och senare
exempelvis i Vergilius’ Aeneiden 1.546.
20. jord … ofruktbar] Latinets uttryck segne solum för att beskriva en steril
och ofruktbar jord användes av den klassiske poeten Lucanus 9.438 när
han beskrev ett för människorna särskilt kärvt område i Libyen.
21. Hyperion] Titanerna, de gudar som föregick de olympiska, var egentligen tolv, bland andra Oceanus, Iapetus och Mnemosyne. Men bland dem
fanns även Hyperion, som med sin syster Theia födde Solen, Månen och
Gryningen. Ofta används dock Hyperion om just Solen, och hos de romerska poeterna refererar vanligen även Titan till just Hyperion i denna
egenskap.
23. Midvinters nätters] Frasen Hibernae noctes i latinet är klassisk (exempelvis hos Vergilius 6.355), och just som i det nämnda Vergiliusstället
ligger i Hibernae förutom ’vintrig’ ibland även nyanser av ’vild’ och
’ruskig’.
Ordet bruma avser i latinet i strikt bemärkelse vintersolståndet, men
används ofta om vintern i stort.
24. Strålande sommardag] Med solstitiale iubar, ordagrant ’sommarsolståndets strålglans’, menas givetvis midnattssolen igen, och återigen uttrycks
fenomenet på ett stiligt klassiskt maner. Det antitetiska förhållandet mellan de två sista raderna, sommarens ljus gentemot vinterns mörker, innebär ju faktiskt också ett erkännande till dem som talat om traktens dysterhet. På vintern är livet där inte särskilt muntert, med det uppvägs av hur
härlig sommaren är.

Epithalamium in Nuptias … Johan[nis] Columbi …
bröllopsdikt] Ordet epithalamium tjänar som genrebeteckning för bröllopsdikter. I vårt fall inleds dikten med en beskrivning av hur kärleken uppstår, varpå nämns några forntida och nutida skaldekollegor till, och före-
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bilder för, Johannes Columbus som även drabbats av den (och som skrivit
om den). Kärleken istället för kriget blev då ett ämne för dikter. Den kärlek Columbus läst om har han nu själv drabbats av. Margareta Schefferus
har blivit ämnet för hans dikter, och hon skall bli hans maka. I flera genretypiska vändingar ber Petrus sedan om lycka för paret och dess avkomma.
Dikten avslutas med önskan att Columbus snart skall återvända till musernas tjänst, och att han därigenom skall vara till nytta för sitt land.
Bröllopsdikterna hör till en av de större grupperna av tillfällesdikter i
Petrus’ samtid, men dess förhistoria är likväl lång. Viktiga klassiska förebilder var bland annat Catullus 61 och 62, och från lite mer än ett århundrade efter honom Statius’ Epithalamium in Stellam et Violentillam. Även
för denna genre var den ovan nämnde Menander Rhetor av stor betydelse.
Enligt honom skulle en dikt här innefatta fem huvuddelar: en inledning,
en del om bröllopets gud och ett lovprisande av äktenskapet, ett prisande
av bruden och brudgummen, en beskrivning av den äktenskapliga kammaren, samt en bön. Med vissa justeringar kom också denna modell att förbli
viktig för nylatinska bröllopsdikter. Som vi skall se återfinns några av
dessa ingredienser i Petrus’ dikt. Här har likväl ett betydande utrymme givits åt den omständighet att det just är en skaldekollega som skall gifta
sig. Det genomsyrar hela dikten, men gratulationer och lovprisande av
brud och brudgum framförs också. Till skillnad från de andra dikterna i
föreliggande urval är versmåttet hexameter och inte elegiskt distikon. Se
vidare angående denna genre exempelvis Sarasti-Wilenius 1996, och Helander 2004, s. 493 ff.
Johannes Columbus] Johannes Columbus (1640–1684) var son till Jonas
Columbus, vår förste och ende professor i både poesi och musik. Han var
bror till Samuel, även han framstående poet, och var själv en framstående
latinsk skald, men skrev även en del dikter på svenska. Han var professor
i poesi vid Uppsala universitet från 1673, och även dess rektor under ett
halvår 1677.
För poesiämnet innebar hans tid som professor en vitalisering. Columbus föreläste om ett beydligt större antal poeter än tidigare, men också
från flera tidsperioder. Han gav också ut ett flertal antika författares arbeten i textkritiska utgåvor. Därutöver hade han ett betydande korrespondens med bemärkta holländska filologer, bland dem den framstående Nicolaas Heinsius. Petrus hörde till Johannes Columbus’ lärjungar i Uppsala, och vid den senares död höll han ett mycket tillgivet minnestal över sin
forna lärare, vilket ännu finns bevarat i handskrift. Det är i själva verket
en av de viktigaste samtida källorna till Columbus’ liv och verksamhet.
Margareta Scheffer] Som nämns i titeln till dikten var Margareta dotter till
Johannes Schefferus (1621–1679), professor Skytteanus och en av Sveriges verkliga lärdomsgiganter under 1600-talet, i dennes äktenskap med
Regina Loccenia, den sistnämnda för övrigt dotter till den framstående
professorn Johannes Loccenius. Bröllopet med Johan Columbus ägde så-
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ledes rum i Uppsala den 30 juni 1672. Här är idel ädel Uppsala-adel, milt
sagt.
1 ff.] Diktens latinska inledning är, som Helander påpekat (2004, s. 497), en
parafras på Ovidius’ metamorfoser 1.519 f.: certa quidem nostra est, nostra tamen una sagitta / certior, in vacuo quae vulnera pectore fecit (Min
pil är pricksäker, men en pil, som är pricksäkrare än min, gjorde ett sår i
mitt tomma hjärta). Där är det Apollo (skaldekonstens gud!) som, i den
välkända historien om kärleken till Dafne, berättar för henne att han träffats av Amors pil och upptänts av kärlek. Så skall en bröllopsdikt till en
skaldekollega inledas!
1. i Amors koger] Latinets Acidaliae kan härledas från fons Acidalius i Boeotien. Denna är i egentligen helgad till behagets gudinnor (Chariterna), men
ordet används i klassisk litteratur mestadels i samband med Venus, kärlekens gudinna. Med ’det Acidaliska kogret’ avses således den bevingade
Amors koger, i vilket de pilar finns som han strax skall skjuta mot människors hjärtan.
2 f. skalders gudahjärtan] Föreställningen om skalderna som gudaingivna
(pectora Vatum / Enthea) är central i den samtida poetiken. Den stora
skillnaden mellan poesi och annan litteratur beror rentav på en inverkan
från ett slags gudomligt verkande kraft, ett slags poetisk ande, på den tidigare litteraturtypen. Mycket vanligt är också att skalden någonstans i inledningen av sin dikt åkallar någon gudom med önskan om att fyllas av
denna poetiska gåva (jfr Sjökvist 2007, s. 93 och 208).
3. ej cyklopen skapat] Kykloperna är enögda jättar som, enligt den grekiske
skalden Hesiodos, är tre till antalet. De är ett slags gudomliga hantverkare; bland annat sägs de ha smitt Zeus’ blixtar och skänkt dem till honom.
4. gyllene strålar dess spets] Samma hexameterslut aurea cuspis finns i Ovidius’ metamorfoser 7.673, och där är det spetsen på Kefalos’ fantastiskt
vackra spjut som beskrivs. Det är dock minst lika träffsäkert och användbart som vackert. Som läsare bör vi således även ha Kefalos vackra spjut i
åtanke, när Petrus skriver att Kykloperna inte skapat något vackrare än
Amors pil.
5. ff.] Att drabbas av kärleken är hos de romerska poeterna i hög grad en
tvetydig sak. Å ena sidan är den fruktansvärd och en sjukdom; kärlek gör
oss rentav galna. Å andra sidan är den underbar, och inspirerar skaldens
vältalighet till storslagna bedrifter. Hos Petrus sammanfattas denna dubbelhet i uttrycket dulces labores (ljuva kval) i rad 9.
9. själen själv tar åt sig nu, fördärvet] När kärlekens pil sprider sitt gift i
korppen drabbas även vårt förnuft. Den träffade blir amens (från sina sinnen). Mer än en gång har detta givit upphov till en lek med orden amens
och amans (älskande). Det förekommer redan hos de tidiga romerska
dramatikerna Plautus och Terentius. Den senares version i Andria 218:
amantes amentes (älskande är galna) har likaså blivit bevingat.
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11 ff.] Vad som följer är en liten katalog över forntida och nutida skalder
som drabbats av kärleken. Sådana uppräkningar hör i själva verket till de
mest karaktäristiska stilistiska dragen i den nylatinska litteraturen (jfr Helander 2004, s. 52 ff.).
11. Anakreon från Teos] Det latinska adjektivet Teïus betyder egentligen
bara ’mannen från Teos’. Men särskilt ofta avser det den grekiske lyrikern
Anakreon (500-talet f.Kr.), som var från denna ö. Vin och kärlek är vad
hans dikter huvudsakligen handlar om. Minns att vår egen Bellman kallats
’den svenske Anakreon’.
Philetas från Kos] Philetas från Kos (Cousque … Philetas) levde på 300talet f.Kr. Inte mycket finns kvar från denne lärde skald. Hans rykte som
diktare av kärlekspoesi får man nog istället tillskriva referenser som den i
Ovidius’ tristia 1.6.2, där det sägs att han svärmat för en viss Bittis.
12. Sapfo] Sappho från ön Lesbos (600-talet f.Kr.) hör väl alltjämt till de
allmänt mest bekanta antika diktarna. Hennes dikter handlar ofta om kärlek, och då särskilt kärleken till andra kvinnor. Namnets på hennes hemö
ligger ju rentav bakom vår tids ord för en kvinnlig homosexuell, ’lesbisk’.
det vet väl alla] Den latinska frasen notissima fabula förekommer även i
Ovidius’ metamorfoser 4.189, och Petrus återanvänder den på ett skickligt
sätt. Hos Ovidius avslutar frasen ett stycke som behandlat historien om
hur Venus’ make Vulcanus ertappat Mars och Venus i älskog på bar gärning, och sedan gillrat en fälla och fångat dem i ett nät. Denna händelse
pratade man länge om i himlen, säger Ovidius. Genom allusionen till
Ovidius påminner Petrus om att också de antika gudarna drabbades av besinningslös kärlek.
13. Naso] Publius Ovidius Naso är Ovidius’ hela namn, och således är det
denne poet som åsyftas. Han står som författare till flera av de viktiga texter från den klassiska antiken, men dyker i detta sammanhang främst upp
eftersom han är en av de störste av de romerska kärlekselegikerna. Han
behandlar kärlekens problematik i bland annat skrifterna Amores (’kärleksämnen’) och Ars amatoria (’Konsten att älska’). Corinna är namnet på
den kvinna som oftast är föremålet för han känslor.
13 f. den skald / som Umbrien skryter med] Den klassiska poet som syftas på
är Sextus Propertius, en annan av de tre stora romerska kärlekselegikerna
(den tredje är Tibullus). Hans födelsestad sägs vara Assisi i Umbrien.
Kvinnan han besjunger heter Cynthia.
14 f.] Att Heinsius och Grotius dyker upp har flera skäl. Deras stora ryktbarhet som framstående latinskalder – också av kärlekspoesi – i allmänhet
vid denna tid är givetvis ett. Faktum är dock att de var särskilt kända som
förebildliga författare av just epitalamia.
15. Heinsius] Daniel Heinsius (1580–1655) var en holländsk filolog och
skald, verksam bland annat som professor i historia vid Leidens universitet. Han gav ut flera upplagor av klassiska poeter, och publicerade själv
flera mycket lästa diktsamlingar. 1618 utnämndes han även till svensk
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rikshistoriograf av Gustav II Adolf. Med Daniels son Nicolaas Heinsius
(1620–1681) hade vår Johannes Columbus en flitig korrespondens.
vår tids kära prydnad] Det hör till saken, för att vi skall förstå vilken storslagenhet som åsyftas, att den latinska frasen nostri decus … secli faktiskt
användes om Caesar av Ovidius i Epistulae ex Ponto 2.8.25.
Grotius] Hugo Grotius (1583–1645), också han från Nederländerna, är en av
de verkligt stora gestalterna i latinets historia efter renässansen. Han var
statsman (under en tid i svensk tjänst), filolog, och därtill en utomordentligt betydande rättslärd. Men även han skrev latinsk vers, och det framgångsrikt. Ett betydande antal av dem finns utgivna, även i moderna utgåvor.
Det stilgrepp med vilket Hugo Grotius omnämns mens GROTIA här
brukar kallas abstractum pro concreto (’något abstrakt istället för något
konkret’). Grotius’ ande har ersatt Grotius själv, så att säga.
16 f. Phoebus Apollo … Amors] Det som möter oss här i latinets Phoebique
et Cypridis är andra benämningar på Apollo och Amor. Phoebus är Apollos namn i egenskap av solgud. Cypris betyder ’Cyprias avkomma’, och
Cypria är i sin tur ett vanligt namn för Venus, som ju har sitt tillhåll på
Cypern.
I detta sammanhang står gudarna som representanter för den verksamhet de som just uppräknats ägnat sig åt. Apollo står för bildning och
vitterhet, och Amor står för kärlek. De nämnda författarna har således gestaltat kärleksmotivet i sin litterära verksamhet.
17 ff.] Petrus speglar här i några korta ord även utvecklingen av den romerska poesin. Medan de äldre diktarna främst skrev drama och högstämd
epik, växte det under första århundradet f.Kr. fram en poesi som blev mer
lättsinnig, så att säga, och Catullus kan med rätta betraktas som dess portalfigur (de namnkunnigaste efterföljarna var Propertius, Tibullus och
Ovidius). Diktningen blev en lek (lusus, jfr ordet ludere i rad 18), alstren
blev mer opretensiösa, och ämnena mer frigjorda. Flera ord i det följande i
Petrus’ dikt markerar denna förändring.
17. lyran slutade hylla heroer och usla krig] Kärleken gjorde så att diktarna
övergick från epiken till kärlekselegin, vill Petrus säga. Epikens ämne är
vanligtvis sådana ’stora ämnen’, som krig och gudaberättelser. Som det
inte var tydligt nog redan, signalerar Petrus genom orden tristia bella med
eftertryck att det är just denna genre som avses. Orden återfinns också i
Horatius’ ars poetica 73, när det påpekas att det var Homeros som började
skriva om sådana ämnen på hexameter.
18. tjäna sin sångmö] Orden dominae servire är centrala hos kärlekselegikerna. Den förälskade poeten är fast i ett servitium amoris (kärlekens slavtjänst) till sin kvinna och härskarinna. Denna tjänstgöring orsakar mycket
lidande, men också tillfälliga njutningar. Tibullus’ dikt 2.4 är ett tydligt
exempel.
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19. i lätthet leka med smickrets viga fras] Exakt samma versbörjan som i
latinets Blanditiasque leves finns i Ovidius’ ars amatoria 1.571. I det
sammanhanget ger författaren råd om hur man skall gå till väga för att
förföra en kvinna.
20. med mera snille än tillförne] Latinets Viribus aucta novis ligger mycket
nära Ovidius’ remedia amoris (kärlekens botemedel) 88: nunc stat in immensum viribus aucta suis (nu reser det sig väldigt högt, stärkt av egna
krafter). Där liknar skalden kärleken vid ett träd. Den är liten till en början, men växer sedan av sina egna krafter. I Petrus’ dikt har snarare kärleken varit en gödning till vältaligheten, vilken här blivit personifierad.
21. tusen konster, tusen muntra skämt] Medan mille lepores – orden ekar
starkt av Catullus – igen betonar den sorglösa inriktningen på kärlekspoesin, visar mille artes på vad inspirationen från kärleken kan frambringa.
Till saken hör att den senare frasen användes just i denna mening även i
Ovidius’ fasti 4.113. När kärleken avhandlas konstaterar skalden där att
denna kraft är så mäktig och ligger bakom så många företeelser: mille per
hanc artes motae (tusen konster har hon [Venus] alstrat). Petrus rör sig
hela tiden med stor säkerhet inom respektive poesityps vokabulär och fraseologi, och nya nyanser kan ständigt utvinnas därigenom.
22. f. Corinnas … / Cynthia och Asterie och Rossa] De kvinnor som räknas
upp är välbekanta namn i stora skalders poesi. Som nämndes ovan hör
Corinna till Ovidius och Cynthia till Propertius. Asterie är i sin tur den
kvinna som Horatius i carmina 3.7 uppmanar att ha tålamod i vänta på sin
make. Rossa, slutligen, är namnet på Daniel Heinsius’ stora kärlek i sina
dikter. Detta förklarar även novissima fama. Medan de tre första kvinnonamnen förknippas med klassiska skalder, hör Rossa till en som är nästan
samtida med Petrus.
24. av sena släkten besjunges] Poeterna skänker odödlighet till dem de skriver om i sina dikter. Temat är mycket vanligt i nylatinska dikter. När detta
betonas är avsikterna vanligen panegyriska (jfr Helander 2004, s. 478 ff.),
men det gäller givetvis diktning av alla slag.
25. norröna] Se kommentaren till rad 5 i In solstitium aestivum.
26. deras ljuva behag] Latinets haec (dessa) syftar på de kvinnor som just
räknats upp. Även Columbus hade tjusats av dem när han läst de storslagna dikter i vilka de omnämnts.
I forna skalders spår] Hexameterslutet vestigia vatum, vilket även används
av Horatius i epistulae 2.2.80, säger en hel del om den samtida poetiken.
Som nämndes i inledningen skulle skalden imitera (imitatio) och tävla
med (aemulatio) både de klassiska (och de samtida) skalderna. Avsikten
var att efterlikna det goda och bra hos dessa, och försöka överträffa det i
sin egen diktning.
Stilgreppet att säga ’skaldernas gamla spår’ (vestigia vatum prisca) när
meningen helt uppenbart är ’de gamla skaldernas spår’ (vestigia vatum
priscorum) kallas enallage.
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27. Helikons heliga berg] Berget Helikon i Boeotien var helgat åt muserna,
och där låg deras källa Hippocrene (eller Aganippe). Att ’genomströva
Helikons berg’ innebär således ungefär att ’ägna sig i stor omfattning åt
lärda mödor’.
28. av kastaliska källan tjusad] Castalia var en källa på berget Parnassen
som var helgad åt Apollo och muserna. Att ’dricka av den kastaliska källans vatten’ (eller Aganippe eller Hippocrene) är hos de nylatinska poeterna ett mycket vanligt sätt att säga att de får poetisk inspiration (jfr Sjökvist 2007, s. 210).
29 f. Ej han lossade dock / på dygdens tyglar] Här möter så ett avståndstagande mot de klassiska förebilderna. Genom parallellen i Non qui sua frena pudori / Solveret till Propertius 3.19.3: contempti rupistis frena pudoris
(ni slet av den föraktade kyskhetens tyglar), förstår vi att det slags tygellösa kärlek som bedrivs i dennes dikter inte är aktuell i Columbus’ fall. Hos
Prudentius är ju kyskheten (pudor) i själva verket föraktad (contemptus).
32. dottern till Schefferus] Genom att inte omnämna bruden med hennes eget
namn utan med ett patronymikon SCHEFFERIDE – Margareta var ju dotter till Johannes Schefferus, som nämndes ovan – lyckas Petrus också
nämna den fina släkt hon tillhör. Sådana omständigheter värderades högt i
alla slags dikter.
34 ff.] I det följande stycket, som är rikt på anaforer, apostroferas Muserna,
skogen, skuggorna och det personifierade Ekot, för att vittna om Columbus’ kärleksklagan till sin brud. På så sätt åskådliggörs effektivt dennes
bitterljuva känsloläge. Jfr kommentaren till rad 5 ff. ovan.
36. Eko] Ekot står alltså personifierat, och faktum är att det även finns en
nymf med detta namn. Några av de berättelser som finns om henne förklarar ekots uppkomst. Ordet facundior (vältaligare) avser här Columbus’
förmåga som skald, vilket ekot återger.
38 ff.] Att beskriva brudens skönhet är ett standardinslag i bröllopsdikter (jfr
Helander 2004, s. 498). Petrus gör det dock ganska snitsigt här, genom att
berätta om hur vältaligt Columbus skildrat sin bruds utseende. Då komplimenteras ju även dennes skaldeförmåga. Här prisas även brudens goda
seder (mores) och släkt (genus), och sådana aspekter hör till det förväntade i lovprisningar av kvinnor rent generellt.
38. sin älskades seder] Vad gäller latinets dominae, jfr kommentaren till rad
18 ovan. I sin kärlek blir också Columbus sin kvinna undergiven. Uttrycket dominae mores finns hos Propertius 1.17.15.
39. lockar så vackra] Latinets kombination i pulchrosque capillos finns även
hos Propertius 3.15.13.
40. söta honungens guld] I latinet står Hymettus, ett berg nära Aten som
bland annat var känt för sin honung. Namnet skall således förstås metonymiskt. Brudens ansikte är sött som honung, skulle man väl förenklat
kunna säga.
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41. ögonens sköna glans] Ordet lumina betyder egentligen ljus (i plural),
men används ofta om människans ögon. Poängen är här alltså att ljuset
från brudens ögon tävlar i skönhet med nattens ljus, dvs. stjärnorna.
42. Venus, ack Venus själv] Stilgreppet i latinet som används här i Ipsa Venus, Venus ipsa, vilket innebär att vissa ord eller fraser upprepas, kallas
med en övergripande term geminatio (fördubbling).
i mildhet] Ordet alma (huld, mild) är sedan förekomsten i Lucretius 1.2 att
betrakta som något av ett stående epitet om Venus. Här står det dock i
synnerhet i samband med hennes ingjutande av kärlekens ord i skalden
själ.
44. med pafisk myrten] I staden Paphos på Cypern fanns under antiken ett
mycket berömt Afrodite-tempel, och gudinnan skall själv ha fötts ur havets skum inte långt därifrån. Myrten är ett av hennes attribut. Kombinationen Paphiis myrtis förekommer bland annat i Ovidius’ ars amatoria
3.181.
44. prägla minnet av helig triumf] Den poesi som Columbus skaldat, uppfylld av sin kärlek (Amor) till Margareta, står som ett evigt monument
över den kvinna han vunnit (mansura … monumenta triumphi). Tanken
går genast till Horatius’ (i carmina 3.30.1) mycket berömda rad exegi monumentum aere perennius (jag har uppfört ett monument varaktigare än
brons), ett ställe som redan åberopats flera gånger, där det som avses är
skaldens egen diktning.
45. Giv då, o jungfru, åt bedjaren handen, besegrad] I uttrycket dare manus
(att ge sina händer) ligger vanligen en nyans av kapitulation. När Margareta själv här apostroferas, bevekad av skaldens uppvaktning, möter vi i
latinet också en allusion till Ovidius’ metamorfoser 1.462 tam dabit eloquio victa puella manus (så skall en flicka, besegrad, ge vika för vältaligheten). I det stycke som versen dyker upp, har Ovidius riktat några rådgivande ord till den Romerska ungdomen; de bör lära sig de ’goda konsterna’ (bonae artes), i vilka retoriken ingår. Med dess hjälp skall de klara sig
väl vid rättegångar, vid tal inför folket och i senaten. Inte minst tjusas
kvinnor av den. Och det är detta som hänt i Columbus’ fall. Margareta har
bevekats av hans vältaliga kärleksbetygelser.
46 f. Skalders kärlek är stor, deras lågor lever … långt efter döden] Än tydligare syns i latinets Sunt aliquid vatum connubia. Vivere vatum / … solent … flammae att stället har influerats kraftigt av Propertius 4.7.1 Sunt
aliquid Manes: letum non omnia finit, / luridaque evictos effugit umbra
rogos (De avlidna är något: döden avslutar inte allt, / och en spöklik
skugga undflyr de besegrade likbålen). Anledningen till att skaldernas
kärlekslågor lever vidare till eftervärlden är just den som nämndes ovan;
de har skrivit om dem och uttryckt sina känslor vältaligt i sin diktning.
48 ff.] I följander rader möter läsaren flera ekon från i synnerhet Catullus’
ovan nämnda epithalamium (särskilt nr. 62). Detta signaleras här delvis
genom det inledande anaforiska cernis (i rad 48 och 49), vilket hos Catul-
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lus begynner rad 6 med cernitis (ser ni), och lite senare med synonymen
aspicite (se) i rad 12.
48. hur Hymen med makt den rena kärleken gynnar] Hymen är äktenskapsoch bröllopsguden, enligt en tradition son till Afrodite. Om honom kan
annars inte mycket sägas med säkerhet, ”därför att han ej nått till full utbildning som gud”, som Martin P:n Nilsson skriver (1964, s. 108). När
han avbildas ser man vanligen en mogen yngling med en bröllopsfackla i
ena handen och en brudkrans i den andra. Hos Catullus återkommer hans
namn genomgående i refrängen Hymen o Hymenaee, Hymen ades o Hymenaee.
De efterföljande orden casto faveat quam pronus amori ligger för övrigt ganska nära hur Ovidius skaldade i heroides 1.23 Sed bene consuluit
casto deus aequus amori (men en rättvis gud sörjde för min rena kärlek),
där Penelope berättar om sin kärlek till Odysseus.
49 ff.] Här antyds äktenskapets erotiska fullbordan. Sådana referenser är
mycket vanliga i genren; de föreskrevs rentav av poetiska auktoriteter. (jfr
Sarasti-Wilenius 1996, s. 202 f. och Helander 2004, s. 493 f.). Petrus uttrycker sig försiktigt, men i många andra fall förvånas man av den frispråkighet man möter.
49. Hesperus] Hesperus är aftonstjärnan (Venus), och dess tillväxt avser då
givetvis kvällens och nattens ankomst. Ibland används även det för oss
mer bekanta ordet vesper (kväll) i överförd bemärkelse för denna stjärna.
Motivet att låta aftonstjärnan signalera äktenskapets fullbordan återfinnes
även i Sapphos bröllopsdikter, vilka Catulllus sökt efterlikna.
51. Phoebus] Se kommentaren till rad 9 f. av dikten In solstitium aestivum
ovan. Med uttrycket ’Phoebus vill skjuta fram dagen’ menas att solen väntar med sin ankomst, och visar sig senare än vanligt. Bröllopsparet skall få
mer tid för kärlekens nöjen.
Eos] Eos är morgonstjärnan (enligt romarna kunde den vara Venus som återkom), och den får representera morgonens ankomst.
53 ff.] De barn som skall födas i äktenskapet, eller som här nio månader
efter bröllopsnatten, är förståeligt nog en vanligt förekommande ingrediens i epithalamia (jfr Sarasti-Wilenius 1996, s. 204). Petrus fokuserar
dock främst på att faderns skaldeanlag skall leva vidare.
55. Columbusbild] Patronymikon av slaget COLUMBIADES, här bildat av
Johannes Columbus efternamn, är mycket vanliga i dikter från tiden. Samtida auktoriteter hävdade till och med att de var typiska för den poetiska
stilen. Jfr kommentaren till rad 32 av Epithalamium in Nuptias … Johan[nis] Columbi.
56. vadhelst den späde med munnen sin formar, / poem blir det säkert] Genom orden quidquid conabitur ore, / Versus erit alluderar Petrus på ett
mycket berömt yttrande av Ovidius (i tristia 4.10.26): et quod temptabam
scribere versus erat (och det jag försökte skriva blev vers). Den romerske
poeten redogör i sammanhanget för sin egen biografi, och berättar hur
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hans inneboende håg för verskonsten gjorde diktandet oundvikligt. Hans
fader försökte få honom att ägna sig åt annan verksamhet, men allt Ovidius skrev blev till vers. Det är nu detta slags skaldeådra som Petrus menar
att Johannes Columbus’ barn skall födas med.
57 f. i faderns dikt / danad] Till skillnad från hur det var för Ovidius skall
Columbus’ son med rätta ägna sig åt odlandet av diktkonsten, som ju är
’faderns disciplin’ (patrias formatus in artes) i och med dennes verksamhet som professor i poesi. Petrus redogör för sin önskan genom ett uttryck
som ligger nära Ovidius’ ord i Heroides 1.112: in patrias artes erudiendus
erat (han skulle utbildas i faderns konster), där Penelope skriver till den
frånvarande Odysseus om deras gemensamma son.
58. de sånger besegra som fordom …] Den poetiska idealet innebar vid denna tid bland annat att försöka överträffa de antika skaldernas dikter. Jfr inledningen, samt kommentaren till raderna 26 f. ovan.
59. Rom och Grekland] Latium är den region i vilken Rom ligger, och syftar
här alltså på staden. Det var de skalder som traderats till eftervärlden från
det antika Grekland och från antikens Rom som skulle efterliknas och
överträffas.
60 ff.] Här antyds ett tema som är vanligt i bröllopsdikter till lärda män under denna tid. Bruden konkurrerar om brudgummens uppmärksamhet med
muserna. Columbus uppmanas således att inte glömma dem, utan strax
återvända till deras tjänst (jfr Sarasti-Wilenius 1996, s. 198 f.).
62. de muserna nio] Med virginibus novem (de nio jungfrurna) avses muserna, som alltså vid denna tid ofta representerar lärd verksamhet i stort.
63. skapa … den dikt som kommande tider skall hylla] Som vi såg i verserna
44 ff. ovan, är det genom diktande och lärd verksamhet som man bevarar
sitt rykte till eftervärlden.
64. Apollo] I detta sammanhang är det Apollo i egenskap av skaldandets och
lärdomens gud som åsyftas med benämningen Phoebus i latinet.
65 ff.] Skaldandet har också ett nationellt patriotiskt syfte. Vacker och skickligt utförd poesi bidrar till att skänka ära till det egna fosterlandet. Tanken
är besläktad med den som nämndes ovan i kommentaren till rad 21 av In
obitum M[agistri] Johannis Iser. Utbildningens och lärdomens mål är att
vara nyttiga för staten.
66. franker slår an Capelanus’ aoniska plektrum] Skalden Jean Chapelain
(1595–1674) intar en betydande plats i Frankrikes litteraturhistoria. Han
utarbetade planen för den Franska akademien, där han själv även blev
medlem och ivrigt förfäktade de franskklassicistiska idealen. Hans mest
betydande verk var eposet La Pucelle, om jungfrun från Orléans, vilket
dock utsattes för en mycket hård kritik av samtiden.
aoniska plektrum] Vad gäller aoniska, se kommentaren till rad 14 i den inledande dikten In obitum M[agistri] Johannis Iser. Kombinationen Aonio
plectro förekommer för övrigt hos den klassiske poeten Silius Italicus.
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67. sångmörna] Se kommentar till rad 9 i In Obitum M[agistri] Johannis
Iser.

In Expugnationem Christianstadii, MDCLXXVIII.
Vid erövringen av Kristianstad] Denna syrliga tvårading skrev Petrus alltså
med anledning av de svenska truppernas erövring av Kristianstad 1678,
under det skånska kriget. Danmark hade förklarat krig mot Sverige i september 1675. I slutet av juni 1676 invaderade danska trupper sedan Skåne
med avsikten att vinna tillbaka de provinser som landet förlorat till Sverige vid freden i Roskilde 1658. Efter att danskarna fått makten över både
Helsingborg och Landskrona intog de Kristianstad i mitten av augusti
samma år. De kontrollerade då hela Skåne, med Malmö som undantag.
Med slaget vid Lund i början av december 1676, där svenskarna vann en
knapp men viktig seger, inleddes återerövringen av landskapet. Kristiandstad omringades och belägrades, men danskarna hann skicka förstärkningar, varpå svenskarnas belägring avbröts under sommaren 1677. En ny
svensk belägring påbörjades i maj 1678, varpå Kristianstad åter stod i
centrum för krigshändelserna. Den 21 juli anlände den danska armén på
ca 11000 man till Önnestad nära Kristianstad (svenskarnas trupper uppgick till ca 9500), med avsikten att undsätta staden. Något verkligt försök
ägde dock inte rum. Trots att den danska armén stod i närheten såg sig besättningen i Kristianstad således nödgad att kapitulera till Sverige den 4
augusti, efter att den danske kungen några dagar tidigare lämnat sin här
och farit till Köpenhamn. När danskarna förlorat Kristianstad försvann
också deras hopp om att återvinna Skåne. När fred sedan slöts mellan länderna året efter gjordes inga landavträdelser åt något håll, och Skåne kom
att förbli svenskt.
Som synes fokuserar Petrus i sin dikt på det faktum att intagandet av
Kristianstad dels dragit ut så mycket på tiden, dels att det ägde rum med
den danska armén mycket nära inpå. Dröjsmålet beror enligt honom enbart på att svenskarna ville att det skulle svida ordentligt i skinnet på
danskarna när det väl skedde; utan att kunna göra något skulle de tvingas
att se på när övermäktiga svenska styrkor intog staden. Att detta knappast
stämmer med verkligheten spelar mindre roll. Petrus lyckades med få ord
producera ett effektivt propagandaalster med satirisk udd. Att den inledande frågan läggs i danskens mun, och att denne förväntas se svenskarnas överlägsenhet som något självklart, förstärker naturligtvis den retsamma tonen.
I redovisningen ovan över i texten gjorda ändringar ser vi att det i Älfs
utgåva står årtalet MDCXXVII, men detta årtal är helt säkert felaktigt. I en
not hänvisar Älf också till en Descriptio Vitae Aschebergianae, p. 222,
där dikten förekommer med årtalet 1678. Där inleds dess första rad dess-
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utom annorlunda: Quaeris, Dane, prius cur hanc [non ceperit urbem].
Översättningen blir dock så gott som identisk i båda fallen.

In Orationem circa Natalem CAROLI XI:mi …
Dikt över det tal över Karl XI:s födelsedag] Karl XI föddes som son till Karl
X Gustav och Hedvig Eleonora den 24 november 1655, och blev kung redan som fyraåring när fadern dog 1660. Han tillträdde dock tronen först
1672, efter att en förmyndarregering bestående av Hedvig Eleonora och
de fem riksämbetsmännen styrt landet.
Vid akademierna togs vid denna tid, då retoriken hade en mycket stark
ställning, ofta tillfället i akt att fira viktiga händelser i samtiden med högstämda tal, och en sådan var självfallet konungens födelsedag (för en
översikt av den latinska talekonsten i Sverige, se Tengström 1983, s. 12–
22). Deras funktion var flerfaldig. Den retoriska skolningen var värdefull
för blivande tjänstemän i staten, för diplomatin och propagandan. Samtidigt bidrog den till den svenska kulturens rykte i ett internationellt hänseende. Det var således vanligt att talen publicerades och spreds. Även studenter hade i det perspektivet all anledning att ta tillfället i akt att visa upp
sig.
Det tal det här gäller hölls den 9 januari 1677, och som vi såg ovan inträffade Karl XI:s födelsedag den 24 november. Med en och en halv månads fördröjning var det alltså hans 21-årsdag som firades, vilket också
framgår av dikten. Dess första fjorton rader fokuserar på omständigheten
att födelsedagen infaller när Karl XI är till fält med sin armé under det
Skånska kriget, samt på alla hans bragder. Först därefter är det Carl Liedemans tal som behandlas, och där betonas oratorns ringa ålder. Men själva ämnet, Kungen, väcker ynglingens vältalighet. Det gör också det faktum att de båda är födda på exakt samma dag.
Carl Liedeman] Carl Liedeman föddes på Stenarsbyn i Fröskogs socken i
Dalsland den 24 november 1655 som son till Erik Bengtsson (adlad Lideman 1672), som var kronofogde på Dal under hela 34 år (1642–1676).
Carl började studera vid universitetet i Uppsala 1670, och kom under resten av sin karriär att vara verksam som kommissionssekreterare, protokollssekreterare i senaten och kammarherre. Han dog ogift 1690 och begravdes i S:t Olofs kapell i Stockholm, efter att själva begravningsakten
hållits i Klara kyrka.
Med anledning av Carl Liedemans död författade för övrigt landsmannen Gunno Eurelius Dahlstierna ett av sina mest uppskattade skaldestycken (Et wälförtiänt Beröm … Herr Carl Liedeman, wed hans förnäma Jordefärd … den 29 Martii Åhr 1691), vilket omfattade inte mindre än 16 åttaradiga strofer. Dess partier om Dalsland och dalslänningarna citeras
ofta, med rätta.
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Som vi ser i Carls biografi ovan föddes han alltså på exakt samma dag
som Karl XI, och vi kan anta att denna omständighet bidrog till att han
fick äran att hålla talet. Petrus kommer att göra en stor poäng av denna
omständighet i dikten.
1 ff.] Med kommentaren till föregående föregående dikt i färskt minne vet vi
att Skånska kriget rasar som värst vid tiden för talet. Den unge Karl XI
befinner sig då till fält med sina trupper. Ungefär en månad tidigare segrade kungen i slaget vid Lund, och vid slutet av året intogs Helsingborgs
stad och slott. Landskrona och Kristianstad är dock i dansk ägo, och just
den 9 januari ger sig svenskarna av för att belägra Kristianstad.
Till saken hör dessutom att vintern 1676–77 var ovanligt kall. Inför
slaget vid Lund hade detta faktiskt hjälpt svenskarna. Tack vare att Kävlingeån snabbt hade frusit, kunde hären gå över den utan förlust av män
och överraska danskarna; en händelse som drar tankarna till Kungens faders, Karl X Gustav, tåg över Bält 1658.
4. äger vårstjärnans sköna glans] Den svenske kungen liknas vid vårsolen,
som förtar vinterns kyla med sitt sken och sin värme. Som förebild har säkert Horatius’ ord (i carmina 4.5.5 ff.) om kejsaren Augustus tjänat: Instar veris enim vultus ubi tuus / Affulsit populo, gratior it dies / Et soles
melius nitent (Ty när ditt anlete, likt våren, har spridit sitt sken över folket, går dagarna lättare, och solen skiner starkare). Vad gäller jämförelsen
mellan Kungen och solen rent generellt; se kommentaren till titeln till dikten In Solstitium Aestivum ovan.
5. mot svekfullt fiendeland] Det hör givetvis till i dessa sammanhang att kalla
fienden opålitlig och falsk, och just danskarna skildras väldigt ofta i dessa
ordalag i 15- och 1600-talets svenska litteratur (jfr Helander 2004,
s. 352 f.). Faktum är dock att det faktiskt var Danmark som bröt freden
genom att förklara Sverige krig den 2 september 1675. Detta ser vi även i
uttycket foedera rupta (bruten ed) i den kommande raden.
6. till att mot bruten ed med segrarehanden slå] Samma sak här. Självklart
skildrar man de sina som segerrika. Men strax före Liedemans tal hade
svenskarna också skördat flera viktiga framgångar: segrarna vid Halmstad
och Lund, samt intagandet av Helsingborg. Kombinationerna victrici
manu (victrix manus) och foedera rupta är för övrigt båda vanligt förkommande i den klassiska poesin.
7. Himlen sällar sig att strida vid din sida] Självklart stod Gud på Sveriges
sida i konflikten. Vid tiden var tanken på svenskarna som Guds nya utvalda folk (Guds nya Israel!) mycket vanligt förekommande i både den propagandistiska och den religiösa litteraturen (jfr Helander 2004, s. 408 ff).
För Guds bistånd i Skånska kriget talade även den senaste tidens framgångar, och inte minst hjälpen med den frusna isen över Kävlingeån (i
analogi med hur man tolkat de frusna isarna över stora och lilla Bält
1658).
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8. Vad som rättfärdigt är, ödet orubbligt det gynnar] Petrus användande av
frasen caussa pro meliore återkallar Ovidius’ bruk av den i fasti 5.576,
och insikter i sammanhanget där berikar vår egen läsning. Hos Ovidius
har krigsguden själv, Mars, stigit ned från himlen för att betrakta templet
till honom på forum i Rom, varpå templet ifråga beskrivs. Och det berättas hur Augustus i sin ungdom hade åkallat Mars när han var på väg att inleda kampen mot faderns, Julius Caesars, mördare, och bad honom: Mars,
ades et satia scelerato sanguine ferrum, stetque favor causa pro meliore
tuus (Mars, kom och mätta mitt svärd med brottslingarnas blod, och låt
din gunst stå till den bättre saken). Medan Augustus hos Ovidius bad om
krigsgudens bistånd, har de kristnas Gud redan visat sig stå på Karl XI:s
sida hos Petrus. Stödet är självklart. På ett intressant sätt illustreras här hur
de kristnas Gud också får äga Mars’ egenskaper, så att säga.
9. tjugoett år du fyllt] Latinets ter septenus … Natalis betyder ordagrant ’den
tre gånger sjunde födelsedagen’, dvs. den tjugoförsta. Det var en kutym
att uttrycka högre siffror på detta sätt. Delvis, för man förmoda, berodde
detta på att de på detta sätt lättare gick att få in i versen. Men omskrivningar av detta slag är också i hög grad karaktäristiska för barockens litteratur (jfr Castrén 1907, s. 156 f.).
11 f.] Petrus framställer den unge Karl XI:s storverk som så många att framtida läsare av historieböcker inte kommer kunna tro att det är sant. Bakom
tanken ligger givetvis att den svenske kungen vida överträffat tidigare
furstar och fältherrar i historien (för detta tema, se Helander 2004,
s. 538 ff.).
13. häpnar och glädjer sig ständigt] Här ekar i latinets Dumque stupet gaudetque simul en rad ur Ovidius’ berättelse om Pygmalion, bildhuggaren
vars staty skänkts liv av Venus (metamorfoserna 10.287): dum stupet et
dubie gaudet fallique veretur (medan han häpnar och tvivlande glädes och
räds att bli lurad). Hos Petrus är dock glädjen och beundran reservationslös.
15. med diktgudens bistånd] Med auspex avses egentligen ’fågelskådare’,
som iakttog förebud om framtiden i fåglarna (jfr kommentaren till rad 20
av In obitum M[agistri] Johannis Iser). I krig tillkom rätten att taga auspicier endast överbefälhavaren. Således kom ordet ofta att användas
överfört för ’ledare’. Frasen auspice Phoebo förekommer för övrigt även
som versslut i Statius’ silvae 2.2.39.
16 ff.] Här betonas starkt att talaren Liedeman ännu är ung. Versraden får
extra tyngd genom den tydliga alliterationen på a i rad 16. På sätt och vis
genomför Petrus då ett slags ställföreträdande recusatio, dvs. han uttrycker ödmjukhet å talaren vägnar och framhåller dennes ringa ålder och begränsade förmåga att egentligen behandla så storslagna ämnen. En sådan
gest är så gott som obligatorisk i tidens panegyrik (jfr Helander 2004, s.
533 f.).
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Som vi skall se så löser Petrus det hela dock ganska elegant. Det är
Kungen själv som gör Liedman så vältalig. Man kan inte annat än att tala
om stora ämnen när han är nära. På så visas prisas både konungen och den
unge Liedemans retoriska färdigheter.
21 ff.] Ytterligare en omständighet gör, enligt Petrus, Carl Liedeman särskilt
lämpad att hålla ett lovtal till Karl XI; de båda är födda på samma dag,
den 24 november 1655. Och en dag som födde en konung, födde givetvis
den bästa tänkbara lovtalaren. Så lyckas Petrus åter prisa både Karl XI
och Carl Liedeman, utan att tumma det minsta på Kungens lov.
23 f. alstrade] Adjektivet almus (huld, närande) är något av ett stående epitet
till ordet lux i betydelsen ’dag’. Bara i Vergilius’ Aeneiden förekommer
det flera gånger på detta sätt. I vårt fall har frasen protulit alma översatts
med just ’alstrade’.

In disputatione HAQV[ini] SPEGEL …
I disputationen av Haquin Spegel] Haquin Spegel (1645–1714), ärkebiskopen och diktaren, är väl en av de allmänt mest kända gestalterna från
stormaktstidens Sverige. Men Petrus’ dikt här, som är ett litet mästerstycke, är ställd till dennes mindre bemärkta namne och syskonbarn Haquin Magni Spegel (1658–1694). Inte sällan förväxlas de båda, förståeligt
nog.
Haquin Magni Spegel föddes alltså 1658 i Linneryd i Småland, som
son till militären Måns Spegel. Han gick i skola och gymnasium i Växjö,
och blev student i Uppsala 1680. Fem år senare disputerade han för övnings skull under Petrus’ presidium på dissertationen De disputationibus
(Om disputationer), och 1691 för gradens vinnande under den välbekante
och tidigare nämnde astronomen Anders Spoles (1630–1699) presidium
på dissertationen Principia geographiae (Geografins principer). Det ju
också i denna den senare nämnda dissertation som Petrus’ gratulationsdikt
ingår. Spegel promoverades året därefter, och blev sedan huspredikant,
först hos greve Robert Lichtone och sedan hos greve Jöran Sperlings
änka. I januari 1694 utnämndes han till kyrkoherde i Skirö pastorat i Växjö stift, men avled bara några månader senare.
Petrus, som uppenbarligen haft Spegel som elev, har i sin dikt som
synes tagit geografiämnet till utgångspunkt, och vänder sig inte alls till
Spegels person. Det antitetiska förhållandet mellan världens storhet och
geografidisciplinens förminskande av den för studerbarhetens skull bildar
grunden till dikten.
1. Genom denna disciplin lär vi känna jorden, havet och himlen] Avsikten
med att nämna jorden, havet och himlen är främst att säga att man lär sig
’allt om världen’, ungefär som i Silius Italicus 6.503: terrarum pelagique
pati caelique labores (att uthärda jordens, havets och himlens mödor).
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Himlen är ju i geografidisciplinen endast ett indirekt studie objekt; det är
jordytan som är det primära.
2. vår värld] Ordagrant betyder latinets rerum summa ’sakernas summa’ (el.
’sakernas totalitet’), men det betyder i praktiken ofta detsamma som
’världen’. Frasen är mycket vanlig i det antika latinet, och i synnerhet i
Lucretius’ De rerum natura.
4. omfattar … omfattas] Latinet har här capit … capi. Som även nämnts tidigare är den retoriska benämningen på upprepanden av samma ord i olika
former polyptoton, vilken är en variant av geminatio (fördubbling).

In Effigiem … ERICI DAHLBERG …
Dikt till bilden av … Erik Dahlbergh] Föreliggande dikt återfinns under det
kopparstick med Erik Dahlberghs porträtt som ingår i dennes stora och
mycket bekanta planschverk Suecia Antiqua et Hodierna, vilket gavs ut i
tryck första gången 1716. Som nämndes i inledning hade Petrus fått i
uppdrag att skriva de till planscherna beledsagande texterna, men dessa
saknades i första upplagan och föreligger fortfarande endast i provtryck
från tiden.
Erik Dahlbergh (1625–1703) är även han en
av de stora personligheterna från den svenska
stormaktstiden, och en av dem som är mest
kända för allmännheten än idag. Hans titulatur
får vi information om i titeln till Petrus’ dikt,
och vi skall här inte göra några djupdykningar
i hans rika biografi. Nämnas skall dock att
hans bakgrund var oadlig, och att han tidigt
förlorade sina föräldrar. Både hans uppväxt
och utbildning var därför enkla. Men när han
dog var han inte bara en framstående adelsman
(adlig 1660, friherre 1687, greve 1693), utan
hade visat sin duglighet som militär, tecknare,
kartograf, arkitekt och ämbetsman. Särskilt
betydande blev Dahlberghs insatser inom den svenska fortifikationen, i
synnerhet under och efter Skånska kriget.
1. Här skådas Erik Dahlbergh] Petrus refererar här, såsom brukar ske i denna dikttyp, uttryckligen till det porträtt av Dahlbergh som återfinns ovanför dikten på kopparsticket i Suecia Antiqua et Hodierna.
1 f. hans äras mång bevis / når lika ju i tal hans anlets ålderstecken] Det
låter nästan som en skymf i våra öron, när Petrus så betonar Dahlberghs
åldriga utseende. Men synen på ålder var då en annan, och här framhävs
den som något positivt: Dahlbergh är lika gammal som han är välmerite-
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rad. För övrigt trycktes kopparsticket med den underskrivna dikten förmodligen 1698, och då var Dahlbergh 73 år gammal.
3 f.] Det som i andra dikter kunde tolkas som tomt smicker är här så sant det
kan bli. Allteftersom tiden hade gått hade Dahlbergh bland annat förlänats
högre adlig rang.
5 f. hjärtats kraft / har oförminskad blivit] Latinets kombination integer
vigor förekommer även i ett av Plinius’ den yngres brev (3.1.10), där denne beskriver den sjuttiosjuårige mycket framstående romerske ämbetsmannen Spurinnas fullt bevarade hörsel och syn.
9 f.] Även här kan Petrus’ ord verifieras i Dahlberghs egen biografi. Han
kom från enkla omständigheter, och lyckades uppnå ett flertal mycket
höga poster både inom armén och inom statsförvaltningen.
10. såväl i krig som i fred] Latinet har här Marte togaque. Mars är som bekant krigsguden, och hans namn står således metonymiskt för kriget. Togan å andra sidan, romarnas ’nationalplagg’, förknippades med fredliga
värv, och representerar dessa.
Petrus’ har här lånat ett uttryck från Ovidius. Denne säger i exakt samma ordalag i metamorfoserna 15.746 att den till gud blivne Caesar under
sitt liv varit framstående i båda dess avseenden.
13. Fyra konungars gunst han väl förtjänat har] Dahlbergh var verksam som
fortifikationsofficer redan under trettioåriga krigets sista år, och var generalguvernör i Livland ända fram till 1702. Således tjänade han såväl drottning Kristina, som Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII.
15. goters gamla ära] Petrus, som de flesta andra av hans samtida, identifierade svenskarna med de goter som så ofta nämndes hos de historiska författarna, och som sades ha dragit ut från Skandinavien för att lägga stora
delar av den kända världen under sig. I ett annat sammanhang uttryckte
Petrus också att dessa goter inte bara var krigare; de ägnade sig dessutom
åt litteratur och sköna konster. Det var de som hade lärt de gamla grekerna
allt det som de visste (Helander 2004, s. 401 ff.).
Temat blev särskilt viktigt vid denna tid när Sveriges arméer hade en så
stor roll i den Europeiska politiken. Det var, faktiskt, dessa göticistiska
strömningar som, tillsammans med det Gamla testamentets idévärld, utgjorde den ideologiska grunden i skapandet av den stormaktstida svenska
identiteten. Det mest kända exemplet på denna tidiga Göticism är för övrigt Olof Rudbecks Atlantica.
nu pånyttfödd består genom hans händers kraft] Orden refererar till just
planschverket Suecia Antiqua et Hodierna, genom vilket bilder av den tidens mest betydande och viktiga städer och byggnadsverk, både gamla
och nya sådana, bevarades för alltid med hjäp av Dahlberghs teckningar.
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Inscriptio Sepulcri EBBAE M[ariae] DE LA GARDIE
Ebba Maria De la Gardies] Ebba Maria De la Gardie (1658–1697) var dotter till greven och riksrådet Pontus Fredrik De la Gardie, Magnus Gabriels
broder, och är ett av de ’vittra fruntimmer’ som tillhörde drottningen Ulrika Eleonoras krets. Dit hörde för övrigt också både systern Johanna Eleonora De la Gardie och kusinen Aurora von Königsmarck.
Ebba Maria skall ha haft betydande språkkunskaper och ägnat den
största av sin lediga tid åt lärda studier. Hon skrev bland annat ett pastoralt verk med namnet Portrait d’Ismène. Inte mycket av hennes diktning
har dock bevarats till eftervärlden. Vid Ebba Marias egen död 1697 skrevs
en stor mängd sorgedikter. Vår Petrus och Sofia Elisabeth Brenner var
bara två av författarna, och det korta, men mästerliga, epigram vi ser här
författade Petrus till hennes grav i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Ebba
Maria dog ogift, skall det tilläggas.
1. Främling, du frågar] Ordagrant översatt ’om du frågar’. Traditionen att
inleda gravinskrifter med ett tilltal till den främling som passerar graven
går tillbaka till antiken, då gravvårdar stod placerade utmed vägarna.
kvinna] Ordet Virago avser närmare bestämt en kvinna med manliga kvaliteter, exempelvis med avseende på styrka eller framgång i krig. Inte sällan
användes det därför om gudinnor. Men också lärdom betraktades vid denna tid som en specifikt manlig egenskap, och helt klart är det den aspekten
som Petrus haft i tankarna.
2. en andra Pallas hon var] Pallas är tillnamnet till Athena (eller Minerva),
och denna var, bland en del annat, vishetens gudinna. Som sådan beskyddade hon konsten och litteraturen. Därtill var hon jungfru, är därigenom
förstår vi lätt vad Petrus avser med att kalla Ebba Maria ’en andra Pallas’.
Även hon var ju både lärd och jungfru.
Detta sätt att lägga till en person till ett redan etablerat antal mytologiska gestalter är vanligt förekommande i litteraturen samtida med Petrus.
Redan Sappho hade blivit kallad ’den tionde musan’, och det blev som
bekant även Sophia Elisabeth Brenner (och ytterligare några lärda kvinnor) i tidigmodern tid. Ett charmigt exempel på fenomenet återfinns i en
tvårading av tysken Mattaeus Zuber: Cum sis quarta Charis, cum sis Venus altera, quaeso, / Quis Rosabella tuo nollet ab igne mori? (Eftersom
du är den fjärde Chariten, eftersom du är en andra Venus, undrar jag, /
vem, Rosabella, skulle inte vilja dö av din låga?).
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Litteratur i urval

I följande litteraturlista redovisas ett axplock av den litteratur som använts
vid författandet av föreliggande skrift. Alla författare som har refererats till
uttyckligen i texten återfinns givetvis här, men så gör även titlar som är av
särskild vikt vid arbete på området generellt. Dessa har därigenom även varit
av störst betydelse under arbetet med Petrus Lagerlöfs diktning.
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Om översättaren Peter Sjökvist
Peter Sjökvist (född 1974) är filosofie doktor i latin, och forskare i nylatin vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Han disputerade 2007 på
avhandlingen The Early Latin Poetry of Sylvester Johannis Phrygius. Edited, with
an Introduction, Translation and Commentary (Studia Latina Upsaliensia, 31, Uppsala 2007). Denna behandlade den tidiga latinska poesi som författats av den svenske latinskalden Sylvester Johannis Phrygius (1572–1628) runt sekelskiftet 1600. För
närvarande förbereder Sjökvist en utgåva med inledning, översättning och kommentar av de tre första svenska akademiska avhandlingarna i musikteori, alla framlagda
vid Uppsala universitet i slutet av 1600-talet under matematikprofessorn Harald
Vallerius’ (1646–1716) försorg. Han har i sin forskning också särskilt intresserat sig
för användandet av latindeviser inom medaljkonsten i Sverige i tidigmodern tid. I
Petrus Lagerlöf, som professor, poet och flitig latinanvändare, sammanfaller dessa
intressen således i stor utsträckning.

Petrus Lagerlöf, född den 4 november 1648 och död den 7 januari 1699, var professor i logik och poesi i Uppsala, samt svensk rikshistoriograf. Han var bror till lundaprofessorn Erland Lagerlöf.
Petrus Lagerlöf föddes på Östanås i Sunne socken som son till komministern Magnus Petri Schvedius och Catharina Brunia, vilka är stamföräldrar till släkten Lagerlöf. Han utmärkte sig redan som tjugoåring som vältalare och skicklig skald. Efter
avlagd magisterexamen 1675 blev han informator åt riksrådet Lars Flemings son och
företog med sin elev resor i Tyskland, England och Frankrike. Återkommen till
Sverige utsågs Petrus Lagerlöf till bibliotekarie och sekretare åt rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie, genom vilkens försorg han fick en professur i logik vid
Uppsala universitet 1682. 1684 lyckades han genom sin vän Erik Lindschöld få byta
denna professur mot en i poesi. 1687 utnämndes Lagerlöf till professor i vältalighet.
1695 kallades han till Stockholm för att där tillträda tjänsten som rikshistoriograf.
Lagerlöf fick även uppdraget att författa texterna till Erik Dahlberghs Suecia antiqua
et hodierna, men han hann dock bara färdigställa en liten del före sin död.
På initiativ av Karl Erik Lagerlöf gav Lagerlöfska släktföreningen vid 2007 års förhandlingar styrelsen i uppdrag att ombesörja en översättning till svenska av ett antal
texter ur Petrus Lagerlöfs omfattande latinska diktning. Denna skrift utges i samband med Lagerlöfska släktföreningens 75-års jubileum 2010.
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