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*     *

*

Den svenske poeten samuel columbus (1642–1679) hade förut
om en melankolisk även en livsbejakande sida, inte ovanlig bland 
barockens poeter. Insikten om alltings intighet medförde hos dessa 

nämligen ett intresse också för ögonblicket. I barockens litteratur hörs därför 
inte bara ”ekon av medeltidens memento mori, utan också av renässansens 
Carpe diem – Carpe florem”.1 Eftersom man inom kort ska bli mull och aska, 
är det klokt att njuta av livet medan man kan. Såväl i livet som mellan bok
pärmarna uppträder under 1600talet den pessimistiska vanitasmeditationen 
ofta tillsammans med den sorglösa nunc est bibendumfilosofin.

Det livsbejakande anslaget slår igenom med full kraft i Columbus’ dikt 
”Lustwin Danssar en Gavott mäd de 5. Sinnerne”. Poemet har blivit klassiskt 
och står att läsa i den delvis tyskspråkiga diktsamlingen Rådrijk oder Anweiser zur 
Tugend (’Rådrijk, eller vägvisare till dygden’, 1676). Dess sista strof, ”Känslen”, 
där symboliken kommer från djurvärlden, lyder:

INgen må mig däd förneeka/ at jag kärligt älska må: 
Kärlig Leek/ ock kärlig Skämtan/ sicktar all Natur uppå: 
     Lärckekirr ock Dufweputter/
     Tuppeknorr ock Orrekutter/
     Går dock äntlig ut därpå/
     At Hahnan Hönan nalkas må.2

Temat för denna dikt är ”Eros’ välde över allt levande”.3 Hela naturen ryter av 
öm och genuin kärleksbrunst, för att travestera en annan svensk barockpoet, 

DD



den skabrösa ”in nuptias danas” är ett gott exempel på en 
dikt som återbrukats. Den är en variant av Stiernhielms än mer 
skabrösa poem ”Konung Ludwiks bröllopsskrift i Frankrike”.
(Linköpings Stifts och landsbibliotek B97:1.)



639

erotisk och skabrös tillfällesdiktning

Jacob Frese (ca 1690–1729). Allt syftar till parning och befruktning. ”Lustwin 
Danssar en Gavott…” tonsattes av Gustaf Düben, hovkapellmästare och orga
nist i Tyska kyrkan i Stockholm, och poemet har i modern tid sjungits in av 
bland andra Olle Adolphson, SvenBertil Taube och Helen Sjöholm.

En dikt av ”den svenska skaldekonstens fader” Georg Stiernhielm (1598–
1672) bildar fond till följande handskrivna poem, funnet år 2017 i Linköpings 
stiftsbibliotek av Valborg Lindgärde:

Kungens Ballar [testiklar] skall man ära
Som oss skaffat lugnet kära.
Drottning Musa skall man prisa
Hon oss tillbrackt ro och lisa.
Had ej kungen krut och ballar, 
Skiötes [skulle skjutas] ned båd mur ock wallar,
Had ej kung fått Drottning braf [modig],
Fred man än ej wiste af.
Swensker katt och Dansker råtta,
Kunna bäst åt freden måtta.
Freden glädie wåre dagar
Älska kyskt hwem hälst behagar.4

Dikten förfaller delvis vara författad med anledning av freden efter skånska 
kriget 1676–1679. Vi läser att kungen tack vare sin manlighet och sin modiga 
fru, ”Drottning braf”, har lyckats mäkla fred. Om det inte vore för hans ”Ballar” 
och drottningen skulle kriget ännu pågå.

Rubriken ”In nuptias Danas 1680” (’Till det danska bröllopet 1680’) signa
le rar att dikten samtidigt skrivits med anledning av ett ingånget äktenskap. 
Den torde närmare bestämt ha bröllopet mellan Karl XI och dennes dansk
födda gemål Ulrica Eleonora som bakgrund. Antidanska sentiment var levande 
vid denna tid och hade gamla anor. Berömd är ”Oratio contra danos” från 
1500 talets början, som Johannes Magnus lät den svenske statsmannen Hem
ming Gadh hålla i sitt historieverk Historia de omnibus Gothorum Sveonumque 
regibus.5  

Poemet 1680 är undertecknat ”Gripenh:”, vilket torde stå för Gripenhielm. 
Det finns två bekanta Gripenhielm från perioden, nämligen Nils (1653–1706) 
och Carl (1655–1694), där den sistnämnde är den främsta kandidaten till att 
ha författat dikten. Carl Gripenhielm är tämligen rikligt företrädd hos Per 
Hanselli, som håller honom högt och menar att hans dikter ”förråda en varm 
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känsla och en äkta poetisk sinnesstämning”.6 Carl Gripenhielm skrev på 
 svenska, bland annat epigram, medan Nils kända produktion är mycket blyg
sam.

Som antytts har poemet emellertid en förlaga – vi finner här ett gott exempel 
på en text som approprierats och återbrukats. Den är en variant av Stiernhielms 
än mer skabrösa dikt ”Konung Ludwiks bröllopsskrift i Frankrike”, skriven 
med anledning av en annan fred, den pyreneiska, bekräftad genom ett giftermål 
1660 mellan Ludvig XIV och den spanskösterrikiska prinsessan Maria Teresia. 
Fredsfördraget tecknades efter franskspanska kriget som pågick åren 1635–
1659. Dikten lyder på följande sätt i Svenska Vitterhetssamfundets utgåva:

Kungens baße [penis] bör wi prisa 
Som oß brachte frid och lisa, 
Drottningens mus bör och ähra, 
Som oß brachte freden kiära 
Wore kungar utan ballar [testiklar] 
Skötes än af wåra wallar.

Nu han redskap har och råder 
Hwar man sig åt freden gläder, 
En fransk kuk och en spansk fitta, 
Lärd’ oß bäst på freden hitta 
Gud gaf fred i wåra dagar, 
Knulla må som den [dvs. freden] behagar.7

Gripenhielm har således tagit Stiernhielms dikt i beslag, modifierat den och 
införlivat den i sin egen repertoar. Det rör sig om en speciell form av texttill
ägnan, där den yngre poeten annekterat vitter egendom.8 Gripenhielm har 
stökat runt i dikten, fogat in egna rader i den och gjort ändringar efter eget 
huvud. Stiernhielm å sin sida gjorde sannolikt inte mer än ryckte på axlarna åt 
detta – i den mån han alls kände till det, vilket är föga troligt eftersom versio
nen uppges vara från 1680. Diktkonsten var i de båda poeternas tidevarv ännu 
en imitationskonst, där idéer och fraser – ibland rentav hela texter – uppfatta
des som allmän egendom.

Johan Hinric Lidén, verksam på 1700talet, har ställt frågan om ”en stadig 
man, som Stiernhielm” verkligen kan ha skrivit dikten. ”Han måtte då warit i 
ungdoms hetta stadd, eller och haft ett halft rus”, spekulerar Lidén.9 Det var 
dock vanligt med tvetydiga och erotiska inslag i barockpoesin, och inte minst 
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var den erotiska humorn utbredd i 1600-talets kultur och litteratur. Vi före
ställer oss gärna att gångna tiders människor chockerades av sexuell öppenhjär
tighet, men under barocken fanns det sammanhang där det till och med ansågs 
passande att uttrycka sig sexuellt frispråkigt. Det gäller inte minst barockens 
bröllopsdikter, närmare bestämt deras slut, där man ibland finner gåtor.10

I bröllopsgåtorna laboreras med ”likheterna mellan oskyldiga föremål och 
handlingar å ena sidan och sexuella handlingar å den andra, så att läsaren först 
associerar till det sexuella men till sist blir överraskad över att finna att bety
delsen var helt oskyldig”. Anspelningen på erotik är aldrig helt artikulerad ”och 
författaren kan, om han blir utsatt för förevitelser, med god min säga att 
 meningen var helt oskyldig”.11 Israel Holmström (1661–1708), mest känd för 
sitt kvicka epitafium över Karl XII:s stövare Pompe, skrev flera erotiskhumo
ristiska epigram. Några av dem hör till just den populära genren gåtor. Ett 
lyder: ”Alla qwinfolcks gunst iagh winner/ styfwer Långer men dock trinner/ 
mitt i hufwudh är ett håhl/ Träffligh [förträfflig] saak[:] en sömmenåhl.”12 
Gåtans lösning är alltså en synål. Gåtorna bygger på tvetydighet, denna diktarts 
främsta kännemärke. Den mest kända svenska bröllopsgåtan är signerad 
 Stiernhielm och heter ”Een alfwarsam Gåta/ stält til alle Wackre Damer”, där 
lösning en är en ”Fiol di gamba”, det vill säga en viola da gamba eller kontrabas
gamba, ett äldre slags stråkinstrument som påminner om den nutida kontra
basen.

År 2016 gav Walter Baumgartner ut antologin Keusche Liebes-Brunst. Barocke 
Hochzeitsgedichte in Pommern 1599 bis 1790, med många exempel på tidens tysk
språkiga erotiska poesi, enligt titeln präglad av kysk kärleksbrunst.13 Antologin 
omfattar endast dikter från provinsen Pommern, varav substantiella delar till
föll Sverige i westfaliska freden år 1648. Volymen har en svenskspråkig mot
svarighet i Petra Söderlunds florilegium Vågade verk ur vitterheten (2007).14

Celander kallade sig en av den tyska barockens mest erotiskt inriktade  poeter. 
Namnet är antingen en pseudonym för Karl XII:s och August den starkes fält
läkare Johann Georg Gressel (1675–1771) eller för diktaren och tjänsteman
nen Christoph Woltereck (1686–1735).15 Celanders poem bär talande titlar 
som ”Auf ihre Hände und Brüste” (’Över hennes händer och bröst’) och ”Als 
er ihre Brüste küßte” (’När han kysste hennes bröst’),16 och han författade även 
en liderlig roman, Der verliebte Studente (’Den förälskade studenten’). 
 En i Sverige vid sidan av Columbus, Stiernhielm och Holmström erotiskt 
hågad eller ’Celander-sinnad’ skald var Olof Wexionius (1656–1689/90). Hans 
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dikter är till stor del ännu outgivna och förvaras i handskrift i bland annat 
Kungliga bibliotekets och Uppsala universitetsbiblioteks vidsträckta arkiv. En 
strof i den erotiska visan ”Cynthia min tusend skiöna”, troligen skriven under 
1680-talet, lyder:

  Än dem iag i hugen [minnet] klappar
                             dina Pattar
          det fullgäsna Tittepar,
  Är thet ey twå skiöna smycken 
                     hwilka stycken 
          himblen sielfwer bildat har.17

*
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