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Mark! Enär af särskilda skäl fiere band samtidigt måste 
vara under arbete, svara årgångar ock band ej mot hvarandra, 
ock bandets olika nummer komma icke alltid i ordning. När 
ett band är färdigt till bindning, följa med dess sid utgifna 
häfte titelblad ock register ,samt särski7olt tillkännagifvande på 
omslagets första sida. Ännu är blott Bd 1 fullständigt. 
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Författarens lefnad 

tecknas med olika fullständighet i de vanliga bio- ock bibliografiska hand-
böckerna af Stiernman, Rhyzelius, WestCri, i Biogr. lex., samt i Ljung-
grens skildring af Svenska dramat intill slutet af sjuttonde århundra-
det. Hänvisande i allmänhet till sistnämda arbete, skall jag här dels 
vidare utföra några enskilda delar, dels återgifva de fåtaliga nya upp-
lysningar, som jag kunnat finna i Prytz' trykta, i allmänhet tämligen 
sällsynta skrifter. 

Släkten Prytz säges vara inkommen från Tyskland före reforma-
tionen. En Klas Prytz, krigsöfverste under Sturarne, ligger begraf-
ven i Skyllersta kyrka i Närike. Hans son Hans var munk i Rise-
bärga kloster, men gifte sig senare ock är farfars far till vår Andreas 
Prytz. Johan Prytz var rektor i Arboga, när sonen Andreas där 
föddes 1590, men blef följande år kyrkoherde i Söderköping. Om 
honom finnas utförliga underrättelser i en trykt likpredikan af bi-
skop Jonas Petri (Link. 1638). Han var född 1550, son till stads-
skrifvaren i Örebro, Klas Hansson Prytz, kom till Uppsala 1572, blef 
senare skolkollega i Uppsala, 1.580 ordin. till prest i Strängnäs., 
hofpredikant hos Sten Lejonhufvuds enka, »men för thet oskick, som 
i thet Hofwet fördes, bleff han ther intet meer än itt halfft åhr»; 
vidare skolmästare. i Arboga 1581, kallad till hofpredikant ock 
biktfader hos K. Johan, pastor i Söderköping 1591. Han hade i 
sina båda giften tillsammans sju söner ock åtta döttrar, af hvilka 
1638 från första giftet lefde sönerna Klas P., kyrkoh. i Högby, log-
stad ock Skrukeby, ock Andreas P., från andra kapten Daan P. samt dött-
rarna Karin ock Kirstin. Sonen Erik hade dött samma år som pastor i 
Kuddby. Om honom heter det, att han straffade synd ock förargelse, 
ehuru han »måste ståå i fara för trulkarlars och trulkonors skott», 
så mycket anmärkningsvärdare, »effter han wiste thet, at sådana Menni-
skior hans S. Antecessorem, Wördige och Wällärde Her Anders, Prost 
och Prest här sammastädes, så ock flere af Pastoribus i thetta Con-
tract förgiordt hafwa». Gift med Karin Valentinsdotter hade han 
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nio barn (likpred. tr. 1639). Den Johan Prytz, som 1661 adlades 
ock tre år senare infördes på riddarhuset under nr 702, var sonson till 
rektorn, son till Andreas' äldre broder Klas. Denna adliga gren af 
släkten Prytz, som räknat många framstående medlemmar, är i Sverge 
utdöd; men en 1799.  adlad afkomling af Arbogarektorns yngre bror 
Håkan, And. Joh. Pryss, fick upptaga sina fränders adelskap, ock hans 
ättlingar lefva ännu i Finnland (nr 57 på finska riddarhuset). 

Andreas Johannis1) Prytz finnes jämte sin äldre broder Ericus 
upptagen i Uppsala universitets matrikel först 1611 under Raumanni 
prorektorat bland »studiosi veterani» i »classis historica» 2), men har 
kommit till Uppsala senast i början af mars 1610, då båda bröderna 
jämte 16 andra studenter inskrefvos i J. Rudbeckii kollegium. 
Raumannus, förut kyrkoherde i Stockholm, senare den ende som stod 
på Messenii sida i akademiska konsistoriet, hade af Karl IX den 6 
nov. 1610 blifvit utnämd till en »tillsynesman ock öfverste läsemästare 
vid Uppsala universitet» i anledning af den första striden mellan 
Johannes Rudbeckius ock Johannes Messenius, när den senare mot 
vanlig ordning utsatt en disputation till tisdagen den 30 jan. i mark-
naden; ock den valde rektorn Petrus Rudbeekius, bror till Johannes, hade 
därigenom blifvit undanskjuten. Matrikeln, album studiosorum, visar 
sig för denna tid öfverhufvud icke synnerligt fullständig, ock med 
inskrifningarna hölls väl ej bättre ordning än med mycket annat 3). 
Så anmärktes- ju mot Messenius, att en stor del af hans lärjungar ej 
undergått deposition eller blifvit inskrifna. Det var en tid af jäs-
ning ock split vid högskolan både bland lärare ock studenter. 

Omyrytz.' studier i Uppsala ock om tidens lärosätt öfver hufvud 
kan man få en föreställning genom de trykta handlingarna för Rud-
beckska kollegiet 4). Johannes Rudbeckius, som 1609 vid sin återkomst 
från utlandet blef professor i hebreiska ock 1611 i teologi samt slu-
tade som biskop i Västerås, hade redan i Wittenberg haft ett enskildt 
kollegium. Kanske har det någon betydelse för uppkomsten af Upp-
saladramatiken, som blef så kortvarig, att VVittenberg var en af den 

efter fadren; icke Johannes, såsom på ett eller annat ställe angifves. 
Besynnerligt nog förekommer under samma rubrik på följande sida 

åter en Andreas Johannis Prytz, förmodligen den samrile. 
Om Erik Prytz är genom Laurins likpredikan öfver honom kändt, 

att han kom till Uppsala redan 1607. 
Acta hoc est lectiones etc. ann. MDCX—MDCXII in collegio priv. 

Johannis Rudbeckii. Sthm, 4:0. — Om det Rudbeckska kollegiet, striden 
mellan Rudbeck ock Messenius, samt universitetsförhållandena i öfrigt se 
Annerstedt, Ups universitets hist. I, s. 133 if. 
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tyska skolkomediens förnämsta »pflegestätten» ock att jesuiterna, i 
hvars skola Messenius fått sin bildning, synnerligen omhuldat detta 
undervisningsmedel. Det behöfver icke, men kan altför väl vara 
ett inlägg i striden ock täflan med Messenius, när Rudbeckius i Upp-
sala på våren 1610 omkring sig samlade en trängre krets af lärjungar'). 

Kollegiets undervisning var väl i det hela förlagd till efter-
. 

middagarne kl. 1-6 för att ej stöta ihop med de offentliga föreläs- 
ningarna; men tager man i betraktande det betydliga hemarbete, som 
tarfvats för explikation, frassamling, skriföfningar, tal ock disputatio-
ner, så synes det, som om för andra sysselsättningar knapt någon tid 
kunnat blifva öfrig. Inrättningen är för öfrigt republikansk: »com-
muni judicio» afgöres om studiernas gång, hvilka ämnen ock för-
fattare som skola läsas. Vid månadens slut, senare hvart kvartal, är 
det examen; hvarje vecka två repetitioner (i grammatik) ock lika 
många disputationer. De äldre skola äfven dessutom uppträda med 
disputationer ock deklamationer. Vid sådana utomordentliga tillfällen 
klädas borden med grönt tyg. Under de tre år, som kollegiet fort-
far, meddelas där undervisning utom i latin, grekiska ock hebreiska, 
filosofi (logik, etik, politik) ock teologi, som äro , stående ämnen, 
jämväl i kronologi, geografi, mytologi, retorik, aritmetik, fysik, bota-
nik ock medicin (»de eausis et affectionibus morborum»). Onsdagar 
ock lördagar användas till tal ock disputationer. Den som ej till-
trodde sig att själf skrifva ett tal, föredrog utantill en oration af 
Cicero eller Demostenes, ett af Pauli bref 1. dyl. I latin lästes 
Cffis. de bello gall. 1—II, Cic. epist. (ad fam. 1—IV) ock pro 
Marc., Plautus, Terentii Andria, Eunuchus, Heautontim., Adelphi ock 
Phormio; i grekiska, utom grammatik ock nya test., Euripides' Ky-
klops, Dernosth. Olynth. 1—II, samt Xenofons Kyrop. 

När ett dramatiskt arbete var genomgånget, uppfördes det. 
Handlingarna angifva följande representationer: 
Terentii Andria den 4 maj 1610 på latin, den 5 på svenska; 
Terentii Eunuchus den 22 okt. 1610 2); 

I Prytz' tal De avaritia heter det angående afsikten med kollegiet, 
att R. ville »more huic et aliis ut audivi academiis usitatissimo scholam 
privatam aperire, in qua si guld vel publice nen satis percipere, vd l etiam 
nulla ratione possemus addiscere iis qui hon collegium frequentant sese 
traditurum promisit». 

Man ämnade omkring midsommar 1610 uppföra en komedi af 
Terentius ock använde ledigheten närmast förut att läsa in ock repetera 
en dylik; dock synes denna representation ej ha kommit till ståucl. 
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Euripides' Kyklops (på grek.) den 28 maj 1611, samt följande dag 
på någras begäran om igen (då »in ipso collegio»); 

Terentii Heautontimorumenos slutas den 11 juni 1611 ock »bör-
jade följande dagar spelas»; 

Terentii Adelphi den 21 maj 1612; 
Terentii Phormio den 16 mars 1613 »solenniter». 

Om Eunuchus, Kyklops ock Adelphi anföres särskildt, att de 
spelades på »kollegiets gård», i närvaro af professorer, studenter ock 
borgare. Till den första utgafs ett offentligt program, ock äfven 
ärkebiskopen var tillstädes. I den andra hade bröderna Prytz jämte 
Andreas Laurentii dalek. hufvudrollerna. För att ej stå efter uppförde 
Messenius den 17 ock 18 febr. 1611 sin Disa, däri A. Prytz hade ett 
par mindre roler — märkvärdigt nog i betraktande af rivaliteten mel-
lan de båda framstående lärarne; i dec. 1612 (i Stockholm) Signill ock 
i maj 1613 vid Eriksmässomarknaden i Uppsala Svanhvita. 

Af disputationerna, som ventilerats inom kollegiet, äro öfver 
trettio trykta, sannolikt alltid på respondenternas bekostnad, såsom 
om några uttryckligen angifves. En samling af 24 disputationer 
innehåller kristn,a religionens hufvudstycken i kort sammanfattning; i en 
annan serie af 6 disp. behandlas logiken. Dessutom finnas afhandlin-
gar »om försynen», »om själens ursprung ock odödlighet», »om potens 
ock actus» m. m. Efter tidens sed äro de vanligen försedda med gratu-
lationer på latinsk vers, tydligen af kollegiets medlemmar. Några 
sådana verser af A. Prytz aftryckas här efter komedien. Bland de 
trykta talen finnas exempelvis två »declamationes scholasticee in ge-
nere deliberativo» öfver frågan, om stipendier hälst borde gifvas åt 
rikes eller fattiges barn — i anledning af stridigheter inom aka-
demiska konsistoriet vid utdelning" af de kungl. stipendierna. 

Latin var naturligtvis ej blott undervisningsspråket, utan också 
det vanliga samtalsspråket både inom ock utom kollegiet. För öfrigt 
talades äfven grekiska. Mellertid förekomma andra året också några 
»declamationes populares», i teologi ock politik, äfven på svenska. Kolle-
giet hade egen skolmateriel: bord, bänkar, pulpeter ock skåp, samt 
boksamling; alt utom en del af dess föreståndare skänkta böcker 
inköpt för inskrifningsafgifterna. I det hela liknar detta kollegium, lik-
som utan tvifvel äfven Messenii ock Prytz' eget (hvarom mera längre 
fram), synbarligen mycket de »colleges», som nu äro egendomliga för 
engelska universitet, Om några afgifter till kollegiets rektor eller 
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öfrige lärare, Petrus ock Jakob Rudbeekius samt mera tillfälligt 
Jonas Columbus ock Kristofer Anundsson, talas ej i handlingarna, 
ehuru sådana naturligtvis erlagts. Vid inträdet afgåfvos löften att 
rikta sina studier på Guds ära ock kyrkans uppbyggelse, fäderneslandets 
nytta, sanningens ock rättvisans försvar, att vara flitig för att blifva 
icke blott lärd, utan äfven god, d. v. s. redbar, from ock hederlig, 
att lyda kollegiets rektor, ock seniorer ock tåligt höra deras påmin-
nelser, samt slutligen att ej utan rektors vetskap lemna kollegiet. 

Under år 1610 intogos i kollegiet 56 studenter, däraf 10 redan i 
februari, 1611 likaså 21, 1612 inskrefvos 12 lärjungar. 

Kollegiet invigdes den 16 mars 1610 högtidligen med tal, bö-
ner ock musik, ock undervisningen började måndagen den 19, samt 
fortgick sedan med kortare afbrott dels på sommaren ock vid jul, 
dels för socknegång ock af andra tillfälliga anledningar, under det 
alt jämt nya deltagare anmäldes, till fram i mars 1613. Bland de fyra 
»kolleger», som i mars 1610 Utses att biträda rektor, är Erik Prytz. Till 
kvästor, att hafva hand om kassan, väljes Andreas Prytz. När han 
den 20 april 1611 gör räkenskap för andra halfårets förvaltning, 
håller han, för att ådagalägga sina tänkesätt ock huru fjärran från 
honom hvarje tanke på oredlig förvaltning är, en »apologetisk oration» 
eller, som han själf i tillegnan kallar det, »en deklamatorisk öfning» 

om girighet (tr. 2 ark 4:0). Det är en kria med rikliga citat ur bibel, 
kyrkofäder ock klassiska författare. Den 19 maj 1610 hade han re-
sponderat vid femte ordinarie disputationen i filosofi. Att han föl-
jande vår spelade med i Kyklops, är redan nämdt. På våren 1612 
den 27 mars responderar han för en af honom författad afhandling om 

statsformerna ock särskiklt monarkien, trykt samma år (2 ark 4:0) 

ock dedicerad till hertig Johan af Östergötland. Monarkien är na-
turligtvis den bästa statsformen såsom stående närmast fadersväldet 
inom familjen ock så till vida naturlig. Dess företräde framgår för 
öfrigt af bibeln, som blott känner monarkier, samt af dess varaktig-
het ock fasthet i jämförelse med aristokrati ock demokrati. Där-
efter handlas om en god furstes samt om hofmäns egenskaper. Den 19 
juni 1612 håller Prytz slutligen en »declamatio extraordinaria» om dessa 

tiders olycksöden ock deras orsaker, alt naturligtvis på latin. Tydligt 
nog har vår Prytz varit bland kollegiets mera framstående medlemmar 
ock har särskildt utmärkt sig som talare, 
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I anledning af de nya förargelser, som tillstäldes af Messenii 
lärjungar vid olika tillfällen 1613, förbjödos längre fram, i konsisto-
riet den 9 juni, enskilda kollegier af ärkebiskop ock konsistorium, 
ett påbud som dock Messenius nekade att åtlyda. I maj nedlade 
Rudbeck sitt omtvistade rektorat ock flyttade senare på året som 
hofpredikant till Stockholm. 

Då ingen ny kvästor i handlingarna omtalas, kunde man tro, 
att Andreas Prytz var med ända till kollegiets upplösning. Han har 
mellertid redan förut lemnat Uppsala. I det tal om sättet för studiers 
rätta början ock lyckliga slut'), som han den 19 maj 1614 på upp-
maning af fader, moder ock bröder inför en stor samling af stude-
radt folk »valedictionis loco» höll i Söderköpings skola, då han stod 
i begrepp att resa till Tyskland, säger han nämligen, att han nära 
två år vistats hemma hos sina föräldrar, hvarunder studierna legat 
nere. Han har haft åtskilliga svårigheter att strida med, har flere 
gånger tänkt återvända till akademien i Uppsala ock hade slutligen 
genom sin far blifvit försedd med alla förnödenheter, men ändå fun-
nit vägen af ödet stängd. Han har mellertid af »sin nådige herre» 
— hertig Johan af Östergötland — fått understöd för att besöka främ-
mande akademier, men två olika gånger af sjukdom hindrats att gifva 
sig i väg. Nu tänker han dock fullfölja sin plan, ock han styr kosan 
till Tyskland, där vi senare åter råka honom. 

Prytzarne synas ha stått i något närmare förhållande till her-
tig Johan ock hans omgifning. Nikolaus Prytz är hofpredikant 
hos hertigen; till dennes sekreterare Petrus Magni ock kamrer Petrus 
Andrete är talet de avaritia dediceradt; hertigen själf tillegnas af-
handlingen om statsformerna med ett till honom riktadt »autoskedi- 
lisma» (»improviseradt kväde») i 21 alkaiska strofer. A. Prytz kom 
också i förbindelse med Axel Oxenstierna, rikskanslern. I sitt liktal 
öfver Katrina Oxenstierna, en syster till Bengt Oxenstierna ock gift 
med Nils Bielke, den 31 maj 1624 2) omtalar Prytz, att han haft lyckan 
att af Oxenstiernorna mottaga »de mest utmärkta ock lysande välgär-
ningar». »Jag minnes», säger han, »när jag en gång var så nedtrykt 

Oratio de modo quo studia recte suscipienda et feliciter absol-
venda sunt. Tr. i Greifswald 1616. 2 1/2  ark 4:o. 

Oratio de vita et mode illustris ac generosm Fceminm Dins Catha-
rinss Oxenstiern, Dn. de Åkeröön & Erfuela, cujus tam viventis quam mod-
entis Virtus et Pietas fuit clarissima etc. Tr. hos Reusner 1624. 3 

I/2 ark 4:o. — Ej upptagen i de vanliga bibliografiska källorna. 
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af fattigdom ock så utblottad på hvarje utväg ock hjälp, att jag 
var nära förtvifian, huru min ädle herre, rikets råd ock kansler, då 
visade mig utmärkt ynnest ock välvilja; ock hvad jag nu är, det har 
jag näst Gud honom att tacka för». P. har för afsikt att en gång 
utförligare skildra Oxenstiernesläktens beröm. I det två år senare hållna 
liktalet öfver enklingen Nils Bielkel) återkommer Prytz till den 
tid, då han var hos Axel Oxenstierna, såg hans arbetsamhet, huru 
mat ock sömn sattes å sido för göromål o. s. v. Efter kanslern, 
som han uppställer såsom föredöme, som han tjänat, hvars hus ock 
bord ock odödliga välgärningar han åtnjutit, uppskattar han andra. 
Honom hade han också tillegnat sin gradualdisputation ock kallar honom 
där »sin nådige herre, som han städse är skyldig vördnad». På ett 
tredje ställe 2) upplyses, att Prytz 1623 under åtskilliga år haft under 
sin information vid akademien Axel Oxenstiernas söner. Man kan 
påminna sig, att Gustaf Oxenstierna, en son till kanslern, under läs-
året 1626-1627 var akademiens »rector illustris», ock att han före-
drog prologen i Prytz' komedi Gustaf 1. 

Den 20 juni 1614 är Andreas Prytz Gothus inskrifven i Witten-
berg 3). Samma år som hans bror Erik blir magister i Wittenberg, 
1616, disputerar han själf i Greifswald 4) ock trycker där sitt förut 
nämda tal från Söderköpings skola. Efter sin återkomst till fädernes- 
landet vann han vid Uppsala universitets tredje magisterpromotion 
den 15 juni 1619 jämte fem andra, bland hvilka var hans kamrat i 
Rudbeckska kollegiet ock senare ämbetsbroder Sveno Jolm vestrog., 
den filosofiska graden. Gradualafhandlingen hade till ämne dygden ock 
den moraliska handlingen (212  ark, 4:o). Prxses, professorn i etik ock 
d. v. rektorn Jonas Magni, var en utpräglad aristoteliker, den samme 
som några år förut mot ramisten Paulinus Gothus försvarat den 
profana etiken som vetenskap; ock afhandlingen är ett tämligen kort 
ock tort utdrag i 56 teser ur 2:a ock 3:e böckeina af Aristoteles' etik, 
hvilken också uttryckligen anföres som källa. Dygd förvärfvas genom 
öfning ock är en på val beroende bestämdhet, som består i mått eller 
ett medium mellan för mycket ock för litet. Detta utföres vidare 
i exempel, ock praktiska regler lemnas för sättet att komma till dygd. 

Tr. i Sthm 1627. 6 1/2  ark 4:o. 
Or. 2:da de scholis a G. H:i Wintrosio recitata. tips. 1623. 
Bibi. Styffes excerpter enl. meddelande af bibl. Annerstedt. 
Theorem. miscellanea XXII, Greifsw. 1616. Denna disp. ock en lik-

pred. äro de enda af Prytz' förut kända skrifter, som jag ej lyckats få se, 
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Framställningen är för öfrigt klar ock redig. Följande år ventilera-
des »på kunglig befallning» den siste mars — kl. 6 på morgo-
nen — teser rörande frågan om moskoviterna äro kristna (tr. i 
Stockh. 1620), författade ock framstälda af den 1617 till teologie 
doktor promoverade hofpredikanten Johannes Botvidi. Konungen själf 
hade åtminstone ämnat närvara vid disputationen. Frågan besvaras 
jakande i 50 punkter. Respondens var Andreas Prytz. 

Efter Gustaf Adolfs bref af den 19 september 1613 skulle vid 
universitetet finnas en lärostol i logik ock vältalighet, motsvarande 
den tidigare artium-dicendi-professuren, som intill 1616 innehades af 
J. Burgens ock därefter stod ledig, samt en i poesi ock grekiska, 
som aldrig tillsattes, utan 1620 förvandlades till en lärostol i gre-
kiska ock hebreiska. Genom 1620 års reform skildes logiken från 
vältaligheten, ock till professor i det senare ämnet utnämdes i febru-
ari 1621 Andreas Prytz. Redan tidigare (1609-1611) finnes P. 
Rudbeckius nämd som eloquentiae professor. »Vältalighet» var då 
som delvis ännu i dag närmast färdigheten att tala ock skrifva latin. I 
presterskapets betänkande vid riksdagen 1617 föreslås som denna pro-
fessurs åliggande bl. a. att hålla studenterna till »exereitia stili och decla-
mationum», ock professorn i poesi skulle öfva ungdomen »in poesi 
och in agendis comoediis». Efter dess betänkande af 1620 skulle 
professorn i vältalighet äfven »agera comedier». Till yttermera 
visso förordna konstitutionerna från 1625 uttryckligen om »poeten»: 
»Han bör vid större fester ock andra högtidligheter, såsom vid bröl-
lop, promotioner ock vid likbegängelser, offentligen föredraga eller 
anslå verser, eller laga att det göres af studenter. Han skall jämväl själf 
sammanskrifva komedier ock genom utförande af de gamle skalder-
nas skådespel värka därhän, att studenterna må vinna ledighet ock 
säkerhet i att tala i en större församling, samt förvärfva sig skick 
ock hållning»'). 

Den poetiska professuren var dock blott under ett balft år besatt, 
ock förut som efteråt var Prytz närmast att sköta dess åligganden. 
Han har ock, vare sig af böjelse eller af plikt, så gjort, åtminstone i 
den del som för tillfället närmast intresserar oss. Han hade blott 
att återupplifva minnena från sin studenttid, då han själf spelade 
under både Rudbeck ock Messenius. Redan 1620 uppträdde han 

1) Detta ock annat efter Annerstedt, tips. univ. hist. I med bih. 1 
1626 års konstitutioner finnas dessa Uireskrifter icke. 
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som dramatisk författare med Olof Skottkonung, hvilken uppfördes 
som efterspel vid Gustaf Adolfs bröllop i Stockholm den 2 decem-
ber — själfva förmälningen var den 25 november — af 35 studenter. 
Skådespelet handlar om kristendomens införande i Sverge ock påmin-
ner i andra akten tämligen mycket om Messenii Disa (Tors, Odens 
ock Friggas monologer) ock Svanhvita (offerscenen) ock slutar lämp-
ligen med Olof Skötkonungs giftermål'). De tre första raderna ock 
enskilda vändningar annars gå igen i Gustaf I, som uppfördes 
vid jubelfesten följande år. 

År 1621 hade nämligen hundra år förflutit, sedan Gustaf Vasa.  
»blef till regementet i Sverge upphöjd, då han konung Kristiern Tyrann af 
landet utdrifvit hade, ock genom Guds nåd upprättade Sverge ifrån 
påfvens mörker ock villfarelse ock införde evangelii rena ljus, det 
påfven länge bortröfvat hade». Då skulle enligt påbud af Gustaf 
Adolf till »minne af denna ock andra guddomliga välgärningar» i 
hela riket firas en jubelfest tjugoförsta dagen i månaderna januari, 
februari ock mars. Vid vårterminens slut, den 31 maj, uppfördes i 
Uppsala af 30 studenter det skådespel af Andreas Prytz, som nu om-
tryckes. Det är företrädesvis af kyrkohistoriskt innehåll liksom Olof 
Skottkonung. Tio af skådespelarne äro också desamme som i sist-
nämda stycke. Enär Gustaf I är det enda kända skådespel som vid 
denna tid uppförts i Uppsala, är det kanske därpå, som professor 
Wallius syftar, då han klagar öfver att ämbetsbröderna icke hälsa, 
när de församlas »i kyrkan, vid gästabud eller komedier». Mot slutet 
af året håller Jonas Magni från den akademiska katedern inför en 
talrik samling af lärde män ock ynglingar ett tal orn Svea ock Göta 
rikes ömkliga förtryck genom främmande styresmän -- särdeles »om 
detta olyckliga vidunder ock odjur af cimbrisk börd, Kristiern den 
andre, Sverges• rikes värsta pest ock våra förfäders grymmaste bödel» 
— ock om dess lrkliga befrielse genom den oförliknelige hjälten 
Gustaf I. Andra af ämbetsbröderna hafva tagit på sin lott att skil-
dra Gustaf Vasas förtjänster om ordningen i kyrka ock stat 2). Ännu den 
12 febr. följande år håller professor Laurelius i samma ämne ett tal 
»till en lycklig ock välsignelserik invigning af det nya året samt 
tillbörligt förherrligande ock hågkomst af det firade jubileet0). Ock Prytz 

Se för öfrigt Ljunggren s. 360 if. 
Oratio panegyrica de miseranda regnorum Snedas & Gotbiw per 

externos gubernatores oppressione etc. a Jona Magni. Tr. i lips. 1622. 4 ark S:o. 
Sneda 7vam9k OfaVVOV. Oratio jubilaea etc. Tr. 1 Ups, 31/, ark 4:0. 
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påminner om detta jubileum, när han i akademiens namn inför lärare, 
studenter ock hospites håller minnestalet öfver hertig Karl Filip 1), 
som sjuknat under Rigas belägring ock d. 25 jan. 1622 dött i Narva. 
Talaren lägger hufvudvikten vid det andliga befrielsevärket. När 
han skall teckna Karl Filips lif ock lynne, börjar han med göter 
ock amazoner. Liksom komedien om Gustaf Vasa är talet tillegnadt 
konung Gustaf Adolf. 

Från samma år 1622 finnes slutligen jämväl en disputation under 
Prytz' presidium De meteoris aqueis, d. v. s. om moln, regn, snö, 

. hagel, dagg, rimfrost, dimma o. s. v. Den är utan tvifvel författad 
af respondenten Abr. Joh:is Kempe. 

Prytz följde äfven så till vida i Rudbecks ock Messenii fotspår, 
som han hade ett privat kollegium. De enda till buds stående upp-
lysningarna om detta kollegium äro att finna i trykta latinska tal, 
som blifvit hållna »in collegio privato M. Andrew Johannis Prytz», 
nämligen tre om vår Herres Jesu Kristi lidande, det första ock 
sista 2) hållna den 5 april ock den 28 maj 1620, författade af Prytz' 
lärjungar Ericus Andrew roslagius ock Petrus Magni Luculander. 
Af ett tal med ordningsnumret II om skolor, som blifvit »under 
ledning af A. Prytz ur minnet uppläst vid den kungl. akademien i 
Uppsala» af dess författare Georgius Henrici Wintrosius den 10 
april 1623, synes sannolikt, att kollegiet då ännu fortfor. I inled-
ningen talas nämligen om »öfriga kolleger i vart kollegium», huru 
de efter preeses' föreskrift lagt sig vinn om sina tal. Eller skulle 
detta blott vara att förstå om de öfningar, som Prytz hade att i 
kraft af sitt ämbete hålla? Talet försvarar offentlig undervisning, 
som synes ha ogillats af den förste talaren. Ett tredje tal 3) om samma 
ämne den 12 april s. å. sysselsätter sig .med »högre skolors ålder 
ock värde», börjande med den gråa forntiden. Det är dediceradt till 
bl. a. Johannes Rudbeckius. De först inlinda. talen tyckas liksom 
komedierna genom sitt innehåll antyda den riktning hos Prytz, som 
snart ledde honom in på den presterliga banan. 

Prytz har mellertid liksom föregångarne Rudbeck ock Messenius 
inom kretsen af sina närmare lärjungar kunnat finna aktörer för sina skåde-
spel, hvilket i sin mån lättat hans uppgift som dramaturg ock regissör. 

Oratio beatissimis manibus Illustrissimi & Celsissimi Principis 
ac Domini. Dn. Caroli Phillippi etc. lips. 1624. 5 ark 4:o. 

De enda jag sett. 3) Enligt Stiernman voro skoltalen fyra, 
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A. Prytz lemnade akademien 1623, ock hans professur stod därefter 
i 14 år obesatt. Emellertid hade den 1622 inrättade Skytteanska 
professuren bland sina ämnen äfven vältaligheten, ock 1625 besattes 
den poetiska lärostolen med Jonas Columbus. Som rektor vid Linkö-
pings skola synes Prytz ej ha funnit någon synnerlig trefnad. I sitt 
liktal öfver Nils Bjelke talar han om det »tunga ock tråkiga skolarbete», 
som tillhörde hans kall. »Jag uppehåller mig», säger han, »mindre 
på . den retoriska fäktbanan, där kvickhetens ock skönhetens behag 
flödar, utan förnöter fastmer mina dagar i ett slam, som orenar klä-
derna, intränger i kroppen ock fyller bröstet med skadlig smuts». 
Efter fem år kallades han af Gustaf Adolf till hofpredikant, blef 
tre år senare superintendent i Göteborg, kallades till pastor prima-
rius i Stockholm, men afslog anbudet, ock blef slutligen 1647 biskop 
i Linköping. West61 berättar om hans bryderi med kalvinisterna i 
Norrköping. Han dog i Norrköping den 7 april 1655 vid ett besök 
hos sin broder, prosten Klas Prytz, därstädes. 

Såsom de flesta af den tidens författare behandlar Prytz latinet 
bättre än svenskan, åt minstone i vers. Knitteln är hos honom ej 
mindre besvärlig ock ledsam än hos Messenius. Prytz' latinska prosa 
är ledig, ehuru den i klassicitet ej står öfver samtiden. Verserna till 
hertig Johan äro bättre än hans distiker ock flyta till ock med ganska 
lätt. Märkvärdigt nog har Rhyzelius i sin biskopskrönika ej ett ord 
om Prytz' komedier, men känner hans »herrliga predikogåfvor» ock säger, 
att han var en »lärd ock arbetsam man». Som talare framstod han 
ju redan i Uppsala, som predikant har han senare vunnit mycket 
lof. Utom här ofvan nämda tal ock disputationer på latin har han 
på svenska i tryck efterlemnat två predikningar vid invigningen af 
Gustavi kyrka i Göteborg 1633 ock 21 likpredikningar 5, vanligen 
3 till 4 ark i kvartformat. Jag har ej trott det mödan värdt att 
läsa igenom dem. De innehålla här ock där verser ock uttryck på 
latin med svensk öfversättning, samt exempel ur den antika historien. 
Som prest tyckes Prytz eljes hafva glömt romarspråket. 

1) Nämligen öfver Hans Skriffuer hållen 1631, Margreta Stenbock 
1633, Brijta Bånge 1640, Ingrid Olsdotter ock Anna Wiborgh 1641, Da-
niel Nielson 1642, Johan Rytter 1644, Henrik Sother ock Mätta Bertilzdot• 
ter 1645, Annika Machliers ock Johanna Kenerdt 1646, Brita Andersdotter 
1647, Agneta Gudmundsdotter 1648, Vendla Skytte 1649 et 1648), Nio. ' 
Eschilli 1650, Karl Gyllenstierna ock Elisabeth Hansdotter 1651, Margreta 
Jonsdotter et 1651) ock Beata Oxenstierna 1652, Otto Schulman 1654, samt en, 
som jag ej lyckats få se, öfver Katrina Johansdotter tr. 1650 (enl. Stiernman). 
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I handskrift förefinnes, så vidt känt är, af Prytz ingenting 
utom Linköpings domkapitels protokoll ock kanske motsvarande 
handlingar i Göteborg. Däremot nämner han i liktalet öfver Nils 
Bielke ett liktal öfver drottning Katrina Stenbock el. 1621), som 
synes ha varit trykt1), ehuru det nn är okändt ock jag annars ej 
någonstädes sett det omnämdt. 

Prytz gifte sig den r4 oktober 1621 i Linköping med Katarina 
Stiernefeldt, dotter till f. d. assessorn i Göta hofrätt Peder Matskon 
till Ry ock Vetala ock född den 9 sept. 1604. Med hänne hade 
han sju barn, af hvilka dock fem dött före modren, merendels i själfva 
födelsen. Hännes barnsbörder hade varit svåra, ock i den sista satte 
hon lifvet till den 16 april 1644 i Göteborg. Då lefde af hännes barn 
blott en son Petrus ock en dotter Katrina, båda små. Likpredikans för-
fattare H. Soter säger om makarnes samlif: »ehwar hon hafwer bot, 
hafwer hennes k. Man allenast achtat sina tienstar, men hon hafwer 
achtat Hwset. Hon bestelte om Bygningar och annat, som war till at 
bestella innan och vthan HWset. Gudh hadhe begåfwat henne medli högt 
förstånd och höga gåfwor». För öfrigt var hon gifmild ock gästfri 2). 

Om biskop Prytz förtäljes, att han genom god hushållning blifvit 
ägare af stora jordegendomar. Sonen blef landtbrukare. 

Af »komedien» Gustaf 1 finnes ej veterligen någon hand-
skrift bevarad. Den är under författarens lifstid två gånger 
trykt, först 1622 i Uppsala af akademiens förste boktryckare 
Eskil Matsson, 9 ark liten 4:o, utan paginering med stora 
frakturstilar; därefter 1649 i Stockholm hos Ignatius Meurer 
»med eghen Bekostning», 4 V2  ark liten 8:0, likaledes utan pa-
ginering, med en slags rund fraktur. I Meurers upplaga 
saknas dedikationen till Gustaf Adolf, ock prologen upptager i 
dess ställe titelbladets baksida. Förteckningen på de spelande 
är aftrykt efter första upplagan. Dalmålet gifves med mindre 

• 
Uttrycken äro; de qua cum peculiaris ejus in exequils a me ha. 

bita extet oratio. 
Likpred. tr. i Link. s. å. Soter har afven skrif vit en likpred. öfver 

lottren Margreta * 7 aug. 1636, f  30 jan. 1639. Tr. i Link. 1639. 
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stil. I det hela är denna andra upplaga ett tämligen vårds-
löst aftryck, med oförändrad stafning ock interpunktion. Några 
af första upplagans tryckfel äro rättade, men andra komna i 
stället. Ett par gånger ha personrubrikerna, som här stå emel-
lan replikerna, blifvit inskjutna en rad för sent. Där rubrik i 
första upplagan är uteglömd, saknas den ena gången äfven här 
(Gustaf i slutet af III: 1). Däremot innehåller 2:a upplagan i 
mäster Lars' andra replik IV: 4 den första rad (»Her Göstaff, 
jagh påminner tigh»), som i första upplagan blifvit förbigån-
gen, men byars begynnelseord där finnas nederst på f. 24 a. 

Närvarande tredje upplaga är ett så vidt möjligt, äfven i 
anordning ock stilfördelning, noggrant aftryck efter den första, 
med rättelse af hvad jag i denna ansett för tryckfel eller för-
biseende, samt med betydliga jämkningar i det besynnerliga 
bruket af skiljetecken, som i originalupplagan för en nutida 
läsare mycket hindrar uppfattningen. När satssammanhanget ej 
kunnat med säkerhet redas, kvarstår dock interpunktionen oför-
ändrad. Enklare bokstafsfel, uteglömda typer ock omkastnin-
gar har jag utan vidare rättat, samt öfveralt utskrifvit m ock 
n, när de i det gamla trycket funnits antydda med streck 
öfver föregående vokal, eller öfver in eller n. För öfriga, sär-
skildt alla i dalmålet vidtagna, ändringar redogöres här, hvar-
vid (= 2) betyder, att ändringen finnes redan i Meurers upp-
laga. Den först angifna läsningen är 1:a upplagans: 

22,24 trac»ar — tracktar (= 2) 
26,2 fa — få (= 2) 

25 nogat — «Vt 
29 autM — dugt 

27,1 fagbena — fägbene 
5 »preive — »präpa 
14 3»a — Saa 
31 Wyå — måtgå (= 2) 
32 »otbe — »Mba 

28,2 ft»tfe — ffigra 
3 bpggie — Imggia 
4 41 — ahL 
5 åht — ag" 
20 hotbe — »Mba 
22 c{iiirne — 
23 hiope — hicpa  

28,27 Cfed)tiima — ered)tanta 
33 MU — ofta 

utia — witia 
35 fäkta — iata 

29,35 tåga — tåga 
36 tåga — taga 

30,1 Utah; — fetåfa 
5 honon — honom 
10 in — ahn 

wtiom — witiom 
17 fågon — fågom 
36 flade — flada 
38 bajom — »kom 

31,6 for — för (= 2) 
32,36 Inathii — inårhå 
33,3  Vt) — 12y 



16 	 PRYTZ, GUSTAF 1. 	 x v i 

33,9 »agaa — tmgfad 
35,8 91gbom — fighorn (= 2) 

22 Walan — medan ( = 2) 
37,12 Lat — här (= 2) 

18 911 — 91ti 
22 mar — matt ( = 2) 

38,5 G ust a vu s tillsatt 
40,17 förnimmer — förnimmer (=2) 
42,4 får — för (= 2) 
45,23 berfinift — bortmift (=-- 2) 

45,28 gitiat — 	(=-- 2) 
46,17 cea 	(= 2) 
48,30 teeha — låta (= 2) 
49,23 .D. läöft. tillsatt (= 2) 
50,15 hela raden tillsatt (--= 2) 
58,11 I). Oraff tillsatt 

måt — mät (= 2) 
61,35 löniiet — eommar 
63,32 itia — gffla (= 2). 

Om riktigheten af de allra flesta af dessa ändringar torde 
intet tvifvel kunna råda. Rättelserna i dalmålet äro gjorda i 
samråd med docenten A. Noreen efter de analogier, språkprof-
ven själfva förete. Naturligtvis äro i dessa språkprof de flesta 
korrekturfelen att vänta (jfr om flere förmodade sådana s. 75) i 
de äldre trycken. 	Kolumnrubriker ock paginering äro nyheter 
i närvarande upplaga. Siffrorna i kanten angifva blad ock 
sida i den första. 

Skälet till att denna Comoedia ser ljuset i en ny upplaga 
är icke i första hand dess literatur- ock kulturhistoriska värde — 
ehuru det visserligen äfven ur dessa synpunkter vore synnerli-
gen önskligt, att de i mer eller mindre sällsynta tryck eller 
t. o. m. i handskrift gömda alstren af vårt äldre skoldrama 
gjordes lättare tillgängliga för olika arter af forskning — utan 
det däri förekommande dalmålet. Näst en dålig öfversättning 
af »Fader vår» på gottländska hos Lazius, De gentium migratio-
nibus (Basel 1572) ger oss nämligen Prytz de älsta kända sam-
manhängande prof på svenskt folkmål. Rörande dessa prof-
bitar hänvisar jag för öfrigt till Noreens s. 69-76 meddelade 
öfversättning med åtföljande anmärkningar. Om styckets plats i 
vår dramatiks historia upplyser Ljunggren i sitt här förut an-
förda arbete. En kort underrättelse i detta afseende samt en 
redogörelse för de folkliga beståndsdelarne i våra öfriga skol-
dramer lemnas i ett tillägg (s. 83 if.) till närvarande upplaga. 

J. LUNDELL. 



c 

mr- X-e-e 
\ 

Cri Curtigh 

''''-'9 	• 

COMOEDIA, 
Zm ten 2tormechtighe ,.noerigeä, 00,  

fk 

fr 	theä, Senbeä konung etc. 

. 	
,,A 
n 

I 	 Zhen Wbrfta, #--)f 
s>nru han dt etegetnentet i elvc. 

han genom Cbubä nabb pprättabe 	erige 	il J' 	rige. bleff bfhögb, tå 4an konung ariftiern 
Zurann, af' hnbet uthbriffuit habbe, oc huru 

ifrån sPåfmenä märcrer och wilfarel,  
. fe, och införbe Cmangelij reena 	(( 

1  rr-9 \-d• 	
timä tet Tåfmen länge  

bortriSfmat ha, 	 ' 
bhe. 

M. ANDREA JOHAN   NIS PRYTZ, 	I 

r  

Trnett i Vpfata aff Qitit Eatå fon, å f)r 1622. 

     

"••••~1.446 -.«G••116. 

gottnittl n!taf 

8friffnen a ff 

Eloquentiw Profeffore Public° ethi 23nrata, er» 
hdUen ther fa mma ftåekä ten 31 Maly Anno 1621. 

hmitret mar tet intnbrabbe uret ifrån tet 
enung ®öftaff f örft fatte ffg4 

em e et St onungnit 



Alben 	tornaici)tiOe oct) S;)i3ghborne 
%urfte 1)(4 .erre, 

Art Ourtaf 
eWerigesä, BOtheö, Senbet Routing, 

torfurfte tu f %inianb, SDertigtuChftlanb 
Carelen, 	erre ntOffiter 3nger,  - 
mantanb, min albrancibigfte 

Ronungce erre  • 

Dedicerar 14 tifffriffuer ing »thi atI 

Imitftörrta »nberbåttigket 

thenna Comedien. 

KR. 

23nberhinig4e o 	troplid)ti. 

y tienare 

Andreas Prytz. 



Prologus. 

igy)ghlärbe errar, mälachtabhe män, 
,uftrur och 3ungfrur ocb kvar »ngerfwen, 

Sij mete, »thi humbh ni3bh cc fara 
%ör ett hunbrabhe år månbe mara 
Såra gäbkr; öffuer ten tmn o meen 
«Ute mäl föria och gråta en fteen. 
Zhe twingabeä håbhe fil grop och 	iä 
Wff Rung ahriftiern ocspåfmen elaacf fäll. 
Ronung ahriftiern, ten omilbe 	ran, 
Zhem tijRroppen iirbt tå twingabe han, 

funbe bod fitt tvranniffe niobh 
Cfbrigh fult mätta aff theraä WO. 
spåfwen i &om, ten grvmma CIntechrift, 
splågabe them til 2iälen mebh ftoor lift, 
,Dwilfen fem Dabbe them @3uba Zrb hortrvdt, 
Säghen fil 9aligheten igenlvdt. 
Kär nu måra %äbher monbe mara 
Zil grop oc4 	iäI få i fti3rfta fara, 
.2Infågh (43ubh ten jemmer oc älenbe, 
kDch them oförtäncft 2aligheet Vinbe, 
läciff @3örtaff Criction, tet äble 231°0, 
2Iff högbenne frafft och manhafftigt mobh, 
4witfen gung Qhriftiern aff lanbet fiörbe, 
Zhen tvrannen ftoor fem alt onbt rörbe. 
%örbe febhan @ut:3 rene Crb på gång, 
9om »nber piftven war »thi ftoort twång. 
,Där i3ffuer wij off gläbhie albramäft, 
Cch hållom »thi mått lanb 3uhelfäft, 
Qtt Obuth aff konung @Liftat% famitie 
.Daffuer »thaff fin nåbighe wllie 

f. 2b 

ff 
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Cif förfeben hunbra0 år regerat, 
Negementet och O5ttb3 Zrb förmerat. 
Spär fil är thenna Comedia ftält, 
eom tpij begynna agera famhälbt. 
9arer off alla gunftighe och btilbh, 
Cber fal en tång bliffuct thenna tijbh 

ACT -VS 1. SCENA 1. 
5-Derr @uftaff Crichfon. 

e ch tu ålen be G wea lanb, 
går tigh nu få illa i haub, 
tt titt Barn, h ögha och låda, 
Grat Znrannen grnm 5å ptågha. 
C, at Gteen Gture mebh hänber 
2lff jorben taaä, efter tänber 
,Donom ter »pgraffua funbe, 
@iorbe halar i thenn a ftunbe, 
-Gm ett troghet emenfft hierta haar, 
Dch 5eer huru mebh Gmenfra faar 
kung e4riftiern, ten gronme 	ran, 
2than all milbheet, få 4an fram. 
9lär 'han »thi Gtocrhottn krönteä 
Dhörlighen, och få rätta 
:tattä hierta moot tet Gmenfra 2314. 
&fe ,Derrar af bngb och mobb 
ffit han mörba å famma bad, 
Vthan all rättmilfo och bgh. 
S,Där öffuer wit iertat rifta, 
tff ftoor barm; NI ingen gnifta 
1ff Gmenfrt blobh i emerige tura, 
Gom thetta mått), ftora fara, 
.2Iffttiäria gal, och ten blobhunb 
Bortö  ra etter flå i grunb ? 
2t1an all ära och -trooplicrt, 
Gåfom han g iorbe tnebh fälg bicrt 

7,0 en 



5 	 KONUNG GUSTAF MEN FÖRSTA. 	21 

Zben jalie förfte ,err 9teen, 
görbeå iagb fången me bb ftoor meen, 

antpt anbre ifrå åmerigec3 V,anb. 
Kär iagb fon fil ten Tanffa ftranb, 
2tbftobb iagb ter inncfit förtrööt, 
9å myren bäbelfe othflööt 
,tff the 3utarå munb Tå mijbba, 

3agb mofte thet tå alt lijbba. 
fabbe tet femma tvåra, 

9å 	roenfra mebb tijbben bara, 
.tt9menff WbelOrm ocb Tanff Träng 

gunbe gå tifbopa i 	dingb. 
9menff bonbe går män mibb pfoOen 
Blebb ett träfeen ocb på logben. 
9lcb läubb, aff fin ftoora nåbbe 
9ee fil tbenna ftoore wåbbe, 
9om mårt lanb rthi nu fmäffuar, 
Cng ocb gammal ther aff bäffuar. 
Witijbb Cbubbi från barnbom tijbb 

baffuer tu migh want blijbb, 
911tiibb tin nåbbe bewijfat, 
Ku från ten ftoore fpott lijfat, 
9om iagb i Tanmarcf en tijbb lång 
Vtbftåt baar, tet giorbe migh Mn. 
%aft meera migbnu förtrnter, 
,uru 5.t.nrannen ring ftnter 
3 lanbet bär, qminna ocb man 
2tban förfnn tå mörbar ban. 
Sifferligb iroor iagb, at Cbubb ffal 
Sårt bi* rätta från tbetta fall. 
9afen iagb fritt antagba 
läenom @da nåbb göra mitt til, 
.affua til lijff ocb böbb frijfft mobb, 
Sågba mit 	båbbe 9ijff ocb Vobb 
91u för %äbberneälanbet fär, 
3aa'h meet wift @ubb är migb när. 
2tban bonom iagb intet gör, 
,iparfen ftår, går, eller Or. 

f. 3b 

f. 4a 
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Ji5är effter iagh i fiffla fara, 
Btöbe och befpmmer ntårte mara, 
SlhJet feer iagh no; män Dn'abh hiäfper, 

ör mitt fold iagh gierna rtiälper. 
g rån aintar gap iagh mebh möbha, 
Zhe mifle migh och ter hö*. 
Kär lag från Qhriftiern råbbe aff, 
Zalet fött ingen tif behagh. 
3 In fanb hoa min Canbbönber 
213iff iagh fee, ont iagh är gfömber. 

ACT VS I. SCE1V A II. 
Duo Smolandi ubbe och @timme. 

3ubbe 	ör ciar @iirtaff Cridfott än 
Sarit närt ehr, fommer 4an gen? 

eäumme 	,San h a ar taft mebh off Cönbren fin. 
3ubbe 	u u faller er han å tad in? 
Qäumme 	3agh fan ter om intet gra, 

3agh tänefer mij miffe tira. 
3nbbe 	 mhcfet tå fägher rätt iagh, 

7t,het hatt begärar taar e fa. 
Cfr ffal e trpta 2aft, 
,Nar kung Qhriftiern fåffuat, ter til 
Zff ten glopen tvij ep förtro°, 
2om moot Rungen trachtar oroo. 
Rebh ffettor och 	förbriffue 
unge wij hott om, han bliffue 
2ebhan gifta, ont han fan; 

är achtar honom ingen man. 

ACT: I. SC: 
Gustavus, Archiepiscopus, Nuncius, 

Gustavus, 3 	mtanb iagh förffutin är. 
Vnber Zprannen blifftta tär 
,5 aha the luft, tet må mara, 
Oihn hthrtår iagh rtörre fara, 

6 
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9.fflitt npjååt iagb f ö rft u,il båbba 
- Crefebiffop 3acob, han ribba 

Rå tu l tbet 5 om fan mara gått, 
Rätta lanbet af f tbenna jpått 
Zbeb är gått iagb onom möter, 
Cij äre be aff Intber. 
Cber e1a, m»rbigb 4erre, 
Cr migb aftijbb fiär ; er merre, 

än jett iagb ängar, albrigb ffee. 
3 welert mic ix rObb betee. 

Archipp : 	aber tilfomft är migb ocb fär, 
er @öftaff ; någbre bagbar bär 

Cliffuer; iagb haha om ebber 
gtågbot börbt, therföre bebber, 
3 melen ebr iät ee före, 
C» fielffue obertOnb göre. 

Gustavus, Syrre Crefiebifp, min äbra 
3agb intet föfer, men meka 
Ritt färe %äbberneganb3 märff, 
Zbet fom är på biigfta förberff 
kommet, af Al»rannen tagba, 
«ff ting i gobb orbning lagba. 

Archiep : 	,5err @öftaff, mefen i ftga 
Ritt råbb, ocb jå bär förbijbba. 
Stit Rung briftiern f ör er ffriffua 

iagb ; ban ffal »it gunft g iffua. 
«nbra länge i ffogben gått, 
,affua gunft åter igen fåbt. 

Gustavus Rung ahriftiern troor iagb albrigh mäl; 
%år 4an ini, iagb faar en onb fät. 
9ij ter fommer ett fremmanb man. 

Arch : 	,rocibb tijenbe bären i fram? 
Nun c : 	%rån 9tocfbolm fommer iagb nu bär, 

3tiga gobba tijenber bär. 
Rung Qbriftiern t»rannicerar 
@ruffueligb; fan ffee ban menar 

itt rijfe ter mebb flabbfäfta, 
glär ban Rijfjen 	errar bäfta 
,Daar borta; tben Cbla <erre 

23 
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Crict 3nhanfon to merre 
Rofte låta huffuubh fpringa. 
Cltfct baghar Smerbet flinga 
Seer man, vthan någhon miffunb, 
Wtt Stvenff 9Ibel få margefunb 
23throtaä, anbre gobhe 9.91än, 
,eir är ingen fnatt tneer igän. 

Archiep. ,tielp &bh hmabh i haffuen fagbt. 
Gustav: .3ag meet alt mäl Rung Qhriftiertn3 traft, 

sitt fel han nu begonnar förft. 
Stveufft bfob h fläder han fin törft 

2lIbrigh, hivar 4an få får låta 
Sort, eo Sivenffa ther mebh båta. 
.erCrdebifp, farer boch 
Sybhan länber iagh nu min Kil. 
3ag4 är nu ingenftäbhd trogh, 
Chtvart ffat iagh tvenba min rogh, 
Zhen migh fenner, han migh tagher 
Zch få Hl Rung ghriftierti bragher. 
tt förffäbha mighmil iagh gå, 

giär märft tilftår, @ubh hierper tå. 
211brighffal iagh mobhet färla, 
Saft tet ffulle liiffuet 
%tingen gal iagh prijä minna 
3 Smerige hoa man och qminna, 
,etler ffai iagh för them alfa 
@enom böbhen nebherfana. 
Set mil iagh hån för ära, 
3ntet bå ffaf migh förfähra. 
3agh mil nu finna 	itt råbh, 
,5erren @5d ware mebh i båbh. 

t 	ctfarna mil iagh fahra; 
.5oo nuet, om the eo ffu mara 
2enegne tu f at ftå tnigh bij? 

. 3a men rätt til them mil iagh flo. 
3agh Ral rätt tnebh alla tilfee, 
Rung Qhriftiern gal få bång och nue. 

he fom »thi eergåtagkii boo, 
gunna och berifa mi0 trop. 

ACT. 
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ACT VS I. SCEN A IV. 
tron Teberfon, Bänt Bruucn, %ougbefatlarnar. 

Vång 
23runfon. 

Nugt,t6 
fart. 

Yingt 
23runfon. 

tron speerion brogh nu från migb, 
eom fabhe för migb mifferligh, 
05uftaff Crfon tu l 23eraflagan 
tr fommen i tbeffa baghan. 

,art går i .eonbe fliibber fläbb 
.Cel) år intett ft)nnerfigh räbb. 
,san ftämplar fiffigt fom en man 
Riöra Rung Qbriftiern ut aff lanb. 
Cp mina farfar, 'fager iagb; 
kitt baftigt genom natt lxt) high 
Sele mij nu åflabb bragba, 
Abonom firar tu l fånga tagba 
SA) föran tu l Rung e4riftiern fram, 
%ör ritt »proor gal han få gam. 
Wren sperien bro gh föråt b heem 
2tt hala 'honom qtrar mebh fränt. 

3a men mij ähr tuftigh 4 glabh, 
Sil få braa tbenna reefa ftabb. 
Oan baffuer en Cdulfäbia nty 
Vnber 2onbafläbben, fört 
91)fter off meb benne Ida, 
SNU vij g tenger efa. 

Zni iagb är en retffafuenå bud, 
3agh tör mäl giöra thetta 
stöta på honom hiertat Pth, 
tim iagh elieä beter Tålfuth. 

3 ffu intet flå bonom biäl, 
Sägher iagb; ban är mera mäl 
gången i banbfloffuer tagaå 

bunben ffiRungen bragbaå. 
gör honom få mij bå mer ffäl, 
lin om mij flå bonom ihiäl. 
9Iren sperion fontmer nu bär, 
,uem met, blvabb ban för tijenb bär. 

f. 6b 

23encft 
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f. 7a 

encft brunfon, iagh är få ftiden 
Cch rätt få rofene piden; 
@öftaff Cron i thenna natt 
,etar fin fooä öffuer färjan fatt 
2p åth 	alarna tänder iagh, 
gtu meet• iagh intet non fa. 
Zhet mar rätt en gaiin reeba, 
,Dan ff utte figh häbhan teebha. 

ftider figh nu mäl onnan, 
Cffter mij här ide tunnan. 

%ötier migh tijfmäl i mitt hmä, 
e« länge mij taghom off rmä. 

.3agh faa iifmäi mi ffutte få 
03eftebubh, tå iagh brvgh hem fr& 

hon 
speberf on. 

9frott 
Terf on. 
geugbe,  
rart. 

f. 7b 

ACT: I. SC: 
@öftaff Chron, Riätiä 3ugåå 05unnär, 	13iote 

2äbbenä glieffe, Rietilogä 2affe 
Taiefartarna. 

Rietefog 2affe S)ör, hmem fr bu fvhr een ftreife, foffe gor 
2anbåtnannen. 	mor jähr?  
Gustavus, 3agh är en Conbe, och är hemma p lefarna, och 

haar bragit 4iit »p unnan för Rung Qhriftiern, fom 
tvrannicerar få bär othp lanbet. 

	

ietitogo 	@da atom, bu ihr e nogär rumbonbe, biö bu 
2affe• 	ihr nogot fo ,erre acbtogen i ögotnma beinom. 

3gh 	met mät, h n nnt bu ihr fvhr een fumpån; 
ffreef e fr migh; futta mein ohn fagbe figh 
feå guttecfiur innå min ftäbomma 	high, båffe 
on fåth och maggiärbe i ffräufuäm åuti fuffuåm. 

Gustav: Zhet är fijfa, btrabh piigan ehr hon fägher; ten 
fom gulle att acta, hinabh fåbana Viva, han ha* 
no gh göra. 

	

Stietitoo 	io, få heppot ihr ohn ev; ohn ihr nogot få 

	

2aff e. 	tong åf figh och omatib fref ; igh met ebh, 4uerio 
on buse, milbra ähn bu. 	ätI igh fänneä 

fulbe 
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f utbe wibh bi gb ocb af hien fägbene, fåffe ruffa 
mein oh f a gbe, och igb fyr, bu ihr Soban Crå 
05öftaoe; bu a ffue ocb merit riefte 9inbeä sperion 

9"-tånrhyttune. 	23pfa tum 011e bu ocb ftubic,  
råt. Tätt ev mit igb opräva bi; bå ney bort 
äbb, fege igb. 

Gustav: Sagb må mät befänna för ebber, inb är Nftaff 
Crfon; migh förtryter 4 tet går migh hårbt tit 
4iertat, huru Rung Qbriftiern han hanblar »tbi 
mått gäberneälanb, een fteen måtte gråta ter mibb. 
@i3rer forn ährtige tapre 9menffa Rän, håller mebb 
migb, n,ij oite f föra oth honom aff &ijfet. 

iblitetoo 	3aa, @örtaffue, mij mijtom ev, buru miihr mitiont f 8a 
2affe. 

	

	låg& Saa, äbh ftanbe i f neppune fyr off iffe 
ferbä, bätt mijr mitiom tåtåä mibb off eineflom 
och rabgiärå ebb foffe märbä nobb bugfe. 

94iete 	Regb ticfer ebb @öftame ibr fo a matli onge aria, 
abbettå bah akt too 0 futbe mabra fatoyen nougb fyr biö 97iffe. 	märbä. 

Stiåtitogo 	Riätit3 3ugåå @unnar, urit fävi ibr unt ittane, 
2affe, 	foffe off ibr nu tyftålabb å ff iffom ,erra me ? 

glatts 	3a @uba Kom äbb an ihr unge af årorna, biaper 
3ugh 	ety, abn ihr fulbe nu gh pigge af figb, bäth hugier ®unnar. 	i0 min me. 
Shiteloo 	Siihr mit4ont oc äbb, an ihr i iffe Rädd 

2affe. 	fyöbbe; wir ärom od, buru gbriftiern peiner 
fofet, bar an Utter, bbå abn tage brott babbe 
Mlf och floof fyr biöm an bettet gäbr iff e bbc 
relingar oc frip,a, foffe fafuå i f affonta. 3hr 
ide äbb omatli MIM? 

eviote 	91å, Cbub3 bungfabe, witiom mabra offer een man 
abbene at Oka min ,c,.'S'Oan Crä @öftafoe 4 biapciö ab 

4 briffua brott Qbriftien af Neyfä, babbe min 
piptom och hambrom. 

Stiatitoo 	Sitiom nu fäva Cdöftaff Crfune, äbh mijbr tvi,  f. 8b a ffe. 	fint maga babe leilff ocb annat fr an. 3o 
Chuba blom, 135öftafoiä, mir toitiom bah min 
bi; igh ihr babe Cääc3man ocb Sär, igb ibr 

futbe 
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f. 9a 

fulbe nu gh råbenbe och tnechtopen i biö igh tag 
mig() Nk. 530 betler ftprfa up ofla fåmmå, foffe 
bpggia iähr 	Datouia. Cch tim äbh nar erre 
mit hiåpa off, tråk rigiente abf ht märba Pelbe 
konunge, äbh ahl bu luft, rätt fpr fulla miffo; 
och bu meet fulbe äbh, mitbre än igh fan Vipa, 
aftvom mihr engen, foffe ftpier och rigier off, lo 
faun' mihr minan 

Ouftaff 

	

	3a0 tacfar ebher forn tapre och rättfinnige 9tpänffe 
män för ten benägenheet i babe lit migh, och 
fpnnerligh för thet i låten gå ebher tu l hiertat then 
nöbh, fom nu %äbherneälanbet är »thi. @ubh ffal 
fåbant löna, och 2alafarlar marba här igenom be,  
fommanbeä ett avigt beröm. 3agb mil nu ffiliaä 
ifrån eber, färe 9änäman, til theä i funnen alntogen 
öffuertala tu at hålla mebh migh; läter fii, ftår 
migh bij; hielper Cbubh off, få få mij fuller idibart 
tala tribh, hmem fom konung eller ategent ffal 
htiffua, iagh begärar intet ten äran. 

	

ietilegO 	3o mihr miliorn hotba min bi, @öftauiä, biö 

	

£affe. 	bu ihr af biere rätte kunurtgä ftemmune; fphr 
ban gult) nitiom mir Abb giärna giärå, brifma 
åf Qhriftiern, tim äbh mahr ,s,berre mil hippa off. 

ePiote 	2Bir aftrom båbhe pilla, Neer och flåålhugå, 

	

abbeni 	ffiota funnom mihr min rätt frillij bott; ivir ple,  
gtiffe. 	gom hitta å håbhe %orufnatta och fnioffräufua min 

9fechtånta. 	1itr ugiom äbh loihr hittortt å Qhri,  
ftiern, ban blobracfan, min piloma, gor äbh foffe 
mihr tuitiom fuå ebh. 

Buftatuo. 	%arer bogh alla mäl. 

	

Rietitogo 	gari och bu mel, Chöfta»iä; igh mil rätt nu ftray 

	

2affe. 	abh,  norm oct kny/n obra ochnoma iärum mig, 
och pfuprtålä ofta iåmmä, 5o ber milia holba min 
bi. 9åmiliom mihr ftabh Talt tf håufe och 
brifma åf ban iäiåfa kung Ghriften, och bu ahl 
rigiera off; beitt bu mil åfmo off, fo milj= mir. 

Act. 
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Actus 1. Scena VI. 
Caffe Zfufffon, Talefarlanar, ,5er Mftaff. 

Vaffe Dtnff 	trtie ntän i Rova bygb, 
4affuen i Di3rbt Rung QDriftiernå bygb, 
,S)uru Dan i Smerige far fram? 
Cy gammal, ey »ng fronar Dan. 
görm»crit aff tyrannifft mobb 
Utter han vtDgiuta Smänftt blobh. 

Dmar länbämans3 gårb v4,rättac3 
&nu gatgar, ter aff mätta 
Renar Dan fin onffa grymme. 
,Iyein går tDetta ey tit finne? 
Z.) i tapre ocb Swänge män, 
@iiiirer honom förträtt igän. 
läriper tif er niliamobD, 
Cäter mara martnt Iiiff ocD blobD. 
3 iiDren te emänfre gamla, 
Som mebD ingen briiifel famla. 
Bre fäbDer min g fremmanb fanb 

S,)affua wunnit mebD wälbigh Danb. 
Wfl roärlben Daffuer mär& ocD weet 
Trijfa thera0 manDafftigDeet. 
Wenaft tDeraö bvgb tDem böb 
1)ragDa til Strijgå, e tmingen ni3bD. 
Ren nu tmingar teDen få ftoor, 
ZDet Dn= mäl weet i elverige boor. 
Cäter fee, at i bocD f1äcDtai3 
Tå måra fiber til fäckaä. 

i3rftvarer eber hunä 14 barn, 
ZagDer ebra Duftrur i want. 
Cäter ev tyrannen fa när 
nomma, at Dan ebDer fiirtär, 

äriar m fivärbet, morb ocD brann, 
Som Dan annorftäbd far fram. 

Riatifoo S;)åå @ub3 blom, tviDr with= fågå ånberlunba; inte 
2affe. 	gal han fa fa fågå min fofiä i fanbä, fo Dan nu 

gär, 

29 
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när, rätt befta etter feino iefåfa finne; nev brot äbb 
tycher migh, fleicbt buse ey, foffe an nu -Reglar, 
ft) ibr leicbt, abb abn ffiöter huatfrie mar ,terre 
elbe non eller; bä bän for-fe miffe, hmar Oböftaffme 
(ron märe, honom miliom mik borta min; men 
Runung Qbriftiern, ben blobrafan, ocb alt ban å foof 
mitiontmibr hä I ta åutaf räifä. 3gb fom 2äSman 
och iäbr ibr, igh afue giärit u, ottan iffan fany 
änban, at wir Rolf olle båtba min Obörtaf Crfon. 
Teitt an ivit, o mitiom och mir. 3a @da blom, 
teite rätt fryt bar; mibr affuom nu fagt big, all 
tyytbå äbb Wir milli= måbrå °ner en man. 

f. 10b 2affe Cton. 3 haffuen &ort rätt micfit mäl, 
Ccb haffuen baft ter tugob gär. 

Riatelogs ,tä, hä, (siuba blott hi, fiåom nu broar @uftaf 

	

2affe. 	Crfon fumbe; nu afue an tayet å figh obra brätb, 
melbe an abbhe för rvihr fågom an i fins ; i1 iom 
nu rnårå toftegar ocb gläbier. 

Der Cbuitaff. @obbe män baffuen i betättcft 
armt, fom mår lanSmän är hänbt? 

ilbren i tu t finnes fotn fag 
Slagbom til off mobb thenna bad, 
fflurtum off tit mebb en frig3macht, 
Zatom måra fafer i act., 
KRM fienben mil off giffua, 
3agh hoppao tet ifat obt bliffua. 
3ngett tran länge lybber 
$55ubb, änbocb ban nogot byber. 
%öra ebber i marcfen an 

iagb forh een trogen ittänff man. 
21flenaft migh bulbffap loffuer, 
%ör eber mälfärb bå foffuer 
3agb albrig, troor migb; fäger tv, 
fiden i ber effter ftå bij? 

	

Riateto 	ä to, ebb mitiom mir giärrta giärå, få länge foffe 

	

hiTe• 	mannefrupperen orter ftanba by, ocb blobaren ibr 
f. 11a 

	

	 Oarmbe i off. Veite rätt bar å, foffe mik affuotn 
låffuåt bi; mik fweifom olbro, fulbe mibr bäjom. 
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.5ä 03ubs hungfabe, äb 	iärom noihr ev, äbh mik 
Nedom noffenbe, ämärfe mik tefuom. 

2affe etfon. Sälborne erre, eber 4anb 
&eder ictO nu föritan ffanb, 
.5.tit at mara troghen 4 
mit tiiff ma för eber Runt. 

,Der Woit. 3a0 tacfar eber therföre. 
ng. 	213eten i nu få mät iöre, 

au etter trv hunbrabe män 
23nge förer i moden din 
Wtoot then grvmme kong qhriftiertd macft. 

2affe Otfon. Sätborne ,Derre, Oet är fagt. 
2afen iaglb tit migh antager, 
Cffter eber min faaf tager. 
9å mitia tvii nu fort ivcfia, 
3 @då nampn fienben trvcria 
Zit, elth 2Befteråå, f)on tigger 
Zicb ftåttäerar ter fart trvgger. 
3ag1 kppaå,rnij bliffua flere 
Cck bageligh off förmehre, 
0:tnboc @db fan met få 
@enom Oem Door friginacft ftiätpa. 
taffuen nu man fritt tno0 alla, 
gienben ffai niberfatta. 

ACT: II. SC:  1. 
Gustavus. earå Zroffion, Nuncius. 

Gustavus QSubb ffee lo% fom off thenna gån0 
haffuer, fienben Mn 

RebeliOan tå giorbo 
körbom tkin aff 23efterår3 bv. 
%Ude' mott off få ftålbt mar, 
21t 4on fjät ingen fruckan bar. 
ton fälte oc4 fåbana orbh, 

mij fi3rmiffa Offita 'port, 

f. llb 



32 	 EN LUSTIGII COMOEDIA OM 	 16 

2tt om än 'Dalfartar nu fteer 
3 tre tvefor regnabe ner, 
Sitle the änboch them möta; 
Ren the fingo tveltight göta. 
Cn part utebh häftarnar i fiön 
Sänk tet mar en malbigh böön; 
Cn part tväriornar faftabe, 
3 ttöftret in the haftabe, 

at taa Absolution, 
9a mar thera0 Opinion. 

ij haa aft theraä fältftvcte 
Pebh lig och truut; bätre lvde 
Znffa 4abk mij ev tunnat, 
@mom läubä biet}, ha mg munnet. 
£arå Zioffon, iagh tennet mäl 
%ienbettä art och theraä 

k. 12a 	Ze pfäa aitiibh giffua flvcht, 
Kär them hårbt marber efftertrvdt, 
Ren när the åter fee fitt ram, 
komma the ntobigh igen fram. 
Nått fold bricta nu miöbh och 
Cn part liggia bructna fom Ittvn. 
4 timret ev 5ena lii foot, 

aret ftraxä fienben emoot 
nebh thet mäfta foict i finnen, 
3u för ju betre befinnen. 
eanben aff tvinfathen flaga 

affuer iagh, ther mebh förtagit 
Säterheet och ftörre tvina, 
23ättre är bock wijnet fpirla. 

2aff e 	3agh faar mebh folctet nu ciftabh 
Ztofion 	%uifinnat 5om e. 1. utigh babh. 

ACT: II. SC:  
2pote Ttait Richiot, Rarä 23Ifflon Rat. 

Oicio1 tv ffen bu ftabbvä, nu tvctie ini gh äbh ihr 1,1)t 
tvårhil fanbätnichte, mäffe tvihr faut bricta, ranta, 

ock 



17 	 KONUNG GUSTAF THEN FÖRSTA. 	33 

R. B. 
itYlatO 

fiictiot 
natO 

Vicf)iof. 

och fluffa etter mår°, finne, mälbe off härbää i 
iåbaä, båffe bopir frunbäbe um gotta å off. 
1)ricf ohr och hette i atte, båffe marom gläbier, fo 
fänbge äbh ftanbe 
Siä 	nu iäne rIbet, ar ide igh frefli gittipabh f. 12b 
brott iihr if an fappan ? 1u iii igh hetta i ab[ 
b ig ; faup nu bä atte iä r ihr. 

Ditt beibe; här å, huab jo fmelbe. 
hugfaä, ä-bh ihr cic3 Vin ; ahn fpänneä min 

fiunbuma, onbom e äbh. 
Rapp= i off, jo länge wijhr betrom nobh, bu • fiå 

£,aff nu fumbe 	e )tjon atte ; tniliont gärna bor off, 
tafte an g ohr iäbå. 

Actus Il. Scena 
Caffe Citiffion. Nuncius. k)er Niftaff. 

Vaffe Ctorfon Zhet war, g,)erre, forn i fabhe ; 
%ienben figh mannat habhe. 
%titt på torget ftobh tvårt möte, 
slitän the fingo mätligh göte. 
Sii goffuo them få u,äItit baaä, 
3agh tänder the minna ä then faaä. 
5,5är tuibh Sefterährä tornera 
9:t1ebh off trilia the en mera. 

er 	effter läubh nu off har giffutt 
03örtaf. 	VVehn, få at mij ha bliffuit 

%ienben öffuerntächtigh mår, 
Som här i Sefteråhrä få' ftnår 
Cegat haffuer, fä bör Cbubh tad. 
Sii måfte tändia intet fnatt 
Sara fäfre, tn tet förfta 
thr wI begnnt, men tet ftörfta 
Står tit bara; t fnneä dobt 
23eftita off fäfte och gått 
Rebh haft från the 5Danffe tagha, 
Såra fafer i acht h offua. 

Sv. landsnz. Bi,h. 1. 	 3 

f. 13a 
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3agh Daffuer några bagar wänbt 
Cffter 3iin Mfon, fom mar fänbt 
9i9tuna och Zorftun härabt 

rpreefa; ev förfäratt 
Rymmer en ter, hnaabh mon' han wif? 
2cir 	fon, frågher honom tif. 

hd Otron 4nru ftår tu l mebh 3iinh 23fffon? 
,uru honom går, fiigher om. 

Num: 	Crfiebifpenä fougbte Cäncht 3iugg 
giffuit han fatt tämligh hugg. 

Srån 26fala mebh hunbrab man 
Zil Zorftuna tå rvchte han. 
3ön i3 mente haffua ingen nöbh, 
Zherföre bleff Dan flagin bi3bh. 

	

er 0i3ftaf• 	ar ä olfon, tagher an ten faaf, 
eagher ehr efter i fult maaf. 

2ariS Otoffon 3agh brar ftabh mebh min footgånger, 
Säghen blir off intet långer. 

Nuncius: Zm Ciuggen fager iagh och fant, 
3 enfii3ping han lithet want, 

f. 13b 	 efeff af earå Cron affflaghen, 
ithr nu tif :2pfala braghen. 

	

ton 	Sort i 2arä Crfon tet fägen, 
tt han möter migh 	wäghen. 
Srån Rvnningen til 8pat fritt 
3ngh m8 mitt folcf och han mebh fitt 

ragotri, 11)4 funnont förraffa 
2enct 23iugg, när han mäft må Huga. 

Actus II. Scena 
tienct biugg. anå Dat 	n4ter, Car ä Vin 

Venet biugg 3 baghwif iagh luffigh wara, 
92är för fienben ev fara. 
9pävare »thffidabh ära, 
,sn.!iffa forn no gh funfrap bära. 
,Sär i Zrägårben luffigh ort, 
,Där är htvarfen hitt eller port. 

23ij 



19 	 KONUNG GUSTAF TEN FÖRSTA. 	35 

Bijf lamm qmäba ocb banta, 
Cy nu in oot fienben ffantåa. 
knecbter, brider i; påife, qmäbb bu, 
att för ett mebban n,ij rida. 

Miles 	Nitbår, gåtbår;  ftalbroor, try pafi, 
3 bagb mine u,i tagba 

bagbuij e 	eftebubb nå ; 
kom tet fpel, mebban iyij få. 

Miles 	Zacf bror; fom en welfigb hciffman 
3agb giör beffebb tappert förfan. 
@otbår, broor, hed faunan igen, 
Zu giör beffebb ocb mar ev feen. 

Venet 	3a gb har bruef it, f om ia gb bar mäft 
biugg 	kunnat; nu tycfer migbdr bä fl 

Cäggia ntigb neber tit boffua, 
spå thenna platå luftigt foffua, 
itber ftrax at b rida ffi »p ; 
Så at låta är altiibb g obt. 

2,1r otron 	see, buar 3enct biugg har lagbt figb nebb. 
3agb täncfer han ffal ludna webb 
Cn annan bröm på ftan, flå an 
spå trumman, fäller an wälan. 

23elidg 	,Strem flår bär få bårt på trumman? 
Hugg 	SPotå fälten, iagb måfte »nnan. 

.täv, en pill iagb i armen ficf, 
Så 	när ban mig it b biertat gicf. 

Actus II. Scena IV. 
Archiep : t3enet 3iu, Canonicus, .Der @3uftaff. 

Archiep : 	tm 3ufiaff Cri on iagb böter, 
211t huru han wälbigbt föret 
krigåfold emoot konung Qbriftiern 

lanbet, fätter aiffib mern. 
Så utU iagbe tenger ffal gå, 
Dm min ntad,st någott gettaDnå ; 
3 Smärige iagb Crcbiebilp är, 

Rebb 

f. 14a 
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f. 14b 	 Tlebh rätta och tet nampnet bähr. 
Cn herre ähr iagh fåf om han, 
Xtet fra' han få tutta förfan. 
ehe ther min tjänare 3enct 23jugg, 
Sifferligh bå Dar Dan fåt hugg. 
Cn Of har han fåt i fin arm, 
,tär efter ifatt bliffua alarm. 

Venet 	,ter @öftaff3 folcf har thetta giorbt. 
5131ugg 	a:2in k5erre, haffuen i thet fporbt? 
Arch : 	,Datt, pijfen iagh ttrtyfia txif, 

Zch om tu botas fan, fee tit. 
Venet 	erre, iagh fan nu inthet mehr 
Vigg 	Zata, Ntbh han barare ehr. 

3agh ränner trän, hmar thet Offer. 
(Sigh iagh nu min 	kil befaller. 

Canonicus 	Cthreteprbighe ,terre min, 
3ag1j giffuer mebh ibm inta fin 
%rån er Chörtaff Crfon thetta 
23reff; i funnen ther aff tutta, 
,Dn'abh hanä mening ähr och ehagh. 

Archiep. 	atj achtar honom et) i bagh, 
an ä begäran iagh att mät met. 

2pfäia kung Qhriftiern troheet 
Sit han at iagh gal; inthet få, 
24 lenge fom iagh leffwa må. 
3c10 mit fieiffuer här på f mara, 

f. 156 	 9å Unge i hooä migh mara. 
.är up, mina friffa hoffmän, 
tttj 313 fata roii mete hän, 

SDer fäörtaff ther Salutera, 
ont mit off fpofftigh regera. 

Cffter tvij nu Cpfala fee, 
å mågen i fort företee, 

Sår titrommelfe bebåbha. 
3ag4 tuif fee, hmem fon ffall råbha. 

Canonicus 	Crfiebifpett ähr här före, 
Sift mit han effter ehr före, 
51rptufenne tU foot har han, 
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im unb.rabe tif bart förfall. 
Gustavus, %rån 2pfata mil iagb mebb haft, 

3n*t ffat ban nu få migb faft. 
it 94nningen mit iagb bragba, 

Så länge mitt folcf må baffua 
Aliffäfle figb ter förfambfa; 
Zber må :9ifpen nubb migh baribfa. 

Actus III. Scena 1. 
S7jer @uftaff, Carä Zfoffon, 

Gustavus, 	iibertigb går i treriben tif, 
man tbet nubb iigbon fee mit. 

,S5ar föranbraä ocb ber flanbraä, 
Cn ban redat, annan fafar. 

Stodplin, fän iagb tigh fågb fift, 
,affuer tu tet förfarit mift. 
etnor föranbringb baffuer tu febt, 
Zigb oe Smärigeä barn gr t 	febt, 
ått febban then Satigb ,erre 
sten Sture ful aff, t märre. 
3agb täncfer tu Ratt minna tet, 
5arn ocb barns barn effter tigh meb. 
Rung briftiern ban roar bär inne, 
Z[jet bliffuer tif avigt minne. 
&trä iDioffon, iagb ebber fägber, 
Sij mofte rtyfia mårt lägber 

från ftabben tif Notabroo. 
3agh fpåår, om i meten migh trop, 
,Tber bliffuer bättre amartebabb, 
ån fom för vpå någbon ftabb; 
Rotabroo ffaf mäl bliffua än b , 
45 är effter i qbrönicor nämbb. 

affe 	3a0 ähr änbocb rätt mmfit gtabb 
effoll 	Vtbaff tbet ftora groaftebabb; 

Ref* Crfiebifven i tit gicf, 
2titfammanä bane forcf rätt gam ficf. 

f. 15b 

-.3a0 
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3ag§ föfgbe få bifpen i häl 
Dch hab§e när ftudit iiäi 
,onom; när han fig§ »nban gaff, 
Zog§ sper cinfon »p famma gag. 

f. 16a Gustavus. net  mar gått, at §art i fara 
Dch få rom, fom iagh mon ulara. 
23årt mib h abeb» trabb §änbe, 

fnecft mig§ i matnet ränbe. 
net ii§r frebt, iag feer 	mofte 

är tiggia lene; tet fofte 
roab§ tet fan, iag§ frat e ftäppa 

9afen, för än iagh fan täppa 
%ienbett mebh @iub8 hielp, fört» 
Sfu the Snart Släppa 	toc§olniä b». 
all flått i 91verige beftallat 
.paffuer ia, afen befattat 	. 
Alrogne 	133enfra män; förbiiber, 
net Kilt gåt, ten något lijb§er, 
Dm 03ubh giffuer gob§a bada, 
Stan man t§em tå bätre Draga. 

Actus III. Scena 
%vm C§irftin, 9alig§ 4er eten eture od) §enneo böttrar 

Magdalena och %rt» Cicila, Miles, 

hit: aitvå 4årla the 2anfra orb§, 
,Där öffiter må 4inunel ocb jorbh 
Göda. D Chub§ fee tu 4er titt, 
9om plägar altiib§ mara mil. 
Blitt fäbernalanb§, far nu nog 
,ttru Når är mig§ thenna fät. 

f. 16b 	 Kftin falighe 	erre ärböb§, 
fommer iag§ i ftörre nig, 

%öre å fången i 5)anmarfå Canbh, 
Wc§ *huru går mig§ nu i ani* 
23ättre är boch mifta liiffue 
tn meb§ fram en fånge bliffue. 

ach 
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g. Cicit: 	.2.1cb min biertanä täte mortiar, 
@iffuen ebber ide få bär. 
Ditt bierta motte migb brifte, 

iagb min ,tärfar bortmiftc. 
9or gh tom migb nu åter »på, 
Tå min .erre tog migb ifrå; 
9in hat O »nber fmärbet böja 
Roffe ban, Rungen fil nöja. 

böbb, o böbb, tag, migh ocb f , 
3agh nu en tenger teffua må. 

3un3: 	Ttin hiertanä Tiortiär oc 	vfter, 
nigb ct etler teffua 'Mia; 
Ren 	biel,er bock ingen grät, 
taij mofte ana fitiaåtb. 
3 fängelrät mår enbalncbt 

fnart marber mad lijff trncbt. 
Cffter thenna forgh exvigh frögb 
Säntbom mij »fbi ,Dimmelä bögb. 

a. uhirft: 

	

	3a min biertanä böttrar täte, 
,Dabbe mij en @ubb3 orb3 Vire, 
.troar ffutle mij bocb 5öria tri*? 

buru tigger migh 	bröt, 
%äberneätanbet få illa 
«hr »tbrtabt, broem fan ten mitta 
etirla? @iubb fee tif mebb tinne 
glabbe, titt fobi haff i minne, 
Zben ,oib, orätt ocb 	förtreet, 
('om  nu feer ntban att milbbeet. 
@db, giff @öftaff Cbron mebbgång 
.unna affmenba tbenna tmångb. 

Miles 

	

	3agb 5tigher Or, i moften fort; 
Rart intet liga, i få ftort 
Iden; i iihren bocb fånga, 
%å intbet å mnctit banga. 

a. oir: 	%ar mät, 9merige; iagb tbs mäl feer, 
,tijt bå fommer iagb atbrigb meer. 

Ung: 	9märigieä barn, fom nu bär p« 
DO mår olnda fee 

Speuipnenä 

f. 17a 
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tempiter$3 bocb, om i funnen, tet 
2om att ann« öffuermåtb mebb. 
,empnetd, thet tnrannen een bagb 
23tban att boom, figb titt bebagb, 
2ätt affbugga 	ii,enfr tobb få mång. 
9.5å en liten ftunbb ide lång 
Ctalige aff Det blobb, 
9å ocb tro& 2ifpar, ,errar gobb, 

f. 17b 	 aree 52orgmeffar aff 	tocfotmi3 ftabb, 
%iorton Rababerrar fainma babb 
Roffe atte buffirubb böna 

fmerbet, kungen titt /töva. 
9tocfolni, 9tocfolin, far nu mät; 

3ijbraa bän een nnfeligb fät. 
Miles 	ör, ffijfa oth te ftälla fram; 

@år fort, better i ffu f  fram. 
ating: 	3a0 förnimmer, mij mofte mebb. a. Oirft. ©ubb förbarme fig) öffuer tet. 

Actus III. Scena 
Gustavus. Tabellarius. 

Gustavus 3agb tänder, broitfet ftoort anbangb 
Rung Cbriftiern bar i fremmanb lanb. 
Renfar 	arlfå fnfter ban äger, 
.00spåfmen ocb mndit trägber. 

Renfarenä fnfter fager 
gonungen i Sngren baffuer. 
Zben tribie othi grancfriife 
.Dar gonung Franciscus. 2fijfe 
Potentater på' fin fiibba 

czfftter Rung qhriftiern, få miibba 
ithr ban mebb mången befrnnbat. 
.9.:bet han 9märige til figb ffnnbat 
S)affuer inebb tnrannii ocb lift, 
233iffertiOan @d§ tiffeer mift. 

24 

Rät 
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gtär ock anbra Potentater 
(.?å meta hmw roffua bater, 
tffuertvålb, lift ocb tvrannij, 

ftvggia bonom fåfom 
Ålberföre iagb trar fcriffua mil 
sPciffmen ocb anbra .errar tit 

tbet omennifftige morbb, 
9ont bär utbi 9märie äbr giorbb. 
Vlff blobotbgiutban vtban ffuti 
kunbbe Van albrigb bliffua full. 
2tnbeligbe ocb mertb3ligb män, 
9åbana tri ev få igän, 
Spaar ban, Tom 7t.vranner plksba, 
2,åtbit tagcd uthaff toägba. 
9fonber er inebb breffuen titt tvi; 
91cbter, »mab ftvår ther upå fäg3. 
Ritt märff i 91-Par »Orätta 
9f ylen i mebb breffuet thetta. 
Bij begäront bielp ocb bijftånbb 
tbaff Oen utbi tbenna tmångb. 

krigotbruftningb mij behöffua; 
%å mg( biefp, tå ffu tbe pröffita, 
Sij tbem rebeligb betala 
3thatt någbon jmijf Inb fata. 

eteep, fruut§, lobb ocb böffor gobba 
aff them Säntigh förmobba. 

Tabell. 	3agb far årtabb, fpar ingen ?Hit, 
gommer mebb fmar åter fnart »ut. 

Gustavus. u mil iagb cibt Dftergötblanb 
ateefa, tbet fnaraft forn iagb fan. 

er  iagb bock ev tenge bliffuer, 
2ltber mig» ftrax bilt begiffuer. 

Actus III. Scena IV. 
521riftvibb Seftgötbe, Cricb %tämmingb, Gustavus. 

21. Weft. 	@db ffee loff, fiäre ,5erre blijbb, 
3 fotnmen iii bigötkin nib. 

f. 18a 

f. 18b 

Sara 
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f. 19a 	(4tani. 

Sarer trälfomne få inge, 
@5O 	iffue er altijbh Incre. 
3agh låther ebher ftrar förftå, 
9Itt nu för några badar få 
Rebh ferton geep i etegborgitir 
Sar 9öffringh Torbv ftälter här. 
Rebh honom ftoo i,ij eel bagh; 

fibftonne to gh fåbant lagh, 
Wtt 2ö1fringh måtte giffua tapt, 

tit 9fepen änboch fnapt. 
törfte hopen föcfte i fiön, 

Söffringh ficf några flagh til lön 
hdlen aff een hoffman faft, 

Zhen honom fölgbe mebh ftoor hart. 
Kåbighe ,5erre, titfenna 
@iffuer iagh, btrabh migh mon henna. 
?Bären 2on Retlen giffuer op 

ber tilhanba 2tiifborg3 flott. 
Zroheet han och ebher reder, 
eber gtåbh honom ev nträcfer, 
Zhet han förr har marit er moot, 
23egärer han uthflå hoot. 
3unfer Zhomaä i thenna ftunbh 
%ången aff migh i %urafunbh 
3agh ebher tilhanba föret; 
Rebh honom hwabh täcfe0 göter. 
Qtt mil honom thenna gången, 
@id unberligh, finge fången. 
.3tt ffeep han ifrån figh fänbe 
Spå funffap; @ubh tet få mänbe, 
Zhet famnta ffeep mij finge fatt, 
9the theb trar bliffua fulfatt 
Rebh mått egit fota, tiffbafa 

3utan gå; för ten fata 
Sitte Zhomac3 fitt ffeep fägna, 
Sänte ter mara fin ägna. 
Sij too honom 5orn en gäft, 
Zhen foutmen mar i mår aräft. 

nebh 
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Rebh mår flåta moot the Tanffaå 
Cabhe mij, mebh them at h anfraå, 
%ingo them fatt all i fänber 
Reb htnabh the h abbe i h änbkr. 
Wenaft ten fluffa Trtyffen 
9tribbe moot, foul an mar r»ffen, 
Zhen wij bock mebh elbh »ptänbe, 
%old och htnabh han har »pbränbe. 

Gustavus Cdubh ffee Uff, fom altijbh hielper, 
%ienben mår niberttiälper. 

iagh åter tilbafa 
9.1th 9tocfolm migh facka mafa 
5» honom rätt hårbt bettarla, 
&knia tu l mebh macken alla, 
2Itt briffua Rung Qhrittiernä partii 
2Iff lanbet och af etoctoin0 b». 

ACT: III. SC: V. 
9öffringh Korr)» allena. 

almar iagh ntebh alla mack 
fommen mar uti ten ack 

.tär C5öttaff3 läger affbräcfia 
Ccf febhan till 9tocfolut fträcfia, 
g)onont ther n:ärligt giffua baaä; 
Ren nu flår iagh på annan faaK 

Tianntart ftår intet mät til, 
Stherföre iagh Hit inthet roil. 
%rån Danmarf3 ,errar och Dlijfåråbh, 
9om ähre tilhopa i båbh, 
,5 af f ner iagh fått tienbe fan, 
Cltt Rung Qriftiern tom en tran 
Zher inne beg»ttner flachta 
Zch mörba; migh mitt iagh wachta. 
Mbrigh ingen St'ung Qhrittiern troor 
2than 	egreb, trulifonan ftoor, 

43 

f. 19b 

f. 20a 

e(k 
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Zch 21)bifa, henna botter, 
Rebh hmiffa han Mar botten 
5.4em Raft man hoa honom finna, 

bifa är han å Minna. 
tt h Chotfanb mU inb tnigh giffua, 

Cen fiöröffuare ter bliffua. 
Sidt) floht ähr faft och mäff bt)gbt, 
zhär fan iagh mara rätt få trt)gbt. 
%år iagh ter fring om migh frant3ct, 
Cobeffa, 9tvenffa och 2anffa, 
.5wart the feta, wit iagh röffua; 

etta ähr ntigh gobt at pröfftta. 
71..he fom i öfterfiött näringh 
9öfia och fijna förtäring 
riheraå goba iagh tif mit mänber, 
(ngelffct män fen ,S")åffenber. 

Actus III. Scena. VI. 
Gustavus cifl ena. 

%örmiffo iagh nu förnimmer, 
2lt ten ttyannij begtytner 

f. 20b 	 bffua, fan figh albrigh mätta 
efter aff tet onba rätta. 
Den at @ubh tyranner lijbher 
D:h mebh ftraffet något bilbher, 
Alhet gal ingen onbra uppå; 
sPå fibftonne the trift ftraff få. 
Rung Qrirtiern nigit öffuermålb 
3 Gmerige ottan återOrb 
fflorbe, »thgiöth offvfbigt blob. 
3 eanmarcf och et) lenge ftobh, 
%ör än 4an begtytte låta, 

at en fteen mofte gråta. 
9ät)ia mifte gammal och ung, 
Alhe habhe fått en rinman RUng. 
nen nu haar @ubh ten teannen 
Zriffuit »th aff båbhe hnnen. 

28 
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Eilbk NIO, k* nu tadar tid, 
9om rni 	aff nbc unberiid 
,5iffpit haat aff månd farligket. 
3ad tkt fart befänner id med, 
@ubb fielff Ober märdet briffuit 

fäberneälanbet giffuit 
Cffter rijfet 9ffiket 4 roo. 
9dre wij nu i 9märige bov, 
%rucke tvrannenä arge funbh 
3nthet, 4atte vartii famtnefunb'h. 

ljaffuom all gatt 4 fäfte 
3genfått, tet är ivårt th'ifte, 
91att od ftäbber män få gabk 
tre förtrab, rvii förmal*, 

Zhe frafa fid för4a1a 
9om 	bör men förnufft 4 gm. 
23ären von Tleffen Cialtnar flått 

ftabh i antwarbnind ar fått. 
Kär 9öffring Torbv Oiir från bro, 
Syin tet nubb ftabben fil fid to. 
Cnbacp iad för 9todalm länge 
Vegat Offuer, en Nar mänge 
%old bortmift, the Tanffe mere, 
3a äh mång tufenbe flere, 
:Det) 4affua liifträl ntaft rummit, 

lott ock, ftäbkr aa iij mumla. 
en errebadär emiliat 

tc aff alle ftänber, gillat 
3 9trengnää Yuny ten fiärbe, 
Stijt giffuer iad mid 	färbe. 
Cbubh fåtbe alibi» mär tillgå, 
&bh råbhoc anflad finnas på. 

Actus IV. Scena 1. 
D. Johannes Legatus Pap, Syr C!3örtaff, 9tänberne. 

D. Johan: Sorbigfte 23ifpar, 9ii1barne 
errar, Cble 4 eebfunrne, 

f. 21a 

23ättärbe, 
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Nällärbe, Sälachtabe män, 
f. 21 b 	 3agh repeterar nu igän 

glågott aff ten Oration, 
gobh acbt och Opinion, 

9om nefter Rutit, sl7gälfärbe man, 
5Dom4roften, 	eatijn ftält fram 
S,Daffuer foftelighen och mäl. 
.93etäncrer ebher mebh gobh nät., 

werige är Aonunga gtiife, 
Ratt finner ev monga 
Cen Ronung off haffua tiänar, 
Viten @db ed) fvdan förlänar. 
Ren efter u,j 112ette, hmabh mon 
@mom Ler03iöftaff Crichfon 
@ubh nåbigaft off haffuer giorbt, 
a'het i fremmanbe lanb är fporbt 
eå bebher iagh, fåther ev aff, 
%ör än ,t er Chiöftaff fil behagh 
@iffuer fwar, at han mil mara 
Sår Ronung ocb off förfivara, 
Zni fäbherneäfanbet haa 
tt tet ev rvcteä hiit och tiit. 

Sihen bre man, 05uba helige, 
Tåfmett i Rom, ten 213vrbige 
g abren, meet iagh mäl behaga 
,s5mabh mij här i faren laga. 
3agh 

 
är hanä Legaal, i thet feen; 

Bij och förnimme vthan meen, 
f. 22a 

	

	 Jff fonungåligh ftemma och blobh 
0.thr ,Serr 05öftaff, ten ,Derre gobh. 
ZU at regera fold oct lanb 
,affuer han h ögbt meet och förftånb. 
t3älborne ,5erre, 	erläiiftaff, 
Rebh div flijt bå bebher iagh, 

offuer ebher n,Uia bliffua 
9märigieä 	onung; tit frib3 giffua 
emärigieä riifeä ftänber ev figh, 
gör ähn i thet loffua gunftligh. 

aber 
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Gustavus 	Qbher aflont för ten ähran 
store och mälment begäran 
Zacfer iagh, men thenna burba 
Zager albrigh an; ten wurba 
23i3r tnigh altiibh, hirem i annan 
SDeir tit »thmälien tilfamman. 

e- tant : 	Raigfte ,t erre, boch mår bön 
,5örer oct mänter af @ubh lön. 

Gustavus 	miI gulle iagh thetta giöra 
Cch migh ielff i tunga röra? 

tf f tungt arbete och miibha 
thr iagh trött; etiieft min fi3bha 
Aan iagh mal få, tet är flykt falt 
Sittia på een få h öglan pall. 
Vubno och hulfrap nubb min ebh 
Smär iagh, hirern ellieft mitt taa meb. 

fin:[Oerre, anjeer boch ten fara, 
3 triffen mil måfte mara, 
Cm i mår begäran a fffiå, 

ij ingen annan falla på. 
Gustavus 	3agh bebher, i migh förffona 

' Reb 	wärjiqie riifeä Qrona. 
Cen annan iagh fen unna mil 
Cchmil intet g ierna här t if. 
Ren hmab hiefper, thg Oiubh förfeer, 
Som matt m luft täncfer, thet tå ffeer. 

iagh förtenffut antagha 
Regementet, all ting lada, 
Som iag i @ubg thenä högra nampn 
Cffter mitt bäfte förftånb fan; 
@ubg ära föfia förft, thernäft 
@enteene bäfte albramäft. 

9tänb : 	1ij tilfäue buiffap och troo, 
Sågom för ebher liiff och 1,1 co. 

Legatus. Zhetta möte toij boch änbe, 
03ubh alt til thet häfta toeinbe. 
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Actus 
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Actus IV. Scena 
Rustici 

	

Dane• 	Sätifummin been' från §errebaan, granne. 

	

fRotte. 	9ene eber 

	

,Dagge. 	käre, burit §a §ä gobt fil 4Diirrebaau? 

	

Rotle. 	',Duvan mäflogt §ä, er @utta C§rfon ['Uff forab 
tif at bli mår kunting. 

	

f. 23a ene. 	@uh§ eec, hatt mine bu' en gobh, niärfuger cc§ 
frafer kunung. 

	

Roffe. 	3oo futiar [)ar han få toffuat; iag§ fan int§et an. 
not trop, äh han fial §ållatt; han är rätt een 
mäftuger ,S"erre, feer få fromt ut, han feer intet 
få 	grymt ut § fom kung Chriftierrt. 

	

tane. 	3a, mil må fäya häb§, mij finge Rutning, när 
wij finge kung Qhriftiern, etc. 

Actus IV. Scena 
2iiren von nötten 

,uru gatt icigh miin faaf angå, 
lt iag§ nu meb§ mig§ bliffna må? 

Z§en et gång§ on b rik§ begynner, 
..san gör fig§ fielff ftort befnmmer. 
Kär fag§ mar ffidat lit Cdothlanb§ 
neb§ mac§t af 2i3ffrin9 Worbni3 bard) 
Sthet tag§a, i fi3rftonne rätt 
3agh mig§ ftätte 	ah fätt; 

trax effter fil Siiffring mig§ gaff, 
@iorbe alt effter han ä behag§; 
Ttrogh man in oc§ bleff §an å fabber, 

racf mig§ träl britain °c§ labbet. 
låta all 2ommaren om 

f. 23b 	 Zycfte mig§ mara een ftoor mon. 
Kär iag§ fil (almar åter §eem 
3gen fem nteb§ ffatn, mar en feen 
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Titigb bär befräffta mebb aff mat, 
Rebb hinberne ftrax giöra pack, 
9om iagb i förläning habhe 
2thaff t er @öftaff, ocb fabbe 
Zbe more mit giffne egna, 
9et begvnte te migh fana. 
gtu feer iagb tet intet gälla, 
Zberföre b wiE iagb fata 
Rin bogb 	een annor foofa, 
%aft än afta thet ev roofa. 
pebb hurtru oct barn fort bragba 
ttjtZvfffanb oc mebb migh tagba 

@ufb, fi3Iff, peningar od) fnnyfe, 
,5roabb jag bar, aff gobbe ftvcfe. 
@å migh fäbban bunt thet fan, 
3agb meet thet taar någorftäb3 lan. 
Zbe iagb här på Pet bar fatt, 
%örra än te fit iffua fatt, 
%ör meet iagb the från fig ftötba, 
Syn @öftaff nubb lobb, frutb möta. 

.Actus ITT. Scena 4. 
4. @ört. Wt. 	Cancellarius. 

t. eöft. 	.ter qantaler, migh tif biertat går 
net mvcrla fetfcret igen får 
3agb wibb Qaftuar flott haffuer mift 
@enom 23eiren von Röffenä lift. 
@ubb fåtbe ten ffefin få fin lön 
%ör ten flora flabba ocb bön. 
.vacibb ban giorbe, iagb mon röna, 
Sfelmar ina vällgiorbt löna. 

2ar a ,mab b hielper, wibighe t erre; 
@ubb free foff, tet gicf ev mene. 

lottet haben i igenfettt ; 
,tvem meet, huru ffelmen äbr geibt. 
@ubb honom finner, broar On far, 

en efacf enba hon om tar. 
3a3 

Sv. landsm. Bili• 1. 	 4 

f. 24a 
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.5. eöftaff 	3a0mi 	rämtner, fan et) hielpa 
91t och nt Dagen .riman ftielpa 
2thi ftorat, tet är et) »ner. 
3agh feer och fiffiga funber, 
9otn the 2.hbiffa öffuerlagbt 
kabhe i fiartiniiiin genom pack 
Rebh the 5Danffa, een fåban harm 

tider iagh et) gerna i barm. 
kwabh wij på Cbåttlanb mon fofte 
0:thr onift)D, förtrhta inorte 

hårbt thetta RatIntii befluut, 
om gicf 	bebrägerij »th. 

Ren iagh mit 4är om tilfamman 
Rebh ehr tala een tijbh annan. 

Bl. V.ar 	er @i5ftaff, ja gh påminner tigh 
L 24b 	Zheb iaghnil tala tijbeligh. 

3 tuten, at 133ubb then högfte 
,S5aar er giorbt tu l en lanbäfiirfte, 
@iffuit 2tverigd rijfe i hanb, 

at regera f olcf och fanb. 
en »thwalb konung i ähren, 

51.berfiire mebh rätta bären 
Cm @ub3 ähra mebh alfa glit 
Cmforgh ocf ter om Daffuen nijt. 
bgher nu ter om albrafiirft 
Cch låther theb tura er törft, 
'at wij må haffua O3ub3 orb «art, 
%iirtIthan flärb och falla fart, 
%rån 3.)åfftvenä utöder od) 
aher månge fin fiäl förfpitla. 

Gustavus 	ket antåler, i talen rätt uoäft 
Cch haffuen ther tu l full g obh gart. 
@da nijtelffan haffua i ack 
Bör migh altijbh mebh allo mack. 
3agh haffuer trät hörbt prebifa 
gtågre om fleet fthden 
eom i fäha ; men huru finn 
Zhetta äbr, meet fag intet ont. 

kan 
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gan tet figh i C23ub3 orb grunbha, 
Vnbfafter iagh ingalunba. 

3 0503 vrb theb figh grunbar mift, 
tt Våfmen är ten Wntichrift, 

:Dm 4wiffen 2tpoftlen Ichriffuer, 
Zhen figh för een @iub vOgiffuer, 
eitter i Chub3 tempet forn lä5ubh, 
Rotftår bvch all Chb3 lagh och bubh, 
Särcfar i vrättfärbigheet 

efn och vnber mebh Nor falffheet. 
.tan ä Cardinaler och Ttunfar 
Rebh anbra åbana %uncfar, 
Chwart forn taftan hon futhar, 
Ziit wenba figh theffa fintar. 
tt theraä trachtan och begär 

T,c1' girugheet och högfärbh är. 
mabh num the annabt vthrätta, 

0.thn te wilia fin bur mätta, 
2Iff tet the aflatt3 breff fälla, 
Ringa fiefe mäl« 5113ällia ? 
Rebh fåbant niij intet föra 
.Dimmetriifet, faft rvii löpa 
Bertben fringh. 	hriftitä har en gångh 
Zff frijat aff Mieffulenå troangh. 
Tå honom Nie mij mift trop, 
Lim wij wilia få emigh rov. 
glär böthen han mit off gäfta, 
Ziänar off litet tu t bäfta 
spåfwen och han å hela partii 
MO att theraå finant3erii. 

(Dmij fomm er thet nu förft thär til, 
3agh åter gerna metha 
Ctt man gsåfmen för %tick* 
2Infee gal? %ör mar ingen twift. 

itonotn ähr albeleä få gåbt, 
evm ten hela echrifft haffuer fpåbt. 
echrifften ju, thet mift lära mon, 
2tt thenna förtappelfenä fon 

f. 52a 

f. 25b 

efuffe 



52 	 EN LUSTIGE' COMOEDIA OM 	36 

cfulfe en gångh uppettbaraä, 
Zch hwabh han. mar, mift förfaraä. 

Gustavus 	;twent torbe figh förft upfättia 
Ttoot Tåtrettä lärborn och fiättia? 

9N: 2,10 Kaghra haffua figh mäf mörbat 
,5är om, men the ära mörbat 

-trart aff ten .tntichrift grumme, 
Kär the jåbant mon begunne. 
«en Doctor Luther mofte han 

titha fara, then bura man 
5.91ebh mobh od) Iärbom begåffuat 
tff NIO, an ä nampn wari foffuat. 

Nittenbergh 	thenna bagh 
effuer ten bura man, och iagh 

.s.;)affuer 4an Discipel limit 
3 mångh åhr, tär tnebh förfarit 
tf mår faligheetä rätta grunb, 
Zhen tär fwifa fan ingalunbh; 
«efter Clfoff Petri niebh ntigh, 

£ 26a 	omn nu i etrengnää få 4eInfig'h 
23n9bomen eckifften utthuber 
Zdy tet h an lärbt har uthfpriiber. 

Gustavus 	4jär cintäler, mig är muctit fart 
,roabh i fagbt haffuen och utigh lärbt, 
tt mil må @tilD3 orb haffua reett, 

örutan falffheet och få meen. 
5.1..heb är och få i fanningh. mitt, 
ttt mår uthmalbe Crefebifp 
Docior .3öni3 far fanbet pudring) 
Zch mebh en grå ntunf håffer ting 
Dch marfnaber, mijer flåctor, 
stenar, altare och ftocfor, 
e)älier affat8breff och många 
etälentätor;  alt mon gånga, 
S?. tun han fbi Tenningar få', 
eänet rätt hmabh han faua må. 
Cåbant affguberii iiffuar 
.S5an och (siubh ähran bortröffuar. 
3 ag månbe i går befalla, 
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9.1t the gate honom fatta 
Zit migh; feer hmar han former tär. 
2trart emäbhan iagh är här när, 
9folen i bortom tiftafa, 
Cv 'tänger tär mebh förhafa. 

Actus IV. Scena 
2arå, Doctor 36110, k. @iöftaff. 

2ar8 	är Doctor, är thet ebart faff, 
5,)affuen i aff spåfwen 
.91t i mebh ffijft affguberij 
%aren fram och finantäere 
21fbrigh har Qhriftg may fiäre 
it erre, befaft fåbant färe, 
Ran gal fän bort @da rijfe, 
Sila nerfor, ftvcfen ffijfe. 
Zheb bar han befaft prebifa, 
Cm mij eitnetit »nbmijfa 
Sifioin, få ffu mij allena 
Zroo 	abriflum, bortom Mena 
03enom fin ei50 och förffUltan 
Zff faligh gifta tilfvffan. 
kiöpa hinna Mil ev @uba nåbh, 
WIt ftår i ban ä evighet råbh. 
91ff nåbh mij falighe bliffue, 
%å ärffua emigha Iiiffue. 

D. ön 	mab iag hafuer giorbt, må gobh frät 
Seet iagh, och mit förfivara mät. 

Gust: 	9å mvcfit iagh bar Studerat, 
cAinner iagh tet e 	unberat 

@tib3 belga orb oc high. 
t ar här mebh therföre förbragh. 
,tär öffuer iagh och få ffaghar 

ch migh fjät intet behagar, 
2tt mij fen anbre »thfenffa 

baffua Ciblen på 9mänf?a, 
Zher aff hivar funbe tnetha få, 
,twar mår faiigheet grunbar på. 

53 
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D. 35no 	45iir öfftter i m»cfit tfagha, 
aherföre wif inb fnatt faha, 
2tt tet Imict teftamentet 
9fal på 	roenfto Riffua prentet. 
3agh mit tet fielffuer vertera, 
C» fru i thet tfagha mera. 

Gustavus 	ähr och tet månne qtnijba, 
net man e» heller bör fijbha, 

mång on»ttighe muntar, 
Qanifer och flijta fanfar. 
Wff Qronottec3 ränta tagha 
Zhe tit fig från reinatt bragha. 
3agh mif nu mebh ebher ingå 
spå ebart Qapiter, ter må 
Sij mijbare här om höra, 
s-Dch fäban hwabh Hitt är göra. 

Actus IV. Scena VI. 
St. Neo% Capitulares, 

Gustavus Sättärbe män, iagh mebh ebher 
Sil tala, therfi3re bebher 
3 tet få uptagha mine, 

f. 27b 	 2tt iagh ter mebh e» mil We. 
öia tet bäfta i gemeent 

Sil iagh, och har attijbh få meent. 
Zhe ftora Immuniteter, 
Privilegier, frijheeter, 
Wff hmiffa i få baja fort, 
,tvem haffuer tent unt efter giorbt? 

Capit: 	2lff @uba nijtelfran mäl betändt 
Zif 	rtior och 2cholar tent frän& 
.SD affue mång Ronungar ahriftrte, 
Re»fare och ,errar, witne 
Zher om bäre böter måne, 
Gröniter och 9chriffter fonge. 

38 
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Zher tu t har t)c gemene man 
iff fria wittia gent förfan. 

Gustavus 	Zhet fan mara fåbant är ffäncft ; 
Rätt orätt är bock ronatt hänbt 
@enom %Mad bebrägerii, 
spåfwenä ftemptan och turannij. 

Capitul: Giälffuer ten atbrahögfta @ubh 
affuer uti fin ta gh och bubh • 

3nthet förbubit mebbeta 
Treftonten; at them frat feeta 

Eter brifta intheb mit han. 
eeem tit uti Cgupti lan, 
gtär ten bura tiiben mar tär, 

htniifen 	witne bär. 
Z.:å the Cguptier atte 
3 theb flora hungerä fatle 
Roffe spharaoni jälia 

wabh the h abbe utan mätia; 
9igh fiefffue tnebh huftrur ock) barn, 
2tt unbffu grumma böbgenä garn, 
itfrar, boffap, hwabh the habhe, 
Rofte the giffua i tvabhe. 
Citta Pharaonis egna 
ahär genom turbo the bteffna. 
Ren Trefterna få uppehölt 
Stonungen mebh fpiffningh, tet mött 
rt,he habhe fifflig uphålbe, 
Qtt the ftätt intet bortfåtbe. 
eeem tit och få uti (Nb,3 fa, 

uru 03ubh effter fitt behagh 
@aff ftora Immuniteter, 
Privileg-ier, friiheeter 

iinasprefter oc Leviter ; 
,tvem giffuer bock bär på wiiter? 
%örft habhe the egna ftäbher 
%dia, tär bobbe the fäbher, 
Dch @ubh habhe them förorbnabt 
Cgen huuä, åfer ock) mårbnabt. 

f. 28a 

Zbet 
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net mar icfe en ringa mint. 
£eniterneå ffed)te, fom tninft 
S).  abhe aff the anbra flechte, 

f. 28b 	 2Iff offer %bh them och techte 
stor infontft fåtha befomma. 
Zte 4abbe en fithen fromma 
tff the förftföblingar alla, 
Som a ff Nid och fää mon falla 
2tt Cbubh them fant unberfagt 
,Dabbe, mo ro the i ftoor acht ; 
9ojada @ub3 öffuerfte Tärt, 

fiäfff tet läten albrahäft, 
Zil ächta Aonungenå fnfter 
,tabhe han, mer här om Infter 

igh nu intet nincrit tala 
Cch fåfengt tilbhen förhala. 

Gustavus 	Sältärbe män, i haben mäl 
Zalat, thä r tif hafft gobha gät 
3 

 
fornt; men welen i höra, 
mofte åtffifnat gifta 

Ren an teftam eliten håbha. 
en få Trefterna fåråbha 
3 tet nia fem tet godta, 
en funna the få nu 4anbta. 
Zn 	tå beffäbbe the tu f af!, 

ömbe om btobh i märfbaligh fall, 
9.öruthan tet the natt och bagh 
Stuberabe uti ,55u1,8 ta, 
Cärbe folcfet, unbermifte, 
ef fter fem Oittbh tent upInfte. 
91u haffua 	refter beftäffa 

f. 29a 	 Zin anbefigh fafer, märla 
kunna the fighe me bh rätta 
Särlbåligh macht och mälbe ; thetta 
Rymmer them fil, fem @ubh bära 
s-Befaft har Smerbet, förfära 
Zler mebh the onbe : förfma ra 
ahe gobba »than all fahra. 

akt 
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ahet ffolen i Det) rätt förftå : 
3agh ingatunba meenar få, 
Zhem anbetigom flat röffuaä 
3från bmabh them fan behöffunä. 
3,agb mit, the ffu ärat btiffita, 
Vch them rifftigh »On) giffua; 
Svnnertigh tbem, fom ektb3 orb rätt 

BiEia prebifa, tära ftätt 
2than tögn och bebrägerii, 
Som nu bita mutufarä partii. 
hthe, onpttige nuncfar, 
Tretater, åbana ftincfar, 
Sen leffua i få metluft ftoor, 
211tiibb ftempta, täncfia uproor, 
2tt theffa tbera prebänber 
stora bortmifta, tet länber 
Zif C3ub3 nampnä toff, prilä och ära; 
2than rätt te infotnpft bära. 

Cap. 	Utbe them, fom fåbant göra, 
Rifta; bmabb ffole wij höra, 
Zheb anbra figgia i lättia, 

fahra mebb ingen flättia. 
Gustavus. 	Säflärbe män, en annan tiibh 

sBete mij .här om tataä mibb. 
3agh tnofte tit 2atan låda 
Dch fee, buru man fan änba 
Zbet »proor, 3M en vng finne 
Zber haffuer fonuttit på bane. 
(an fägher fi 	ttban fahra 
Cnge Steen Sture ä fon mara, 
Zhen bock bteff i förtifben måhr 

är i Cbfata tagb på bår 
Zcb marbt berliOan begraffucn; 
3 thet mät i minne haffuen. 
3 2Befteråhrä fbi tit bebagh 
.Sär eter båtta ä :terrebage, 
a-å fbi om mår religion 
.tmar feva fin opinion. 

f. 29b 

Aåus 
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Actus IV. Scena. VII. 
D. Johannes 23raff, Scholaris. 

Sör,Tiecfne, hwabhan fommer tu? 
rått Cbfata, min ,erre, nu. 

mab h fätla the ter för en bom 
Ztn mår fabher, Tetwen i &om? 

Rätt sPåmen mebh haa Prolater, 
Cardinaler cc primater, 

ifpar, sprätter, muncfar, flijfe 
katta the intickift rilfe. 

3agh härer mät the fäuct få, 
4nru the tet bewifa tå. 

ipottlen Paulum the fäua, 
,$)anå 2ckiffter the mun näva. 

,tuabh .ähret, feua the rätt få: 
Saft hårbt migh tet fi3rtruta må. 
Rucfit beitre. habbe want, 
Zhet iagh länge har förfarit, 
Paulus habhe want bränber, 
in at han aff hmar man fänber 
9fuUe bliffua; iagh ha tet fagbt, 
9.13ten ingen har 	finnet tagbt. 
Ku få the tet mäl fielffua fee. 
Ic tet gör migh aff hiertat 

3agh mil tut Sefteråk0 reefa 
,terrebaghen; then neefa 

efal atbrigh Wfwen the, arla 
fota honom ptat unfatta. 

9å tnuctit migh ftår tit göra, 
9fal iagh förhinbra ten röra. 

Actus V. Scena. 1. 
konung Cduttavuä allena. 

Sätborne Synar &iiffenä råbh, 
,töghlärbe 23ifeopar mebh båbh 

9). 523raff. 
Scho. 
Z. Vraff. 

Sch. 

f. 30a 

Vraff, 

Sch. 

5). 23raff, 



43 	 KONUNG GUSTAF THEN FÖRSTA. 	 59 

Cch färbom hmar i fitt märbe, 
&fe, mätbörbighe, färbe, 
%örftånbige män och gobhe, 
3agh fan ev annars förntobhe, 
Cbher är allom funitigt mät, 
23thi 4mab 4 lägenheet och gäl 
3 migh tit konung haffua malt 
Dch regementet migh befall. 
,tvabh iagh förr och febhan haar giorbt, 
1.hr i alfa wertbertne fport. 
hetta mare othi fitt märb, 
ronatt haar iagh afbrigh hegärbt, 

23than är ter Ht faft tivingat, 
3ngen är här mebh förringat. 
23thi hmab h nöbh och fahrligheet 
3agh mig[) fatt haffuer, blar mäl weet. 
23thftåt haar iagh att ten miibha, 
Ctt freffa fanbet från nikha. 
Chubh ffee foff, alt Dan gått mäl aff, 
nem fom mät mena tif behagh. 
31u tvcfer migh htiffua fi3rftvårt 
giegemente, tv tet är hårt 
223ara ategent, ev i hänber 
,affucc tet tit Qronan fänber. 
alläte buten har spcimen 4änbt 
%rån Cronon, tu l fafff läubätienft wänbt, 
ahet gör, at mil ev @ula Zrb reen 

aa vthan ffärb falffheet och tneen. 
Zherföre haffuer migh fvnt8 gott 
3 thetta mötte på att mått 
£)tn obh refortnerning hanbfa, 
Ma the fafer förmanbia, 
2om få högbt aff nikhen ähre, 
,Dm n,i mitie Cdub Drb8 fähre 
S)affua reen och hivar i fitt fatt 
2Iiffua behäfbne vthan fatt. 
9.131ijn artiftar iagh nu ebher 
£åter »pfäfc0 oc4 bebber 

f. 30b 

f. 31a 

3 
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3 tuten ter på hoar giffua 
C,ch täncfia, hmnbh råbh {fat btiffua. 
konungeng artiffar äro theffa. 

1äja43 artittarna op. 

Actus V. Scen. II. 
Zhure 3önion, konung @öftaff, an å Craff. 

ture 3önfon. :0örer toteligh, Cbheri3 rdtb§, 
e'å länge the famman fin råbh 
2:)ch froar feggia; fåter hivar fribt 
c9äva fin mening, intet bliffua 

R. @Olat. 3a men, iagh mit gierna höra 
5,5mar och een ritt firar framföra. 

tano Vraff. abi alle, fom ähre latte 
3 91nbeligh ftanb, befatte 

f. 31b 	 £)ff här mebh intet, tv Täftven 
gylffue mij giorbt eebh och foffwen; 
%rån han S beflut och han S becreet 
Sifa mij intet mebh mår meet. 
Zte jom göra orätt måra, 
gåta them ftraffaS forn båra; 
Co funna da »lugna, 
.5.t.bet fom nåra få mif3fäfla. 
Ztet fvneS näftan förmodie, 
Tian eifpar ffat få förtrodie, 
Zhe fru ev få 	tott och %äfte, 
.5.ther på haa fin bo° och näfte. 
Zhet öffuer mång nutider Und, 
kan annars mät bätre taghas, 
f.tn the ,lat alle affiätteS; 
Seftvcfit annat fan och rättas. 

Böft. 	wabh mon i aff 9.1bfen feva, 
Selen i och Tåfwen meva? 

5D. Xhu. 3. 

	

	ährom i famma mening, 
kunna ev onbflv föreningh 

44 

9.1t 
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91t haffua mebh Tårven 1 Rom, 
Som rätt giffuer fentenä och bom. 

Sär på mit iagh ide bliffua 
ber gonungh, j må giffua 

Qronan hmem fom ebher tädieä, 
Wfbrigh iagh ter tir. tpmädieä. 
/het är ev »ner, armogen 
tUr galin och rebheboghen 
air att onbt »pro« och tmebrächt, 
Iv han briffuer ter tir »pwächt 
Qiff Oen foul borbe affråbha 
911t tumult, vproor och ipåbha. 
Rätt nu ftår migh mät tir röna, 
55uru j mätgerning löna. 
3agh rätt giör få mvcfit iagh fan, 
%år lifmär ev annat än ffam. 
au l tacka fåghen i gerna, 
ken fotte ti min hinna. 
3agh förer ebher »than flärbh 
Vinberigh och timlig mälfärbh. 
Zherföre iagh nu fäder aff 
Rijfet, boch mebh fåbana la: 
görft at j betaten mebh haft 
4tvab4 iagh i 9werigie äger raft, 
,roar ftafa och jorbe arff inebh. 
Zil thet anbra ffu j och thet 
23etara, foul iagh haat af mitt 
Roffat på Rijfet, giffuit fritt„ 
Så mil iagh aff Smerige bragha, 
ttbrigh meka umforgh haffua 
em tet ena etter anbra, 
Strax tå mil iagh häbhan manbra. 

f. 32a 

Actus. V. Scena . ///. 
1.Car ä qancerr. 	Sure Sönion, tbelen, 

aitånä sommar. 
shyo, gärborne ,sperrar och flere 	 f. 32 b 

Obobhe män här äre meere, 	 tNtäti, 
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eetänder ebher »thi tijbh, 
råbh j ffofen taga tribf,s. 

,t är giff3 intet tribie annat, 
Rin orb ffofen j mät fanna, 

roabher Nftaff nu haffuer fat, 
tt trij betrachte ligger mace. 

D. xf). 3ön. 3ngen rättare iagh i år 
23tifuer, afbrighå ib går. 
sprätter och Rundar mij fiefffue 
c3fu föbha, hmart thet fan hnoefffue. 
3agh bliffuer ingen Lutheran, 
0:thr mebh thenna färo e» man. 

M. 	3ci 	ebher, j tuten höra 
Blig och någhre orb framföra. 
bffuerwägher, i hroabh fahra 

nu åter fryle mara, 
mij 	er höftaff förffiutha, 

2trart tå måra fafer luta. 
Cn annan funne mil ide 
Sälia utan ftoor mitn»cfe, 
5.ther tif och omiityligh är, 
,$)wabh ,t er 133iöttaff i &ijfet här 
Mer igenföfa, ther tif 
23etafningen han haffua 
%ör alt tet han befottat haat 
.9,Iff ritt eghit, tå frijet war. 

f. 33a 	 Sår öghon ähre än måthe 
2Iff the förra fmåra fåthe. 
,Där 135öttaff haffuer boch fijfmäl 
emerigeä Rijfe giorbt m»dit mäl; 
Zm mij tet få fnart bortgfömma, 

fal ten högfte @ubh off bömma. 
Zhet flyta e» gott råbh mara 
Stomma mibhare i fara. 
Sär Zhure 3i3nfon, ebher iagh 

toorfigh tadar för tet behagh 
5Dch gobhe mening i bäre 
Root off, tom anbefigh ähre, 

9.01en 
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S:gZell bock, min mälborne ,Derre, 
%ructer iagh tet ffat bfij werre, 
Dm wij albeteä ftå .ter på, 
,urit the anbetighe må 
23ehålla f« mg it fon för; 
3aghe utan ffäl feva tör, 
%inga funna och mäl mifta 
Cc änb4 bact ingen brifta. 

Nobiles. 	Refter 31ån6 ebher mebh rätta 
.Bör ftoor tacf för talet thetta. 
Sij tunnani noghfampt befinna 
Cck i faiining tet befinna 
sant mara, fom 1  ,affuen fagbt, 
Zhet bör ev bfiffua nibhertagbt. 
Dz:sputerer j, fom ähre 

anbeligh ftanb och läre; 
Zhet fan än fulle bliffua gått, 
%brr mar märre i alla mått. 

eginber. Si fävom rätt hmabh mij meena, 
ngert ffal off tet förmeena : 

Syr' Cy5ii3ftaff mil ev bortmifta, 
%aft tet bliffuer warbt orb fibfta. 
Refter 2arå, få mäl j sören, 
Cm j gån vp och förhören, 

C3iöftaff bock mil bliffua 
SårAtonung mij g erna giffua 
.Dottom all ten tienft och ära, 
Som en Ronung fan begära. 

Tfl. brO. 	3cigh går &NO och giör min ffijt, 
ahet bäfta fen iagh fan mebh nijt, 
Zv alla ettinber 
Cch aff mälbetäncft råbh gilla 
ahe 	artif far ocb rätt alle, 
Som ,t är @öftaff mon på falk. 

S. Xly. 3. 3agh fan migh md tilfrib8 giffue 
%bh ,Der (63iörtaff, mätt ev bliffue 
Sil iagh mib Lutheri 2ära, 
Zhet fbi migh intet förfära. 
Sil ge) er Nöftaff ev g obh mara, 
e« co iagh, tet ftå fin fara. 

63 

f. 33b 

Actlo 
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f. 34a 	 Actus V. Scena. IV. 
Tt. brå, Nobiles, 1.Rån 	ommar, 

i. £ir(3. Sagh har hoa Oär @örtaff marit, 
Rebh atflmar then faaf förfarit, 
tt han gulle fomma hit nebh 

$Dch när ftänberna tala mebh. 
Ren han gifuer ev annabt fuar, 
läubh atleen ireet huabh fag tet tar, 
tn thet hin gaf, när han uthgif 
ertaft här ifrån;  annabt ficf 

3agh ev, i må' anbra flicra 
Zd) fee, huabh the få för loda. 

Nobiles. 

	

	9.01äfter Ttånä eomniar, giörer 
@år och i up på jamma ffäl, 
Räfter ffiraham blijr e 'tråd, 
Qtt förföfia ärenbet mårt, 
%bre gobhe män och mebh gå, 

ij kppaä j froaren gobh få, 
21t ,Der @öftaff allenaft nebh 
Sille tomma och tala mebh 
Vänbernar, alla begära 

an off hemiifar then ära. 
M. Wn. 3a män, 	ij tet gerna iöre, 

@ttbh alt fil tet häfta före. 

f. 34b 	 Actus V. Scena. V. 
3uftetou0, Stänberna, Dt.Rån s3 Electus 

fil trenna, Electus tU90ara, 3o4anne0 23raff. 

Gust. 	Cffter aUa ebherå begär 
cå ähr iagh nu nibhfommen 4är 
Cnboch iagh albete ä mebh mi 

abhe beffutit Innerligt) 
2treriget3 Regetnente affrå, 
Zo0 effter j få fth ter på, 

kan 
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.an iagh intet annars göra, 
«hn at iagh gal er bön höra. 
3agh förftår, hmab &Oh har förfeebt, 
3ntet gäller mennigligh meet. 

9tåntevaa. 	@iubh beivare CbherS gtåbe, 
Ware mebh ebher i råbhe, 
Zhe sPunchter, lom ähre framgått, 

affue wij eflutit famhätt, 
tE1 gob3 och sårbar bortgiffne, 

Alit Rundar och 	liifter riffne, 
2äban fen konung Qarle reffft war, 
Råge the rätta ärffuingar, 
2om Om ha mig, igentalla 
Dch figh tithänba mebh alla. 

Gustavus &Åttien i boch til frib3 mara, 
Sår uhtivalbe 23ifp fil 	f:hccra 

Cifom och i til 9trengnää tnebh, 
Wij 	af f ebher begäre theb 	. 
3 af ffäven flott och fäfte, 
9orn i haa, til tronan å bäfte. 

Elect. tu 	s)mabh eberS uåbh mil, ev affflår 
9dpra 	3agh, tienar eber fom iagh mår. 
Elect. tit ,3ag mig och mäl fil freb8 giffuer, 
8frengl1" ehrä netbh altijbh trogen bliffuer. 
Gust. 	Räfter han å brag, hwabh menen ij, 

eäger ebher mening fram frij, 
Selen i Runfaboba flott 
Rifta, giffua Qronan til lott? 

.5an o 	Cberä någe, i min liffåtijbh 
$ra1 	Beärar ing theb, marer blijbh. 
Gust. 	91ev theb gal ingalunba free, 

3 mogen theb ftrax från er see. 
2tanb. 	fRåbigfta .Derre, rätt alle 

Stänbernar nu ter 	falk 
Qröningen få wift befluut, 

Zhär på går mår all begär ut. 
Gust. 	3agh förnimmer theb gal tär till, 

om gen högfte Cvittb haffua 

Sv. iand8m. Bih. 
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f. 35a 

Zher. 
5 

de 
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Stherföre fan thet behagha, 
Sele wij fafen få laga, 
Qröningen må theb fnaraft 
t3ij funnom aning rebha få. 

Actus V. Scena VII. & ultima 
är tala tu å 2fiber, forn more foinne ifrån esröningen, 

. och fea, huru ter haffuer tilgåått. 

f. 351 Epilogus. 
3 Cbobhe 4errar hnar effter annan, 

uftrur od) ungfrur alle tilfamman, 
3ij haffue nu hörbt, ing hmabh ftoor möbha 

Ronungh ©öftaff frelfte utaff nöbha 
%ör huniirabe åhr mad fäberneälanbh, 
Zher före bör gammal och ungh förfan 
23etändia, forn leffuer på thenna tijbh, 
,Duru @ubh ivårt lanb haffuer warit blijbh 

fäban, ter theb ftunbom i fara 
%ör fvnbernaä fful haffuer måft mara. 
nvtil är theb alt in fil thenna bagh 
eettarat effter iäubg gobhe behagh, 
,t ar haft af Ronungh läöftaffg ftemma gobh 
Regenter fa 'ångan tijbh högha blobh, 
,tafuer haft oc har ©ubg orb flart och reen, 
23than migffepelfe och fata meen. 
Ran finner i främmanbe tanbg ftäbher, 
2thi een ftabh fia mång lära mäbher, 
Päll i mått hela konunga rijfe 
ihr att rum aff reena läran life. 
Seiban Obubg nåbh ffal off til hiertat gå, 
2tt wij mebh tacfjamheet ter tändia 
9vnnerligha 	thenna 3uhetfäft 
Vör off ther öffuer gläbia0 alfom mäft. 

@ubh 
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030§ giffue, om wertben få lene ftår, 
Cffter off åter itt hunbrabe åk, 
tt t§em tå teffua, femma fatigket 

eåtte or§ hänba, fom off åk beteet, 
tt lijfa fom mil nu 'näbb ftoor fromma 

9ee gonung @öftaff ten förfteo blomma, 
gonung sääftaff ten anbra regera 
bffuer off att gåbt Instituera, 
9.1t tet famma måtte oc t§em §änba, 
Z)c§ at @ubh tvirle faren få mättba, 
21t tktute mår nåbighe Ronungs barn 
Då frambelå mara 2weriga atifa want, 
D:b barn effter barn, forn för Odubs äka 
524 tbet gemeen bäfte umforg§ bära. 
Sår aontebia haffue mij fpelat, 
iäiffuer off tu ter mij 4affue fetat. 
Sii bibie ftorligh oc§ få förmob§a, 
tt alla wilia mlla ffi gob§a, 

S,5 mab§ wii taalt §affue efter. t§enna tijbh, 
,r4en högfte &bh ware off allom bl** 

FINIS. 

f. 36a 
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Öfversättning af dalmälet. 

Akt I. Seen 5. 

Kietelogs Lasse: Hör! Hvad är du för en pojke', som går 
ock koxar här? 

K. L.: buds blod(?) 2! Du är ej någon bonde från Iiumbo-
landet, ty du är (något) så herreaktig i ögonen dina. Jag vet 
väl, hvad du är för en sälle. 3  Skrik ej för mig! (?)4  Kullan min, 
hon sade sig se en guldkedja 3  innanför 6  kläderna på dig, då hon 
satt ock sydde på ett förkläde(?) i spiseln uti kammaren. 

K. L.: Minsann (?) 8,  •  så dum (?) 9  är hon ej. Hon är (nå-
got) så tung (?) af sig ock ofantligt (?) " snäll, Jag vet (det), 

') "Streike" är ett numera okändt ord, troligen = no. dial. strik, sv. 
dial. strek pojke. 2) Svordomen "gudz blom" är numera okänd; blom för 
blod är väl en af de eufemismer, som äro så vanliga uti eder (jfr Grimmn D. 
Mythol.3  14; Nachträge 9). 3) "kumpiin" eg kamrat, "kompanjon". 4) Bugge 
skrifver härom till mig: "Efter sammenhangen synes man snarere at skulle 
vente bet. "Fortal mig ikke fabler" eller, som vi sige paa norsk, "skrön ikke 
for mig"! Skulde man derfor turde tanke paa et verbum, der i gammel tid 
har hedt *skrekja for *skrokva, *skrakvjan, afiedning af fsy. skrok, skruk, 
oldn. skrak? Det vilde forholde sig til isl. skrökva, -aöi omtrent som got. 
malvjan tu nyisl mölva, 	5) "Gulleckiur" eg. guld-länkar. 8) eg. innan 
med. 7) "maggiärde" är möjligen = "giärde magd" gjorde förkläde, såsom 
också Näsman uppfattat stället, då han (som i sin Historiola s. 57 anför denna 
enda mening ur Prytz' arbete, dock utan att nämna detsamma) skrifver 
magd giordi. Bugge föreslår mig att identifiera ordet med isl. matgeröi 
(se Fritzners ordb.) == tillagade mat, ock han jämför n. dial. maggjeer 
= isl. matgerö. Denna tydning torde vara att föredraga. 	8) "hä jo" 
ett nu obrukligt utrop. Bugge jämför den tyska interj. he, om hvars 
bruk se J. Gotthelf i Grimtns Wb. IV, 2, s. 715. 	2) "heypot" är troligen 
detsamma som det nuvarande aipun dum, fjollig. lo) Ihres dialektlexikon 
öfversäåer s. 183 "rong" med "rädd" (!) Bugge föreslår öfversättningen "all-
varsam, betänksam"; jfr lat. gravis, ") "omalid", som g. 11. skrifves "amalli" 
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hvartill hon duger, bättre än du. Men(?) " jag känner nog 
igen dig också af det meddelande, som kullan min (hon) gjorde, 
ock jag ser, du är Erik Johanssons Gustaf. Du har också va-
rit hos Anders Persson på Rankhyttan. I Uppsala har du också 
studerat. Men(?) 12  ej vill jag förråda(?) " dig; å nej, bort det, 
säger jag. 

K. 1.: Ja, Gustaf, vi veta ej, huru vi vilja ställa till 14. Ja, 
det står i knäppan" för oss [på] den-här färden; men(?) " vi 
vilja talas vid oss emellan ock rådgöra [om] det, som vore (något) 
lämpligt. 

Spiote Säbbens Nisse: Mig tyckes", det Gustaf är så ofant-
ligt(?)" ung [att] åse; men(?) 12  han tör '7  väl vara rask(?) " 
nog i alla fall (?) 19. 

K. L.: Kiätis Jugås Gunnar, huru sägen I om det-här, som 
nu den-här herrn talat med oss om? 20  

Kiätis Jugås Gunnar: Ja, Guds blod (?)2, det han är ung 
till 21  åren, hjälper ej 22. Han är nog ganska pigg af sig, det 
tänker jag för min del". 

K. L.: Vi veta ock det, [att] han .är i det-här riket född. Vi 
höra ock, huru Kristiern pinar folket, där' han förmår, då han tager 
bort både klack(?) 24  ock klöf för dem, [som] han förmår, gör illa 
[åt] både hustrur ock spädbarn, som sofva i vidjekorgarna. Är 
det icke fasligt(?)" elakt? 

ock "omalli" (Ihres dialektlenikon upptar s. 126 "omali dalek. osägeligen"; 
likaså Rietz s. 454), tyckes numera ej förekomma. Bugge sammanställer or-
det med det liktydiga .;rondhj. malli, mali (Aas. s. 475), som han förmodar 
vara = is!. marglega, ock med hels. massle, omassle i samma bet. (Ordb. 
utg. af  Hels. fornin.-sällsk.), som kan vara margslega. Omalli är i så fall 
den riktiga formen (amalli troligen felskrifning) ock = ett of-marglega. 
12) "clätt" en nu obruklig konjunktion eller interjektion. Bugga gissar, att 
den uppkommit af 136 et (fsv. y at, jfr fg. et), ock jämför i fråga om be- 
tydelseöfvergången (ehuru till men) det lat. quamquam. 	12) Är icke "up- 
räya" felskrifning för upröya = upp-röja? 14) eg. laga. '5) Utan tvifvel 
är "kneppune" dat. sg. af det nu blott i pl. brukliga fem. kneppur en af 
fordon förorsakad större fördjupning å körväg. '6) eg. tycker. ") eg. törs. 
'8) "katoyen" är troligen detsamma som det nuvarande katun rask. 15) eg. 
för det ordet. 20) eg. som oss är nu tilltaladt af den.här herrn. 21) eg. af. 
22 ) d. v. s. är ej en afgörande invändning. 23) eg. med mig. 24)1nuvarande 
dalmålet bet, klack bärgknöl, klack-klof lill-klöf (å boskap). Sahlstedts lexi-
kon upptar klackig adj. hornlös (om kreatur); jfr Rietz s. 324. Bugga åter 
föreslår att öfversätta "hufvud" ock tillägger: "klak tutta betyd e det samme 
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S. S. N.: Nå, Guds hunglade! 25  [Vi] vilja vara alla [som] en 
man att hålla med Erik Johanssons Gustaf ock hjälpas åt ock 
drifva bort Kristiern af riket både med pilar ock hammare. 

K, L.: [Vi] vilja nu säga Gustaf Eriksson, det vi vilja våga 
både lif ock annat för honom. Jo, Guds blod(?) 2, Gustavus, 28.  vi 
vilja hålla med dig. Jag är både länsman ock jär 27; jag är nog 
ganska rådande ock mäktig i det jag tager mig för. Jag förmår 
uppägga 28  alla samman, som bo här i Dalarna. Ock om (det) Vår 
Herre vill hjälpa oss, vår regent skall du blifva eller konung; 
det skall du lofva rätt bestämdt 29. Ock du vet nog det, bättre 
än jag kan säga, [att] hafva vi ingen som styr ock regerar oss, 
så fara vi ville. 

K. L,: Jo, vi vilja hålla med dig, Gustavus 26, ty du är af den 
rätta konungaätten 3°. För den skull vilja vi det gärna göra, 
drifva af Kristiern, om (det) Vår Herre vill hjälpa oss. 

S. S. N.: Vi hafva både pilar, skäktor ock stålbågar. Skjuta 

som n. koll, hvoraf kollutt i samme bet. som klockig. Ogsaa n. koll har 
bet. "bärgknöl", som lader sig godt forlige med bet. "hoved". "Hoved og 
klov" vilde da blive et ordsprogligt udtryk for fx." 	25) En nu obruklig 
svordom, om hvars upprinnelse Bugge skrifver: "Jeg formoder, at det op-
rindelige er: Guös sun (enn) signaöe. Dette kunde ved dissimilation sam-
mendrages tu l det meningslöse Guds sungnade, der i udtalen ikke let kunde 
adskilles fra Guds ungnade, hvoraf unglade som f. ex. Manglus af Magnus 
(Danmarks gl. Folkeviser 11, 120); h tilhörer kun nedskriveren." 26) Bugge 
gör mig uppmärksam på, att det är först sedan dalkarlen förklarat sig vilja 
hafva Gustaf till konung, som han kallar honom "Göstafvis", hvilket väl 
afser att återge det latinska Gustavus, under det att han förut begagnat det 
mera folkliga Göstafve. 27) Af okänd bet. Bugge skrifver härom: "Sammen-
lmngen viser, at det betegner en person, som har en vis myndighed. Jeg 
skjönner ikke, det kan ware andet ord end det gamle jarl, fsv. imrl. Gen. 
iterls blev iEers, der er bevaiet i Jersings 1. Jernsens sön (Danm. gl. 
Folkev. I, 72)=•••.= jarlsins son (jfr mine beniserkninger i Dam. gl. Folkev. 
IV, 706). Efter gen. jeers dannedes nom. jr, aldeles som kar af kars, karls 
(se Sv. landsm. I, 737); dertil kan föies stafkars stig i Morkinskinna s. 63, 
1. 9. Hvilken bet. jr her har, lader sig vel ikke bestemt sige; mulig at det 
betegner: den mand som i vierdighed staar kongen nermest. Men brugtes 
vterdighedsnavnet jarl i Dalarna endnu i begyndelsen af 17:de aarhundred, er 
dette meget mearkeligt." 25) Eg. styrka upp. Bugge yttrar: "Da sammen-
htengen krEever bet. "opmgge", synes det mig tvivlsomt, oni vi her har det 
sredvanlige v. styrka, eller om dette är afiedet af oldn. styrr som ihka, haefka, 
stenka o. s. v. (Rydqv. V, 14); jfr•t. aufstören. Samme stamme forekom- 
mer i fsv, ostyria.". 	23) eg. för full visshet, 	30) eg. konungsstämman, 
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kunna vi med, rätt (ganska) 31  öfverdådigt 32. Vi pläga hitta 
på både ekorrar ock snöskrufvar 33  med skäktorna. Vi tänka, det 
vi hitta på Kristiern, den blodrackan, med pilarna, går det som vi 
vilja hafva det. 

" 	K. L.: Fare också du väl, Gustavus 26  ! Jag vill rättnu strax 
åt Mora ock de andra socknarna här omkring mig ock öfvertala 
alla samman, så [att] de vilja hålla med dig. Så vilja vi [å]stad 
man ur " huse ock drifva af den elaka kung Kristiern, ock du 
skall regera oss. Dit du vill hafva oss, så vilja vi. 

Scen 6. 

K. L.: Hå, Guds blod (?) 2! Vi vilja ställa till 14  annorlunda. 
Inte skall han så få ställa till 14  med folket i landet, som han 
nu gör rätt (bäst), efter sitt elaka sinne. Nej, bort det, tyckes 16  
mig. Slikt duger ej. Så som han nu far fram (?)", så är [det] 
likt, det han aktar 36  hvarken Vår Herre eller någon annan. Hå, 
den som viste, hvar Gustaf Eriksson vore. Honom vilja vi hålla 
med, men konung Kristiern, den blodrackan, ock alt hans folk 
vilja vi drifva utaf riket. Jag som länsman ock jär 27  år, jag 
har uppmanat (?)37  hela den-hår landsändan, att vi skola alla 

.hålla med Gustaf Eriksson. Dit han vill, (så) vilja ock vi. Ja, 
Guds blod (?)2, liten rått lugnt" därpå! Vi hafva nu sagt dig 
[det]; [du] skall veta, det vi vilja vara alla en man. 

31) frilij", äldre svenska friliga, t. freilich. 	32) "dolt", troligen neutr. af  
det i äldre danska förekommande adj. doll öfverdådig (Molbeeh, Ordb. over 
forteld. d. ord 1, 154 f.). t. toll. 	33) Ett nu obrukligt fågelnamn. Bugge 
gissar, att ordet betyder "snösparf", på grund af följande kombination: Det 

,norska dialektordet skur betyder i Söndmör "det överste lag i en kornhesje", 
annars "spurf"; då nu ordet skruv i Nordhordland har den förra af dessa be,/ 
tydelser, men i Dalarna snöskruf är namn på en fogel, så kan man förmoda, 
att denna andra betydelse motsvarar den andra af dem, som tillkomma 
skur. 34) eg. af. 35) nskeglar" ord af okänd bet., troligen eg. "går snedt" 
= no. dial. skjegle skela, sv. dial. stjägläs förvrida ansiktet (Rietz s. 588), 
isl. skelgjask komma på sned. 35 eg. sköter. 	31) eg. gjort upp. 	35) eg. 
fritt. 33) En nu obruklig svordom Bugge gissar, att uttrycket är uppkom- 
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K. L.: Hä, hä, Guds blott dig!" Se" nu, hvar Gustaf 
Eriksson kommer. Nu har han tagit på sig en annan dräkt, än 
han hade förr, [då] vi sågo honom nyligen 	[Vi] vilja nu 
vara lustiga ock glada 42. 

K. L.: Minsann(?) 8! Det vilja vi gärna göra, så länge som krop-
pen" orkar stå bi ock blodet" är varmt i oss. Lita rätt där-
på, som vi hafva lofvat dig! Vi svika aldrig, förr än vi dö. Hä, 
Guds hunglade"! Det göra vi ej, det vi svika någonsin, så 
länge" vi lefva. 

Akt II. Scen 2. 
Michiol: Hy, hy, du gubbe! (?)" Nu tyckes 18  mig, det är 

godt vara landsknekt, så länge yi få dricka, stoja" ock smälla" 
efter vårt sinne, värre än(?)48 [så, som] vi hörde" ijåns, då bly- 

met af Guös bloö at dig d. v. s. Guds blod komme lifver dig 	40) eg. 1 
pers. pl. pres. imperat. 41 ) "i sina" (af sinn gång), troligen ungefär = n. 
i sinn nyligen. 42) "glädier", hvarom Bugge anmärker: "Det synes mig dri
stigt heri att se en trykfeil for gladir, da formen forekommer to gange. 
Jeg formoder, at det er for glädijer, glädiger (jfr meehtoyen, katoyen ved 
siden af herre achtogen) af *glädig, atledt af fsv. subst. gli; jfr rsp. 
glädtig." 43) "mannekrupperen" ock "blodaren" äro former, som helt säkert 
aldrig tillhört dalinålet, utan som troligen kro skämtsamma försök att tala 
riksspråk. 44) "ämässe" eller "mässen, jfr d. imens. 45) Ihres dialektlex. 
har stabis vg. gammal allvarsam man; Hof Dial. vestrog. stabir en allvar-
sam ock stadig man (detta sista tryckfel för stabis?). Bugge tillägger: 
"Paa Ostlandet i Norge siges ofte lidt ringeagtende "en gammel stabis" 
(tonen paa sidste • stavelse) en gammel mand, med den biforestilling, at han 
har vanskelighed for. at röre sig; paa Fyn stabeiber stodder eller omlöber i 
lurvet klmdedragt (Molbech); paa Bornholm: stabeis m, seeding, löierlig pa-
tron, ismr om mldre mandfolk, ringeagtsudtryk, dog af de mildere (Espersen). 
Dette stabis klinger plattydsk og minder i sin form bestemt om det mid-
delnedertydske staby, der er et billedligt udtryk for slag (se Schiller-Liib-
bens Ordb.). Dette forklares "Steh uns bei". Jeg skulde snarere formode, 
at det er at forstaa som "Gud staa ham (nemlig den som faar slaget) bi!" 
Paa lignende maade törvi inulig tmnke os et plattydsk stäbias, eg et men-
neske om hvem man sigel.' "Gud staa ham bi!", eller som udraaber "Staa 
mig bir; clerat en gammel skröbelig mand," 45) "rauta", trol. tryckfel för 
råuta (jfr sid. 75), är samma ord som det hos Molbech (Ordb over formld. 
d. ord II, 77) upptagna rute skraale; hos bre Dialektlex. rute ög. lefva i 
pus ock dus, Glos, Sviog. ruta grassari. 	47) 	dundia? 	48) "mälde" 
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kulorna " surrade om skallarne på oss. Drick ur, ock häll i åter, 
då 5i vi må vara glada 42, så länge det står på. 

Kars Ulfsson Mats: Se nu här kärlet! Har icke jag snält 
glupat (bort) ur den-här koppen? Nu vill jag hälla i åt dig. 
Sup nu det, [som] åter är här! 

M i oh i o I : Men(?) ' 2  vänta! Hör på hvad som smäller! 
Mats: Jag tänker, det är Lars Olsson. Han tas52  med fien-

derna; aktom ej [på] det! 
Michiol: Ösom53  i oss, så länge vi förmå något, du! Se nu 

kommer Lasse Olsson åter! [Vi] vilja gömma (bort) oss, till dess 
att han går hädan. 

Den dialekt PRYTZ i sina dalmålsscener återger, är utan tvif-
vel närmast älfdalska. Härför tala i synnerhet de förekom-
mande exemplen på diftongering af. långt e ock ö, en ljudförete-
else som är karakteristisk för Älfdalsmålet i motsättning till Mora-
ock Orsamålen (se Noreen, Inledn. till dalm., s. 8). Ex. äro diere 
(s. 11, r. 1 ock s. 12, r. 21) = fsv. here (dat. sg. f., isl. baki); 
studieråt (s. 11, r. 4) = studerat; diöm (s. 11, r. 28; i nuvarande 
älfdalskan dyem) = fsv. hörn (dat. pl.); diö (s. 10, r. 24; s. 11; 
r. 18; s. 12, r. 1 ock 20; numera dye) = ett äldre hö, fsv. 
(dat. sg. n.). Dock tyckas 'en ock annan gång Orsaformer före-
komma, t. ex. ticker (tycker s. 11, r. 17), säyi (sägen, 2 pers. pl. 
pres., ,s. 11, r. 20), ijhr (ur, s. 17, r. 6), detta sista ex. dock kan-
ske blott felskrifning för yhr (såsom ordet annars heter). Säkra 
exempel på Moraformer förekomma däremot knappast. Visser-
ligen råkas regelbundet åu för äldre långt u, t. ex. håuse (s. 12, 
r. 34), åuthi (s. 10, r: 29), skråufua (s. 12, r.. 26), åutaf (s. 14, 

7), ock då åu för u numera kännetecknar en varietet af Mora-
målet, under det att Älfdalsmålet i stället har au (se Inl. t. dalm. 

8), så se onekligen dessa former ut att tillhöra Moramålet. Men 
då man utan tvifvel har att för det älfdalska au förutsätta ett 
äldre stadium åu, så synes det troligt, att vi här hafva att göra 
ej med Moramål, utan med en äldre form af Älfdalsmål. Detta är 

bet. nu  "mer än" eller ock "men". 	49) eg. oss hördes. 	90) "blykopp" är 
nu obrukligt. 41) d. v. s. enär(?). 52) eg. spjärnas. 53) Är kappom möj-
ligen tryckfel för kåppom eller koppom? Jfr det västmanländska koppa 
dricka (Rietz s. 346). 
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så mycket troligare, som åu är genomgående hos PRYTZ, ock vi, i 
händelse af en förklaring motsatt den nyss gifna, ej skulle finna 
det älfdalska au mer än i de enda formerna saup (s. 17, r. 7) 
ock rauta (s. 16, r. 36), hvilka jag betraktar som tillhörande de 
hos PRYTZ långt ifrån sällsynta tryckfelen; detta är med ännu 
större visshet att antaga för skräuf (s. 10, r. 29), då vi därjämte 
finna skråufua (s. 12, r. 26). 

Viktigare än denna hos PRYTZ möjligen befintliga blandning 
af olika daldialekter, som i alla händelser icke representeras af 
olika personer, utan råkas hos en ock samma aktör, är för ett rätt 
förstående af språkformen den omständigheten, att författaren in-
blandat en mängd uttryck ur riksspråket. Jag anför här de 
flesta ock viktigaste af hithörande exempel: hör för (h)är (s. 

r. 19), hwem för (h)wän (= hvad ; s. 10, r. 19 ock 26), 
ögomma för ogomma (s. 10, r. 25), ä'hn för äld •(s. 10, r. 35), 
bolla för (h)olda (s. 14, r. 5), alt för olt (s. 14, r. 6), wij (s. 

r. 13) för wijr (wijhr, wihr, wir; det enstaka wij kunde 
vara en Orsaform, hvilket dock är föga troligt; kanske är det 
rent af tryckfel, eftersom det regelbundna wijhr förekommer på 
samma rad), däth för ädh (s. 11, r. 23), driffua för dreiva (s. 
11, t. 33 ock s. 12, r. 22 ock 35), wahr (s. 12, r. 3 ock 23, 
s. 14, r. 3) ock wåhr (s. 11, r. 4) för wär (oer eller något 
dylikt), konunge för kununge (s. 12, r. 5), skal för ahl (s. 13, 
r. 36), skoli för uhlum (= vi skola, s. 14, r. 9), lefuom för 
Iivom (s. 15, r. 2), dä för diö eller ädh (s. 17, r. 7), huad för 
(h)wän (s. 17, r. 8); troligen också ånderlunda för åderlunda (s. 13, 
r. 35; jfr det nuvarande åderwais i samma bet.). 

Följande former torde däremot knappast kunna vara något 
annat än tryckfel: syr för sijr (s. 11, r. 2), amalli för oMalli (s. 
11, r. 17; jfr ofvan not 11), odra för odrum (s. 12, r. 32), gia-
rit för gart eller möjligen gikt (= gjort; s. 14, r. 8), all för 
ahl (s. 14, r. 11), styier för styrer (s. 12, r. 7), troligen wildre 
för wildra (s. 12, r. 6), ock möjligen oldro för oldre (s. 14, r. 38); 
formerna skräuf, rauta ock saup hafva redan ofvan varit på tal; 
i hälta (s. 14, r. 7) för älta (fsv. 83 Ita) kan det i strid med ordets 
etymologi tillsatta h. värkligen bero på dalkarlens försök att tala 
rätt riksspråk ock därvid låta det för honom främmande h-ljudet 
komma till sin rätt. Men var h redan på denna tid kiemet ur 
bruk i dalmålet, så bero de hos PRYTZ vanliga skritningarna hära, 
holna, huar o. d, naturligtvis på etymologiserande stafs'att. 
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de allra flesta fall, där jag ofvan antagit felskrifningar eller 
i målet inkomna riksspråksformer, korrigerar PRYTZ'  arbete sig 
själft genom att på andra, ofta flere, ställen meddela den rätta 
formen. 

Af de förekommande nomina propria kan jag ej tolka Säb-
ben 1  ock Mait (s. 16). Jugå Johan utgår närmast från fsv. 
Joghan 2, Jowan. Michiol är naturligtvis Mikael. Kietelog är utan 
tvifvel det fsv. Kmtillögher (ex. hos M. F. Lundgren, Spår af hed-
nisk tro och kult i fsv. personnamn, s. 50), för hvilket man kan 
förutsätta en biform på -logher (jfr fsv. Ingelogh jämte Ingilögh, 
Lundgren, ad. st. s. 39, ock Thorloger, -Iogh jämte Torloger, 
Lundgren, Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverge, s. 53); 
formen på -logher förhåller sig till den på -Iögher liksom fsv. 
Algoter, -guter (Lundgren, Spår af etc. s. 47) till Göter, fsv. 
bröllop till brullöp m. m. (jfr Ax. Kock, :Tydning af gamla sven- 
ska ord, s. 1 if.); den danska formen kan motsvara lika väl den 
ena som den andra af de båda fornsvenska. Kiätis kan möjligen 
stå för *kiätils, gen. sg. af fsv. kEetil. Spiote har väl något att 
göra med sv spjut, isl. spi6t 3, Kars (s. 16) är utan tvifvel = 
Karls. Lasse, Gunnar, Mats ock Ulf tarfva ingen förklaring. 

Angående öfriga i det Parrzska språkprofvet förekommande 
grammatikaliska ock lexikaliska egenheter får jag hänvisa till 
mitt under utgifning varande arbete Dalnuilet (Sv. landsm. IV). 

') Bugge föreslår att tyda det som Sebjorn (om hvars förekomst i no. 
dial. se  Aasen, Navnebog s. 38), hvilket synes mig mycket rimligt. Den 
strängt ljudlagsenliga dalska formen vore då Såbyenn. 2) Jfr Arkiv f. nord. 
filol. I, 156 f. not. 3) Bugge anmärker: "Spiote maa väl opfattes som gene-
tiv af ett mandsnavn Spj6ti, g. Spj6ta. Dette kan jeg ikke paavise, men i 
Liljegrens Run-Urk. 979 (Södermanland) forekommer ett mandsnavn i ack. 
Sbiut. Spote (s. 16) er vel mindre nöiagtig skrivernaade for Spiote." 

Upsala den 13 februari 1883. 

Adolf Noreen. 

• 



Latinska verser 

A. PRYTZ. 

Disp. dum de providentia, sub prEes. J. Rudbeckii; altera privatim 
ad 2 martij resp. Nie. Petri Scbute stockh. Stbm, Reusner 1611. 4:o. Grat. 
af båda bröderna Prytz ock två österbottningar. Andreas P.: 

Divite dona penu Rudbechius illa propinat, 
Queis sacra Musarum visere castra juvat. 

Hoc duce sub forti jam fortia pellito tela, 
Turba quibus Pheebi te clypeata petit. 

Ne timeas: Clypeum tali sub preeside preses 
Militim summus dirigat atque Schutum. 

Hine tua spargetur virtus in secula longa, 
Aecingetque tuum digna corolla eaput. 

Disp. philos. ord. secunda de defin. et  diatrib. logices, ad quam in 
priv. coli. I. Rudbeckii die 11 maij 1611 resp. Carolus Simonis Nureberus 
ostrob. 8thm hos Gutterwitz' arfvingar, 8:o. — Grat. af bl. a. båda brö-
derna Prytz. Andreas: 

Excelsi ratio dominans in corporis arce, 
Lumen solertis dirigit ingenij: 

Hane quia tu renovits densa caligine mersam, 
Ingenium infallax di bona queeque dabit. 

Disp. proEem. in disp. theol. in coli. I. Rudbeckii, quam ad 4 d. maij 
1611 habebit lohannes lacobi nycarlus ostrob. Sthm, Gutterw. arfv. 8:o. 
— Grat. af bl. a. båda Prytzarne: Andreas: 

Nil iuvat Aonidum de fonte hausisse liquores 
Expectanda citee cum venit hora necis; 

Ast cui deliciee sunt solum numinis artes, 
Auferet hune fato mors pia certe bono, 
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Disp. theol. ord. VII & VIII, quas ad 26 oct. & 2 nov. habebunt, 
priorem Andreas Laurenti dalek., posteriorern Olaus Matthim hedemor. 
Sthrn, Gutterw. arfv. 8:o. Grat. till den förre af A. Prytz: 

Anne brevi perstas hic phcebi linquere castra, 
Figere <Si bine alibi dulcis amice pedem? 

Sed prius ostendis te multo frenore onustum, 
Inprimis studiis invigilasse sacris. 

Quo te fata vocant post ergo tendito gressus. 
Sis rnemor usque mej, stim ,memor usque tui. 

Disp. de rerump. formis & in specie de monarchia sub prses. I. Rud-
beckii def. autb. & resp. A. Lis Prytz. Holmiae 1612, 4:0. Dedic. till hertig 
Johan af östergötl. 

Avtoskediasma. 
Pro ejusdem Celsitudinis exoptata salute & perpete incolumitate, 
tenui admodum arundine, quam humilinie consecrat. 

0 qui potenti frxna geris manu, 
Dux Christe rerum providus arbiter, 

Et quidquid aeth e r , terra, pontus 
Insinuant gremio capaci, 

Tu protegendam prresidio tuo 
Vitam, saluteni, suscipe principis 

illustris, indålsti coruseo 
Cui Gothite solo potiri. 

Virtutis umbrå sub clypei fove 
Securitas in quo patrite jacet 

Permagna jam nuestre reposta 
Ponitur & columen salutis. 

Stant= columnam perfice principem, 
Custos salutis, relligio juvat 

Quem pura; sceptri fao habenas 
Dirigat auspiciis secundis, 

Augustus alter nomine & omine : 
Vis nulla faustum de stabili gradu 

Felicitatis, nulla sortis 
Pestiferte quatiet procella. 
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Nam more functi perplacide patris, 
Dicata sacris limina ritibus 

Sustentat, assueta perennis 
Gustaidum lenitate stirpis. 

Materna. ab alv° justiciae viam 
Sensim sequutus, jussa salubria 

Servare legis mox libido 
Cum teneris adolevit annis 

Adversus illum quos fovet impius 
Compesce fastus, destrue, turgida 

Decreta vesani furoris 
In famulum sine ni! mereri. 

Orbem tumultus concutiat licet; 
Terram reflectat sedibus ./Eolus; 

Mp.vors furenti seeviat vi; 
Nereus & pelagum ciendo. 

Nil expavendum, nu l timor hosticus 
Regni quietem dissipet, d DEUS 

Si plebis intentis saluti 
Subsidio ducibus favebis. 

0 prteliorum qui regis exitus, 
Jam parce tandem, parce Deus tuis 

Regno quod aris obligasti, 
Da veniam bonus atque pacem. 

Exsurge forti mole potentite; 
Demergat hostes exitium malum; 

Optata pax ut jure moestos 
Exhilaret patriae colonos. 

Ergo subacta ferre jugum juvat 
Cervice, sceptri credita munia, 

Auguste prineeps, mente forti 
Pervigilique anitno tueri. 
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Te soevus hostis, te Danus invidus 
Gentesque summo vertice barbarm, 

Et cmde gaudentes tremiscent 
Centimanum veluti gigantem. 

'acta, amplitudo, nomen & inelytum 
Terras Olympi sub patula plaga, 

Claudit sinu Tias Ampbitrite 
Ceruleo procul bine remotas 

Intrent, tui sic famaque & imperi 
Porrecta virtus, sydera dum pol= 

Pingent, vigebit fulvo ab ortu 
Solis ad Hesperium cubile. 

Sceptrum vigebit, quod moderamine 
Iusto gubernas, perfacilis bonis 

Temnens rebelles & retundens 
Oolluviem scelerum malignam.  

Cunctis -tremendus, nam Deus mtheris 
Te cingit almo prmsidio, Aleå 

Confortat omnes actiones 
Marmoreis remorante bigis. 

Faxit virenti robore transigas 
Avum senectm svaviter integroe 

Cornu bonorum te benignus 
Hinc satians opulenter omni. 

Tandem rescisso stamine lubrico 
Vite caducee, tempora fulgida 

Splendente circum, pernitenti 
Elysii redimet corolla. 

Subjectus ambit sollicita prece 
Vates, duci jam tradere barbiton 

Exilibus pennis coactum 
Postulat & Domini favorem. 
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Synopsis historiae universalis auth. Jona Magni. Ups. 1622. — Epigr. 
aliud af A. Prytz: 

Si prreconis eges plausu, Clarissime Jona, 
Ad laudes linguam, ut fas, tibi prassto meam. 

Spe onerare fidem consuevit laus aliorum, 
Samt dr vers est laus quam sibi quisque parit. 

Ingenium, pietas, labor atque industris dudum 
Te commendarunt landis honore jugi. 

Quod cupis hoc iterum studiorum commoda scripto 
Tre propagaturn, quis tibi laudis epos 

Deneget? historism qum in te eollata palestrae 
, Arma professorum sic coluisse decet. 

Philosophim civilis Disp. IV, quam sub pra3s. Jona Magni exh. Lau-
rentius N. Typmus ostrog. 25 jan. 1623. Tr. i Ups. 1624. Grat. af Sueno 
Jon m ock 'A.. Prytz. Den senares: 

Si quis homo felix mortali vivit in orbe 
Qui totus malus est (k mala cuncta gerit: 

Tum merito sancto verm virtutis amore 
Juste operans, tituli nomen år omen habet. 

Nam quid divitim? quid nobilitas? genus år quid 
Coetera, virtutis si spolientur ope! 

Cuncta sed hmc superum veneunt gratissima dona 
Legitimis mediis dat quibus illa deus. 

Hoe tu defendis, Laurenti, nosque Lyerei 
Porro Professores, quisque suas operas 

Dum urgemus, tantis subiecti tamque odiosis 
Conviciis, justum tu Deus alme vides. 

Sv. landsm. BÄ 1. 	 6 





OM DE FOLKLIGA BESTÅNDSDELARNE 

I DET SVENSKA SKOLDRAMAT 

AF 

J. A. LUNDELL. 



För den följande framställningen har författaren, utom skåde-
spelen själfva, användt först ock främst LUNGGRENS lärorika fram-
ställning af Svenska dramat intill slutet af sjuttonde århundradet 
(Lund 1864), samt KLEmmiNns omsorgsfulla bibliografi: Sveriges 
dramatiska litteratur till och med 1875 (Sthm 1863-1879), där-
jämte äfven 0. FRANCKE, Terenz und die lateinische schulcomoedie in 
Deutschland (Weimar 1877), G. E. INGELius, Om medeltidens skådespel 
(Helsingfors 1861) ock J. PALUDAN, Om dramets udvikling i Dan-
mark mellem skolekomedien og Holberg (i list. tidskr. 5 R. II. 
Kjobh. 1880). De svenska skådespelen anföras i regeln efter de 
första Upplagorna, i några fall jämförda med tillgängliga handskrifter. 
Geijer-Afzelius anföres efter Bergströms upplaga. 



Det antika skådespelet har som bekant sin utgångspunkt i 
den religiösa kulten. När folkvandringarnas böljor slagit till 
sammans öfver antikens sjunkande kulturvärld ock en ny bildning 
på kristendomens grund börjar uppbyggas, upprepas samma före-
teelse. Bemödandet att för menigheten, åskådliggöra det kristna 
läroinnehållet ock företrädesvis dess kärna, den fallna mänsklig-
hetens återlösning ur syndens ock djäfvulens våld genom Kristi 
lidande ock död, leder till dramatisk framställning, först blott i 
antydningar, senare så småningom i yttre ock inre afseende alt 
mera utvecklad. Så uppstå medeltidens mysterier. Deras ämne 
är företrädesvis nya testamentets hufvudhandling, försoningen; 
men inom ramen af detta ämne indrages hela tillvaron från ock 
med skapelsen till ock med yttersta domen, ock enskilda episoder 
göras till föremål för särskild behandling. Som ett sidoskott af 
mysteriet har man att anse mor al it etern a, hvilka i allegorisk 
form föredraga religiösa eller etiska lärdomar. 

Utförandet af de religiösa skådespelen låg till en början i 
presternas hand, snart deltogo däri äfven lekmän, ock genom dessa 
flyttades de utanför kyrkans murar (före ock omkring år 1200). 
Samtidigt inkommo i dramat världsliga beståndsdelar, till publi-
kens förlustelse, möjligtvis genom invärkan från de minnen af 
Roms mimer, hvilka under formen af farsartade föreställningar 
bevisligen öfverlefde romarväldets fall. Inom själfva det heliga ämnet 
funnos också lätt anknytningspunkter för komiska partier i tidens 
smak.-  Maria Magdalena uppträder före sin omvändelse sjungande 
lättsinniga visor; när kvinnorna gå att köpa kryddor för att smörja 
Kristi lekamen, införes ett marknadsuppträde med en otrogen hustru, 
kvacksalvare, o. s. v. Framför alt blir Lucifer en komisk figur: 
genom försoningen blir han dragen vid näsan, halis fruktlösa 
vrede, motsättningen mellan hans ondska ock hans vanmakt, när 
människan känner sig trygg genom Rristi förtjänst, ock hans Mer 
eller mindre lyckliga försök att fånga själar väcka löje. Djäfvulen 
öfvertager fullständigt den roll, som narren uppburit i folkskåde-
spelet. 1 folksagan är han ju än .i dag en dum djäfvul, som blir 
lurad. Hans karaktär är mellertid mångsidig. Ett framträdande 
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drag hos djäfvulen-narren är satir öfver människornas lyten ock 
laster af olika slag, ofta — från det lägre folkets ståndpunkt — 
riktad mot de högre stånden ock den samhällsordning som i dem har 
sitt uttryck, ock ofta med närgångna lokala anspelningar. På 
okvädinsord har han med sina underlydande ett outtömligt förråd. 
Anmärkningsvärdt är, att han också kan bekväma sig att före-
draga prologen med däri inströdda förmaningar. Ofta inkastar 
han i spelet prosaiska reflexioner öfver hvad som sker. 

Redan inom kyrkans sköte hade man varit vittne till narr-
ock åsnefester, karnevalsupptågen ej att förglömma. Under in-
värkan af det profana folkskådespelet, som lefver sitt eget lif i 
lägre ock högre former, uppburet af kringvandrande komedianter 
eller gycklare, få de komiska partierna, hvilkas utförande ofta är 
uppdraget åt just samma professionella gycklare, i mysteriet ock 
besläktade dramatiska konstformer småningom alt större plats ock 
betydelse ock utveckla sig mot slutet af medeltiden till fristå-
ende mellanspel utan samband med dramats egen handling. 

Mellertid gaf, i fråga om dramats utveckling, den nya rikt-
ning inom vetenskap, vitterhet ock skola, hvilken kallas huma-
nismen, ett nytt uppslag. Till de antika, särdeles latinska 
författare, som i skolan infördes, hörde äfven de gamle dramatur-
gerna, framför andra Plautus ock Terentius, bland grekerna Eu-
ripides; isynnerhet låstes Threntius, både för språkets ock inne-
hållets skull, för att vinna färdighet i latintalande ock säkerhet 
i uppträdandet. Ty med läsningen af dessa författare förbands i 
skolan deras uppförande, så godt sig göra lät. Det ta var bör-
jan till sk oldram at. Äfven reformatorerna förordade att i 
skolorna spela de gamles stycken. Dock ansågo fromma skollä-
rare betänkligt det inflytande på ungdomen, som dessa hedniska 
författare med sin världsåskådning ock sina seder kunde öfva, ock 
leddes därigenom till att själfva skrifva komedier, naturligtvis på 
latin, hvarigenom äfven repertoaren kunde ökas utöfver Terentii 
sex stycken. De mest bekanta bland dessa nylatinska skoldrama-
turger äro REUCHLIN (Henno 1497), FRISCHLIN, hvars Phasma äfven 
spelats i Sverge, ock &HON" (Terentius ehristianus), som vi jämte 
Frischlin längre fram skola möta jämväl i svensk dräkt. Ehuru de 
ofta gifva sig själfva beröm för kyskhet, sanning o. s. v., äro dessa 
nya stycken i moraliskt afseende eller åtminstone i fråga om an-
ständighet understundom als icke bättre än de gamla. Deras 
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innehåll var världsligt, uttryck för humanismens vidgade synkrets, 
eller bibliskt, ock då mest hämtadt från gamla testamentet (eller 
från parablerna i nya), medan mysterierna företrädesvis höllo sig 
till det nya testamentet ock speciell till Frälsarens lidande ock 
hvad därmed stod i samband. De hade öfver hufvud ett sedelä-
rande syfte ock blandade sig äfven i samtidens dogmatiska stri-
der. Längre fram nedlät man sig att bruka modersmålet i stäl-
let för latinet. Därmed var det språkliga syftet, för den tidens 
ögon, förloradt, men intresset hos publiken ökades ock gick äfven 
utanför det lärda ståndet. Hufvudsaken var nu att gifva mora-
liska lärdomar på ett sätt som höll uppmärksamheten vaken, 
samt därjämte vana att uppträda ock yttre hållning. 

Men det religiösa skådespelet ock det yrkesmessiga dramat, 
som på det religiösa skådespelets grund uppvuxit utanför kyrka 
ock skola ock ur hvilket i sin ordning det moderna dramat fram-
gick, öfvade sitt inflytande äfven på skoldramat ock ombildade 
detta, företrädesvis i tekniskt afseende. Djäfvulen öfvertager äfven 
i skoldramat, åtminstone delvis ock på sitt sätt, narrens roll, ock 
uppträden ur folklifvet införas utan närmare samband med den 
egentliga handlingen. Å andra sidan känner sig humanismen 
friare i valet af ämne, ock denna frihet tillegna sig äfven de som 
skrifva skådespel utom skolan. Hvad som därefter utmärker skol-
dramat är egentligen blott att det skrifves af skollärare eller 
professorer ock spelas af skolynglingar eller .studenter. Det spe-
las med mindre scenisk utrustning, men söker äfven det publikens 
ynnest, enär denna publik ej blott utgöres af de spelandes kamrater, 
utan som åskådare inbjudas äfven vänner ock anhöriga samt sta-
dens borgare med hustrur ock döttrar. Vid sidan af yrkesdramat 
ock skoldramat fortlefde ännu det religiösa dramat, närmast i 
mysteriets form, ock har som bekant fortleft intill vår tid. 

I formelt afseende står skoldramat synnerligen lågt. Hvar-
ken Aristoteles eller de antika föredömena ha i detta afseende 
öfvat något inflytande. De dramatiska enheterna äro okända. I 
en handvändning förflyta åratal, samma scen spelar t. ex. i Egyp-
ten ock Palestina. Handlingens enhet är om möjligt ännu säll-
syntare än tidens ock rummets. Dessa brister äro de samma 
som i det andliga dramat. En annan brist, ett fel som just är 
anledningen till att vi här sysselsätta oss med dessa ur konst-
närlig synpunkt värdelösa alster ock som i själfva värket ger dem 
deras egentliga värde för v r tid, är deras brist på historisk 
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kostym. Liksom man ännu på taflor bland folket kan få se 
den förlorade sonen i cylinderhatt ock spanskt rör, med öppen 
väst ock rutiga byxor, så teckna mysteriet ock skoldramat alt 
efter sin egen tid, icke efter den tid, i hvilken handlingen före-: 
ställes tilldraga sig. När Terentii Eunuchus skulle spelas i Zwic-
kau, förklarades i den tyska inledningen, att Chremes hade en 
gård i Schlesien ock att Pythias, pigan, lefde ett syndigt lif 
med studenterna i en utkant af Leipzig '). Våra skoldramer lemna 
således ovärderliga bidrag till kännedom om seder ock bruk, tän-
kesätt, umgängeston ock samtalsspråk under den tid, på hvilken 
de äro författade; ock eftersom i de flesta af dem äfven förekom-
ma instuckna teckningar ur folklifvet med eller utan samband 
med den egentliga handlingen, äro de äfven en källa till upplys-
ning om detta under reformations- ock storhetstidehvarfven. Den 
kännedom om vårt folks inre lif under dessa två århundraden, 
som kan ur andra källor hämtas, är så pass knapphändig, att 
man visserligen ej har skäl att försmå de upplysningar om folk-
språk, saga ock sägen, folkvisor, vidskepelse, seder ock bruk o. s. 
v., som stå att finna i vårt skoldrama ock som i det följande 
finnas sammanförda. 

Från vår medeltid finnes intet dramatiskt arbete bevaradt, på sin 
höjd svaga spår eller antydningar. Att åtminstone frön till ett 
folkdrama förekommit, framgår af de underrättelser om "lekare", 
"gärande" o. s. v., som finnas i vår äldre litteratur. De omta-
las t. ex. vid kon. Birgers kröning ock Karl Knutssons bröllop. I 
Västgötalagens "lekarerätt" äro de föremål för bittert hån, längre 
fram bemötas de med mera aktning. De voro väl oftast utlån-
dingar, liksom nutidens "komedianter", som folket kallar dem, 
djurförevisare, taskspelare, lindansare d. s. v. Det talas äfven om 
majfirande, fastlagsspel o. d. Den tidigaste uppgiften om uppfö-
rande af skådespel lemnar Abraham Brahes tidebok, som förtäljer, 
att under Sigismunds besök i Uppsala 1594 på fettisdag en 
komedi "blef ageret på slottet". Följande år uppfördes på fast-
lagsmåndag en komedi inför hertig Karl. Om de skådespel, som 
vid dessa tillfällen uppfördes, är ingenting vidare kändt. Att 
komedispelande i skolorna på denna tid ej varit ovanligt, kan 
man förstå af föreskrifterna i den nya kyrkoordinantien från 1575. 
"Är väl lideligt" heter det, "att djäknar ock unge personer sig 

1) Francke 8. 27. 



XXXVii 	 1500-TALETS DRAMA. 	 89 

under tiden öfva med spelande uti komedier ock tragedier, både 
på latin ock svenska, på det att de som spela ock de som skåda 
måge taga däraf undervisning ock rättelse, först att det sker med 
tukt ock ärlighet. Men att införa uti sådana spel de heliga tre-
faldighetspersoner skall icke blifva härefter tillstadt. Ty sådan 
lättfärdighet vill icke tjäna det guddomliga majestätet, som in-
gen människa betänka eller representera kan. Så föreskrifves icke 
härmed någon tid därtill, utan skolemästaren må det göra med 
bispens eller pastors samtycke, när därtill kan lägligast vara". 

Med skoldramat börjar Sverges dramatiska litteratur. De 
till vår tid bevarade styckena från 1500-talet hafva med ett un-
dantag alla ett bibliskt innehåll. Det enda som har årtal ock 
kan hänföras till bestämd författare är Tobie Comedia af OLAUS PETRI, 
trykt 1550. Hon är märklig för sin goda språkbehandling, men 
följer noga den bibliska berättelsen ock innehåller inga folkliga 
beståndsdelar. Det sista är äfven fallet med stycket Om Meni-
skiones Skapelse Och Hennes fall, som enligt handskriften skall 
vara "agerat", ock med fragmentet af Belials klagan. På sin 
höjd förtjänar ur den förra af Adams ord till Eva att tillvarata-
gas följande rader, som upplysa om huru den tidens spinnrock hölls: 

Ena, tagh både råck och ten, 
Och sät honom emillan tin ben. 

Spin och väff både dagh och nat, 
Bruka tigh fast, var icke lat. 

Båda styckena höra genom sitt innehåll närmast till myste-. 
riernas krets. Holofernis och Judiths Commcedia, som angifver sig 
vara "ageradt Upsaliw", ock Jesus lärer i templet sluta sig åter i 
detta afseende närmare till det egentliga skoldramat. Gästabu-
det i det förra stycket är en tidsbild, men rör icke folklifvet. 

Med världsligt innehåll har man från denna tid Enn Lustigh 
comedia om Doctor Simon, som mest påminner om folkskådespelet. 
Det handlar om man ock hustru, som strida om husbondeväldet, 
eller som prologen förtäljer: 

Ett skinbarligit örligh skall nu ståndha här 
Om en brock 1) man nu fram bär. 

Dochter Simon och bondhen the wille nu både 
Om thenna fatiga brokena rådha ; 

1) En brok = ett par byxor. 
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Dochtor Simon will högsäthet behålla allena, 
ty will han broken bonden förmena. 

Hon är här wphängd medh itt togh, 
ty thet är så kommett wthi theras hugh, 

Att the thär om nu så willia fechta, 
så att thet skall them bådom i ryggen suichta, 

Then ther winner skall få then ära 
att han thenna broken skall bära. 

Men then ther tapper och giffuer weck, 
Han skall bära ett quinne streck. 

"Doktor Simon" heter hustrun, som gör anspråk på regemen- 
tet, ock det ser nästan ut, som skulle detta varit ett vanligt ök- 
namn i liknande fall: 

Wiste iagh att tu Dochtor Simon skulle .bliffua, 
Doch skulle iagh tigh strax öffuergiffua ; 

Jagh giffuer Dochter Simon den "-och denn 
säger fästmannen till sin fästmö. Bonden gör sin hustru före- 
ställningar ock slutar: 

Jagh sägher tigh hustru thet förwist, 
tu kallas D. Simon och en baselisk. 

Hustrun. Doctor Simon mz gudz werdighet som tu willt, 
Du skallt förnimma, huadh thet gör mig illt. 

Efter en lång rad af utsökt ovett fortsätter hon: 
Nå wäll broken hänger oss till rede, 

Lätt nu see huem mästa huggen breder. 
Tagh hit min knöpell, hör tu, piga; 

tu skall nu dantza efter mina giga. 
Tagh nu tu wthi hans hår, 

Iagh menar migh broken äga får. 
"Bondhen blåslagen sägher till hustrun: Hallt nu wp i Jesu 

Nampn" o. s. v. Han blir körd på dörren ock ber hänne behålla 
regementet. Pigan, som har matmodrens lynne ock hjälper hänne, 
tackar hänne, att hon "nu haffuer fåt broken at bära". Styc- 
ket är en fars eller ett folkskämt, som troligen haft stor ut- 
bredning ock som tyckes fortlefva bland folket ännu. I Nytt 
tafvelgalleri från stugor i Datona (utg. af  Bosus 1882), en samling 
af moderna väggmålningar i folkstil, finnes nämligen från Floda 
ett uppträde med öfverskrift "byxkriget", som tydligen är en va- 
riant af samma skämt: 
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"Fem käringar ser mann wisst om ett par byxor kyfwa, 
Mannen som dem mist måst sig på flykten gifwa m. m." 

heter det på taflan versifieradt. 
Till samma grupp af bibliska skådespel som de här förut 

nämda höra med hänsyn till komposition ock stil jämväl tvänne 
stycken från början af 1600-talet: Josephi Historia, tr. 1601, 
ock Konungh Davidhz Historia, tr. 1604, båda tillskrifna THOMAS 
PETRI GEVALIENSIS. På väg till sina bröder råkar Josef i det 
förra stycket en bonde, som han frågar om vägen. När de skil-
jas åt, kväder bonden "så gladelig en visa", som bland folket 
ännu är gängse'): 

Duffuan sitter på Lilie gnist, gudh rådhe, 
Hon sjunger så fagert om Jesu Christ. 

Men -Gudh giffue oss sina nådher. 
Detta uppträde är det första försöket, som möter oss, att in-
ttra en bondscen. Det har i bibelns framställning ännu mindre 
anledning än den utförda skildringen af Holofernes' gästabud, 
hvarom nyss är taladt. 

Holofernis och Judiths Com9ncedia är det enda bland alla dessa 
skådespel som har scenindelning. Stundom saknas äfven aktin-.. 
delning, ock där den finnes, är den vanligen gjord med föga för-
stånd. Den nakna handlingen är i bibeldramerna alt, ock intet 
är i regeln gjordt för att underhålla. Syftet är uteslutande di-
daktiskt. Någon efterlikning till innehåll eller form af utländska 
mönster, mysterier eller skoldramer, kan ej i dessa stycken påvisas, om 
också komediespelandet i det hela alt för väl kan stå i samband 
med motsvarande bruk vid Tysklands skolor ock universitet. Ehuru 
om aktörerna intet är kändt, kan man ej tvifia, att det i de flesta 
fall varit skolynglingar eller studenter. 

Med slutet af 1500-talet börjar i Tyskland genom de neder-
ländska ock engelska skådespelarsällskapen, som för öfrigt snarast 
äro en omarbetad upplaga af de tidigare gycklarne, inom dramat 
en ny riktning, hvars förnämste representanter äro JAKOB AYBER 
i Niirnberg ock hertig HENRIK JULIUS af Braunschweig. Det mo-
raliska syftet är ej mer det ensamt bestämmande, ock det teolo-
giska intresset uppslukar ej alla andra i samma grad som under 
reformationstiden. Man bör i afseende härpå ej förbise, att Ronde-
letius i sitt drama tager klosterfolkets parti mot judarne ock Pi-
latus. Huf vudsaken är att roa, ty skådespelarne måste lefva, 

1) CL,kflp nr 56: Ihdvans sång på likkTrist 
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ock de bero af publiken. Ämnena blifva mera världsliga ock be-
handlas friare, mera för sin egen skull ock med afsikt på teater-
effekt, sedan det heliga ämnet icke lägger band på författaren. 
Det folkmessiga får större rum, folkvisor inflätas, bondscener an-
vändas flitigt, djäflar, narrar ock andra komiska figurer äro ound-
gängliga, man lägger an på ögonfägnad ock nervretning. Man 
får så till vida en återgång till de komiska mellanspelen i de 
senare mysterierna. 

Ehuru den nya riktningen uppstod utom skolan, fick hon 
snart äfven där insteg, emedan skolmännen voro beroende af den 
allmänna smaken. Vi ha icke hos oss några skådespelare till 
yrket, ock dramat ageras hos oss fortfarande af skolynglingar ock 
studenter; men en motsvarande förändring är i Syerge fullkomligt 
tydlig ock beror utan tvifvel mer eller mindre på inflytande från 
Tyskland, där så många svenskar under studier vid dess univer-
sitet uppehållit sig. Den nya riktningen finner sitt uttryck i 
Tisbe ock Judas redivivus samt i de af MESSENIIIS ock PRYTZ för-
fattade historiska "komedierna", hvilka alla innehålla ett betyd-
ligt mått folkliga beståndsdelar, ehuru af olika slag ock på olika 
sätt inpassade, ock i hvilka det didaktiska syftet antingen ej är 
märkbart eller framträder som jämförelsevis underordnadt. 

I Tisbe, som synes vara författad af skolrektorn i Arboga 
MAGNUS OLA! ASTEROPHERIIS samt 1610-1626 spelats fyra; gånger, 
är ämnet den från Ovidius kända historien om Pyramus' ock 
Tisbes kärlek ock olyckliga öde. Tisbe är dotter till hertig Du-
lichius, Pyramus en jägare ock ringa adelsman. Båda neka Ve-
nus sin tjänst, men blifva till straff förälskade i hvarandra, ock 
Tisbe är den af båda som uttrycker sig minst förbehållsamt i 
ämnet både till andra ock till Pyramus själf. DuliOius har 
mellertid lofvat Tisbe åt den, som bäst utmärkte sig i tornerin-
gen, ock det är Vincentius Ladislaus1) af Mantua. "Larvatorn" Ia-
rib, det senare mysteriets ock folkskådespelets förklädde djäfvul, 
ock den med honom förbundna käringen Holfredh lägga sig i saken för 
att främja sina intressen. Iarib presenterar sig (IV. 2) sålunda: 

Iarib plägar folcket migh kalla; 
Iagh wystas gierna hoos them alla, 

1) Namnet är lånadt från ' ett af hertig Julius' skådespel. Vineentius 
Ladislaus förekommer eljes i tyska skämtsägner som berättare af lögnhistorier i 
Milnehhausens stil. Se GOEDEKE, Schwänke des 16:n Jahrh. (Leipz. 1879), 
nr 37. 
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Som giärna slås, träta och kyfua : 
Der till plägar iagh dem äggia och dryfua. 

I skolen få see itt lustigt puss. 
Iagh haar en käring: hon äi min buss; 

Hon kan well ondt till gilder bära: 
iagh behöfuer henne inthet mykit lära. 

It puss skall hon uthrätta i dagh ; 
Alt skall thz gälla itt manslagh. 

Åltydh plägar hon lyda migh för; 
Ty will iagh bulta på hennes döör. 

FIolfredh, min syster, kom hyt till migh: 
iagh will åter något bruka tigh. 

Hon kommer ock får i uppdrag att lyssna på Amatus ock 
Felix, som växla bref mellan de båda älskande samt tala om de- 
ras kärlek. Hon skall söka "något buller ther af göra", får två 
daler på handen i lön ock lofvar att intet försumma: 

1101 f. Ondt och surt malt att bära till gilde 
plägar iagh bruka ena och silde. 

I gåår iagh och till wäga kom, 
En bonde basade sin hustru om 

Medh en tiäretamp : thz fulvel togh. 
Åh huru hierteligh iagh der åt logh ! 

I förgår lagade iagh och så well, 
Den ene slogh den andra ihiel. 

Därför har hon också fått lön af Iarib, som hon tacksamt erkänner: 
Omsys iagh siällan något gör, 

I pläga wäldigt löna migh för. 
Min granhustrws koor ähre migh förlänt : 

I 13 åhr haa the migh tiänt ; 
Smöret haar iagh, och the ha skarn 

Både för sig och sina barn. 
Vi ha således här den allmänt utbredda folktron, att man 

med djäfvulens konster kan tillvända sig andras "mjölklycka". 
Iarib vill gärna gifva hänne än mer. 

H o 1 f. Wår kyrkioherde han haar 30 koor ; 
fåår iagh 10 der af, kiäre broor, 

Så skall iagh en sådana naölia giöra, 
Makan skall [man] aldrig höra. 

1) en maträtt. 
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Iar i b. Tagh 10 der till, om du så will; 
flöter och smör skall höra tigh till. 

Det skall nu blifva en "fanners röia". På Iaribs förslag 
uppsöker hon i krogen Ladislaus' tjänare Bonaventura, medan 
Iarib också går till en krog för att drifva sitt yrke ock ställa till 
gräl. Af B. får Holfredh två ungerska gyllen för sina upplysningar: 

H olf r. Medh squaller tager iagh måst mitt brödh. 
Dy fryar iagh migh för hungers nödh. 

Detta ärende lyktas nu så, att Bonaventura blir ihjälstucken 
af de soldater, som han å Ladislai vägnar legt att vid Tisbes fön-
ster döda Pyramus, när han enligt aftal skulle komma dit på natten. 
Så får Iarib en själ ock väntar sig två till, nämligen dessa sol-
dater, som tils vidare af fruktan för straff hålla sig undan. 

Iarib kommer till Holfredh med lönen (V. 3), som han har 
i ett horn. Han omtalar sin afsikt att vid Pyramus' ock Tisbes 
aftalade möte "i rosenlund" vara med, 

Och Tisbes ögon förblinda så, 
att hon ey annars skal förståå, 

Än att iagh skall Leyon vara, 
jaga hänne till skogs, "blodga" hannes tappade slöja ock så bringa 
Pyramus att "taga sitt svärd eller knif ock göra en ände med 
sitt lif"; hvilket anslag också senare lyckas så, att äfven Tisbe 
dödar sig, ehuru båda återväckas till lif af Vesta ock Diana ock 
slutligen få hvarandra. Mellertid lemnar Iarib till Holfredh det 
han lofvade hänne, "itt liggiande fä i thetta horn", som skall 
vara fult med ungerskt guld. Holfredh blir glad ock vill dansa, 
ock Iarib skall kväda. 

Tar ib. Käringen skulle till helfuetidh fahra 
ty hon både redh och rände; 

når hon kom till helfuetidh fram, 
der mötte hon en sin frende, 

en lithen diefvull, han satt och greet: 
iagh wille, den käringen komme ey hyt ; 

ty hon ähr werre än fanin. 
Visan påminner om ännu gängse folksagor (om Hitta grå o. d.2) 
"Trå din böfuill för wysa du quad ! Iagh ångrar, iagh tigh 
quäda baadh", säger hon. De skiljas, hon går med sitt horn, ock 

grädde. 
Se t. ex. BONDESON, Folksagor nr 59, 60. Jfr Goedeke nr 55. 
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han tar afsked med den uppbyggliga önskan: "Fall ihjäl, k. Syster 
min!" På lönen blir hon lurad; 

Ho 1 fr. Trå ware du mz ditt liggiande fä 
Och all din slächt till nyonde knä')! 

Iagh trodde, thz skulle wara gull: 
nu ligger hornet mz tordyflar full. 

Det brukar annars i dylika fall vara spånor eller lort. Hon 
lofvar nu att hällre spinna för födan äh löpa Iaribs ärenden. 

Hon påminner sig mellertid, att grannen Dan, som hon håller 
sig till, ofvat komma, ock hon måste laga, att hennes "bonde" 
(man) Rafuall kommer undan: 

Holfr. Din gamble Rabyt, packa digh vth 
Och sitt icke här, din fylle stut! 

Och se, om du fåår våra märar igen: 
skynda tigh fort och war ey seen! 

Heller wilt tu tigh fylla then hela natt? 
huem haar digh till gåstgifuare satt? 

Du binder hyt gäster, din gamble bo151 ; 
täncker du, wy ha så mykit ööl? 

Å packa tigh, Lurius, vth om döör! 
Om du kommer tilbaka föör, 

För än du märarna mz digh hafuer, 
Iagh skall basa digh mz en stafuer. 

Han går, men förstår nog, att det är för grannens skull. 
"Han ähr en slyck förbannadt mår: Så snart iagh ähr -Lådan, så 
ähr han tär". Hon brukade ej annars göra sig sådan flit "om 
wåra märar". Världen är nu alldeles omvänd. Holfred, som förr 
var så from, blir nu alla dagar värre, i förrgår slog hon honom 
"som alla the knäfla", "hon siåås, alt så tröyan remnar wedh". . 
Förr var det bättre: 
R a fu a 1. Iagh slechte henne i samma willa 

hela natten ändan emillan. — 
Hå, leer icke så myckit der åt! 

iagh mente natten, din fåre flååt. 
Nu mins han ingen dag, som han ej fått sju vedtråslag. 

I skogen träffar han Pyramus' ock Tisbes lik. Af fruktan 
att bli misstänkt för mordet ock emedan han "är så blyg" ock 
ej kan "resa ord" för sig, låter han en skrifvare uppsätta en be-
rättelse — för hvilken han tänker gifva honom "itt godt paar 

1) in till nionde led. 
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ägg" — som han lemnar till hertigen, ehuru han ej därigenom 
undgår att nödgas muntligen tedogöra för händelsen. 

När Vesta ock Diana äro sysselsatta vid Pyramus' ock Tis-
bes lik, kommer Charon för att hämta dessa: 
Charon..Genast från blåkulla kommer iagh här: 

dy iagh helfuetes färgekaar ähr. 
Iagh pläghar öfuer till helfuetis föra 

alla them, som illa göra; 
hvilka därefter närmare specificeras. Charons ämbete har således 
undergått någon förändring sedan antiken. 154ellertid blir han 
här bortdrifven af Herkules, som tillkallas ur "thetta berget", 
där han tyckes vara bosatt, ock som skrämmer Charon med be- 
rättelsen om sina tolf storvärk. De döda göras därefter lefvande 
genom en kostelig olja, som Vesta har till hands. 

Oanmärkt bör slutligen ej lemnas, att Pyramus som exem- 
pel , på store män, hvilka måst underkasta sig kärlekens makt, 
utom Herkules, äfven med anslutning till kända medeltidssägner 
anför (HI. 3) dels Vergilius 

Han lätt sigh högt på muren winna 
Vthi en korgh utaf en Quinna, 

Ändoch hon honom Sweek och bedrogh 1) ; 
dels Aristoteles, den höglärde man, 

hoo haar want så lärd som han? 
Hwem kan om dygd sådan lärdom gifua, 

Som han i sin Ethica monde beskryfua ? 
Aff elskogh blef han doch så will, 

At han tillät och stadde till 
En Quinna sigh mz betsel regera, 

dett han och måste på ryggen bära; 
Hon sporrhögg honom och der öfuan på. 

Der af man kan lätteligh förstå, 
Hwadh kraft som vthi kiärleken ähr 2). 

Som man finner, äro de från folklifvet hämtade uppträdena hår 
väl infogade som en åtminstone ej öfverflödig del i det hela, något 
som icke gäller om hertig Julius' komedier, i hvilka narr- 

Se COMPARETTI, Virgilio nel medio evo, II, s. 191 if., 206 if.; TEGNÉR, 
Hemmets Ord s. 64 (äfven i Tidskr. f. hemmet 1881) samt här längre fram. 

Hvad som i västerlandet berättas om Aristoteles (eller Alexander den 
store), förtäljes i Indien om konung Nanda. Se BENFEY, Pantschatantra I, 
s. 307 ; II, s. 461. Jfr LIEBRECHT, Zur Volkskunde s. 140. 
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ock 	bondscenerna ofta äro • inkastade som mer eller mindre själf- 
ständiga mellanspel (jfr exempelvis narren i hans Susanna eller 
Von einem buhler und einer buhlerin). Som Tisbe så förhåller 
sig i detta afseende Judas redivivus, äfven den skrifven af en 
skolrektor, JACOB RONDELETIUS i Tälge, ock där uppförd af hans 
lärjungar 1614 samt tillegnad stadens borgerskap, som förut 
med berömvärdt tålamod åsett två komedier af Terentius. Märk-
värdigt nog möta vi i detta stycke just samma sidot af vidske-
pelåe som i Tisbe : en häxa i förbund med djäfvulen tar smör 
från kyrkoherdens kor, hon får dynga i st. f. guld till lön för 
sina tjänster, ock Karick, som här spelar djäfvulens roll, finner 
hänne värre än någon djäfvul, hvarförutan Blåkulla äfven här 
står liktydigt med helvetet. En båtsman "smörjer" en piga med 
en tjäretamp, enär han misstänker hänne för att, medan hon be-
traktat varorna i hans kramlåda, ha lagt sig till med några snö-
ren (dem Judas stulit); G lorela förvrider Dromos namn, liksom 
H olfred h Bonaventuras. 

Dramat har till stomme den i vårt legendarium, i "Sixlinna 
tröst" ock äfven som folkbok förekommande legenden om Judas 
Iskariot. Men utom annat är alt hvad som rör Karick ock Glo-
rela af dramats författare tillagdt, äfvensom den enkla upplys-
ningen, att Judas kom till Jerusalem med bönder som framburo 
sin skatt, är vidare utförd. Judas är son af Ruben ock Cyboroea, 
utsättes strax efter födelsen i en kista ock kommer till ön Ska-
rid,, där landsherrens barnlösa gemål Sostrata upptager honom 
ock ger honom ut för sitt barn. Utom all annan "skalkhet", 
tjufveri, slagsmål ock skörlefnad, dödar, han sin tjänare Dromo. 
Sedan Sostrata mellertid fått en egen son, förvandlas han till 
dennes tjänare, dödar honom ock flyr till Jerusalem, där han dö-
dar sin fader, blir tjänare hos Pilatus ock genom denne gift 
med sin egen moder. I ånger öfver alla sina onda gärningar går han 
i kloster, men blir led vid penitensen, söker bringa ofärd öfver 
klostret, samt hänger sig slutligen i förtvifian. 

Djäfvulens första omsorg är, att Judas ej må i följd af ondt 
bådande drömmar blifva dräpt, utan förvarad till större värk. 
Glorela skall råda föräldrarne till att låta barnet lefva, ock hon 
skall i färäring få hvad hon begär. 
Glor el a. Tu töör wäll loffwa och hålla tunt, 

Sv. landspz. Bil. 1, 	 7 
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Karick. Non per faunum thz skall wara sant, 
Ther på haff thenna guldskat i pant. 
Men tu skalt ey åt skoda 
För än tu migh besked bodhar. 

Hon lyckas, som ofvan är sagdt, men Karick bjuder hänne 
"skam till löön" för hannes omak. "Såå, spådde iagh icke thz 
skulle så gåå" säger Glorela,. Nu blir det fråga om den nyss 
gifna panten: 
Karick. Thz är thz yppersta guld så rödh. 

Grijp i kannan medh. nåffwan tia, 
Tagher tu myckit ähr skadhen min. 

Dock skulle hon akta sig för girighet. Men hon menar, att 
om hon ock hade "näffwa så stor"en som trull, hon skulle honom 
tagha öfwerfull" — ock får sO, något annat i handen: 
Glorel a. Tigh skall nu fanen tjäna meer 

När iagh sådane skalkheet seer. 
Karick lugnar hanne åter ock lär hanne förstå sina konster: 

När tu wilt köpa, tagh lort i tin handh 
Och åkalla så tin hielpess man, 
Så skall iagh lagha thz skall så synas 
Som thz woro penningar fijna. 
Men när thz kommer i hanss taska 
Skall thz åter wara träck och aska. 

För att kunna gå på vatfnet, när hon enligt uppdrag skall 
öfverföra Judas till ön Skariot, får Glorela en smörjelse: 
Karick. Med thenna smörielse tigh omsmör, 

Sådan tu ey fruckta töör. 
Och uppå ryggen tu skriff titt namp 
Så skall tu komma oskadd fram. 

Emedan hon ej själf kan skrifva, så smörjor han ock nässlar 
henne bak, under det hon håller upp särken. På hemvägen sjunker 
hon som en sten, "huffwudet stod nidh och fötterna vpp", ock kom-
mer genomvåt till land. Han skjuter skulden på Neptunus. Hon 

.begär nu musten af kyrkoprestens "köör". Karick lofvar åt hänne 
smöret, åt presten "watzlan tunna", ock hon får hvad folktron 
nu kallar en mjölkhare eller bjäre '): 

1) Jfr Sv. landsm II§ s, 9f ogkIII. 2  s. 41, 
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K ar ic k. Här haffwer tu then som smöret skal dragha, 
T.hen kan tu bruka i alla tina dagar. 

G lore 1 a. Å then är tapper, fager och röd. 
Så till fanners nu är han dödh. 

Karic k. , Ja titt troll tu haffwer ey trona. 
Glor el a. Hwadh är thz han eller hona? 
Kdric k. Lät wpp rompan, så får tu see. 

Tagh then smörielse pipa tu fick 
Och henne innast i rompan stick. 
Blåås så till och fullwäll stift, 
Tu skalt sij han får strax lijff. 
Sij nu leffwer han, seer tu thz, 
Wijsa honom nu ärendet. 

Glorel a. Tu skalt gåå i prestens gårdh, 
Tijn bestälning är ey hård, 
Så myckin grädde som ther är 
Tu strax hijt till oss bäär. 

En kärna hämtas med vatten i ock de kärna. 
K aric k. Thär kommer han som smöret bär, 

Seer tu huru stinner han är. 
Hielp honom wpp, han orkar ey kliffwa ; 
Jagh will här wijdh kiärnan bliffwa, 
Lööp tu strax, tagh hijt en bunka, 
Här skall iagh een draswt in klunka. 
Kom nu och see hwilken stor smörbwt 
Här ligger som wamben af een stut. 
Dragh nu heem och twätat reent, 
Wackta tu äst ey vthe seent. 

Glorela tackar ock ber Karick hjälpa hänne med kärnan på 
nacken. Han drifver åter något gyckel med hänne ock svarar 
på hännes farväl: 

Far som Jwl och Påska foor ! 
Så skall man the trollen trafera 
Och med theras kiärningh regera. 
Jagh skijter i kärnan, the ätha för smöör, 
Sådant haffwer iagh brukat förr. 
Men the skola migh betala een gångh 
Vthi helwetis pijno och twång. 
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Därmed slutar 2:a akten. I 3:e aktens 5:e seen kallar Ka-
rick åter på Glorela ock är mycket kärlig: 
Kari ck. Wel kommen syster, mitt wäna wiff, 

Tu äst migh kär som mitt eghit lijff. 
Ther på må tu wara wiss, 
Ther före haff thenna hiertanss kyss. 

Han frågar, huru det går med smöret af prestens kor. Hon . 
tackar ock är färdig till ytterligare tjänst. Hon skall nu laga, 
att Judas eller hans tjänare Dromo må slå ihjäl endera den andre, 
ock får löfte om ett par skor, emedan hon går barfota. Här upp-
lyser också Karick-djäfvulen, hvarföre han ej själf kan uträtta 
sina ärenden: 

Migh kan ingen see eller höra 
Wthan them iagh medh daghligh om går. 

Hon lyckas, Judas sticker ihjäl Dromo. Hon lofvar att ej spara 
sig i djäfvulens tjänst, ock han ger samma löfte tillbaka: 

Tu skalt i dagh till helwetes fara, 
Ther på skall iagh ey mödha spara 
Ther alla Trullkäringar finnas igen 
Som tient haffwa Karick hvar och een 
Och för sin tienst then löön uppbära 
Att the warda steckte i swaffwel och tiäro. 

Först sedan Glorela hindrat Judas att göra af med sig, när 
han kommer under fund med sin värkliga börd, ock gifvit rådet 
att bringa landsherrens son, som intagit hans plats, om lifvet, 
får hon sina skor, ock Karick tillägger: 

Mz diefflar ästu öffwer full. 
Glorela. Wil tu icke gå närmeer migh. 
Karick. Ther till är iagh alt för godh. 
hvilket tydligen påminner om sagan, där djäfvulen räcker fram 
kängorna på en stång'). Karick tillägger: 

Naska tigh aff, tu gör migh hinder. 
Aldrigh iagh een sådan diefwull finner. 

Djäfvulen kommer därefter först fram i V. 9, där Judas 
i förtvifian öfvex alla sina ogärningar besluter sig "upphänga i 
thetta träa": 

1) Jfr här förut s. 94. 
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Judas. Helwetis eldh tigh vpptändt fort,' 
Skenek ther på fult swawel och beck, 
Att brännas må then dieffla steek. 

Messenius har i sina dramer intagit folkvisor. I Rondeletii 
stycke förekommer, möjligen efter Messenii föredöme, början till 
ett par sådana. Två bönder, Marqward ock Alguter, hemma "på Ska-
riotz öö, Wallala härad i Lappuna sochen, i Hwalungz fierding, i 
wgglereema", äro på väg till Jerusalem med, som de säga, "thz 
hestaspijks gärda smöret, Wårt affradh, wår skatt och wåra matu 
til keysarens Erichzgatu". 
Alguter sjunger: 

Än dede war her Steen Ture, 
Han rijdar Dalar vth. 
Han sankar så mångan Dalboo 
Allt -både medh sköld och spjut. 

Marqward frågar, hvad det är för en visa ny, "Then haffwer 
iagh ey hördt i wårom by"; ock Alguter lofvar att "gnööla" hänne 
för honom på det villkor, att han som en danneman köper ock består 
en kanna öl. Marqward är beredd att, om han får en kanna igen, 
kväda "om kungh Halsteen". Den första visan handlar tydligen 
om Sten Sture, men är för öfrigt okänd. 
En annan visa sjunger Judas (V. 3): 

Hielmen han war en lijten hoffdräng, 
Han tiänte liten Kerstin för sin säng. 
Så frommer rijdher hielmen genom skogen. 

Början öfverensstämmer nära med den hos Geijer-Afzelius åter-
gifna andra varianten till Herr Helmer (nr 47, 2). Af Ru-
bens ord kunde möjligen framgå, att visan skulle anses på styc-
kets tid jämförelsevis vanlig ock känd. 

Judas redivivus är ganska upplysande med hänsyn till tidens 
pedagogiska visdom: all ting tyckes gå ut på duktigt med stryk 
både i skola ock hem; om tidens seder: när rådsherren Ruben 
hittas liggande full på gatan, ursäktar han sig med att borgmästa-
ren "öfwerfull lade sigh öffwer en timberhöög kull", hvarförutom 
det ideliga talet om kopplare ock "horehus" i Tisbe ock Judas 
väl ej är utan all betydelse, om äfven en del kan vara öfverflyt-
tad från de antika förebilderna; om herregästningen, som kort 
beröres äfven i Tisbe : 
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(n. 7) Pålv el, .fierdingsmannen : 
Weet Gudh, huar man hästar skall tagha 
Som the bliffwa redna alla daghar. 
Fogetekarar them så vth sugha 
Man kan snart bära them i een buga. 
Tocka herragästningh the och haffwa 
Som them stackare alla vthskaffwa. 
Feete Anders ock Lasse tamp 
Å trå dem så dhe slå pamp. 
Ett grötefaat dragha the snart till liffs 
Och sedhan bär thz med hast till knijffz. 
Tå måtte smörasken stå före stackar, 
Vthi honom the som talgoxar hacka. 
I gåår lupo twå som glupna hundar, 
Huadh beskeedh the hade iagh mykit undrar. 
Slogho passet i bordet och pockadhe fast. 
Men iagh togh passet medh een hast, 
Ty fick iagh aff enom try blå öghon, 
Jagh tycker mitt ämbete achtas fögha, 

	

Jagh är fögha bättre än en släter bonde 	. 
Och skall doch altijd wara i ondo — o. s. v. 

Dromo klagar öfver tjänstefolks dåliga villkor, han har i synner- 
het slitit ondt på sjön i landsherrens sällskap; på landbacken 
går det dock an: ' 

Om man än skulle effter herregårdz lagh 
Äta strömingh och wällingh huar eneste dagh, 
Så slinker doch mölia och flesket medh. 

Cybor2a beklagar sig (I. 1), när Ruben ej vill höra talas om hän- 
nes drömmar, öfver männens öfversitteri : 

The manfolken haffwa så ondt itt lagh 
Thet iagh merker alt dagh ifrå dagh. 
Hwad wij them säye är alt käringa skroop 
Thz är theras gambla och wanliga roop. 
Kunne wij ey så mykit i boock 
Wij må icke tär före wara toock 
Som the oss wppenbarligha skälla 
Och oss wnder sitt regemente wälla. 

Ruben å sin sida beklagar sig (1.3) öfver att hustrun ej gärna 
ömkar sig öfver "ölsiwkan": 
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Haffwer iagh ondt fåt i drickenskap 
Tå öpnas minne hustru ett witt gaap 
Til at migh försmedha och skämma. 

Prof på tidens ovett har man i V. 3, där Ruben ock Judas 
byta ord, samt i Dromos ock Judas' ordväxling (III. 7) ock fler-
städes. Glorela har slagit sin man på munnen ock kört ut 
honom, emedan han är en sådan ölstut : ock nu är han på ett så-
dant ställe, som än mindre behagar hänne. De båda pigornas 
roller äga visserligen sin sanning, men förete inga särskildt ka-
rakteristiska drag. Att Agoras gärna skulle vilja gifta sig, ehuru 
hon beskärmar sigh öfver "tockote quinnor, sop sigh willia medh 
man förbinna och komma sigh vthi sådan wånda", som hännes fru 
nu kommit i, är ej särskildt anmärkningsvärdt. 

Påpekas bör slutligen, huru spåkäringen Magila, ett slags 
kvinnlig parasit, tillreder en dryck åt Cybora, för att denna må 
få veta, om hon är hafvande eller ej: 
Magila. 	så snart hoon dricken hade taghit 

Fick hoon sigh öffwer sin maghe, 
Klagha sigh fast om naffla och rygg. 

Däraf sluter Magila till hafvandeskap, som ock bekräftar sig. 
Det ser ut, som om hvitlök skulle hjälpa vid barnsbörd, efter som 
Magila tager sådan med sig, när hon kallas till Cyborrea (II. 1). 
Båda delarne måste lemnas åt sakkunnige att utreda. Lök är 
för öfrigt utmärkande för bönderna: Karick märker deras när-
het, ty han "kiänner röök Lijka som vthaff bonda löök" (IV. 5). 
När Magila fått ondt i hufvudet af vinångorna, skall "en godh 
spicke sill" vara bot. — Härmed torde vara återgifvet det viktigaste 
af hvad Rondeletii drama har att upplysa. Det är, som man lätt 
finner, i åtskilliga afseenden af stort kulturhistoriskt intresse, ej 
mindre än Tisbe. 

Redan 1611, tre år förr än Judas redivivus agerades af djäk-
namne i Tälge, hade mellertid JOHANNES MESSENIUS låtit sina stu-
denter vid distingsmarknaden i Uppsala spela komedien om 
then förståndighe och höghberömde Sweriges Drolningh Frw Disa, 
ock därmed för första gången i skoldramat infört ett svenskt 
ämne, liksom detta stycke är det första af svensk man skrifna, 
som veterligen gifvits af studenter på svenska. Johannes Rud-
beckius hade i sitt kollegium låtit spela Euripides ock Terentius 
på grekiska ock latin, den senares Andria äfven på svenska. Det 
gälde för Messenius, utom andra möjliga syften, utan tvifvel som 
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en viktig sak att öfverträffa motståndaren, tillvinna sig stu-
denternas ock allmänhetens ynnest ock beundran; därför spelar 
han både Disa ock Svanhvita vid marknader, liksom han ;vid dylikt 
tillfälle 1610 stälde till en disputation med sång ock musik; 
därför valde han ämnen som lågo åskådarne närmare ock nöd- 
vändigtvis måste intressera dem mera än Greklands gudar ock 
hjältar, antikens borgarlif eller medeltidens legender. För att 
roa infogade han i sina dramer utom bondscener, som höra till 
den stående uppsättningen då för tiden, äfven musik ock dans samt 
lyriska partier i f olk visans tonart, först sparsamt ock mera 
fristående, i senare stycken till större antal ock närmare förenade 
med handlingen). I ena som i andra afseendet leddes M. af 
sin kärlek till svenska historien, hvars studium han kan sägas 
hafva infört i Uppsala, ock till folkvisan:, enligt företalet till 
Svanhvita var det hans afsikt att samla "the äldste och sköneste 
Sweriges Rijkes Kämpewijsor." Öfver Messenii hela värksamhet lig-
ger en fosterländsk prägel. En sådan fosterländsk riktning i vetenskap 
ock litteratur är dessutom utmärkande för hela denna tid, ock den 
sammanhängde väl med den lyckligt tillkämpade nationella själf-
ständigheten. Med hänsyn till de folkliga beståndsdelarne i det 
samtida dramat, må man påminna sig, att Gustaf Adolf inrättade 
riksantikvarieämbetet ock ålade dess innehafvare att samla bl. a. 
alla sagor, sägner, folkvisor samt deras melodier, ock alt som 
kunde bidraga till kännedom om folkets sedvänjor ock skick i de 
olika landskapen. Att de Messeniska dramerna efter sin förfat-
tares önskan träffade tidens smak, framgår af deras antal — han 
har på tre år skrifvit ock uppfört fyra — liksom däraf att t. ex. 
Disa finnes trykt i åtta upplagor, Signill i tio, Svanhvita ock 
Blankamäreta hvardera i fem, de flesta af dessa upplagor från 
1600-talet. 

Tisbe ock Judas redivivus företedde i fråga om folkscenerna 
en 'betydlig inbördes släktskap. I fråga om folkets vidskepliga 
föreställningar är hos Messenius föga att finna, mera af folklifs-
skildringar, ock dessa synas, liksom teckningarna ur de öfriga stån-
dens lif, gifva ganska pålitliga kulturbilder af den tid, som har 
dem att tacka för sin tillkomst. Någon gång är sambandet mel-
lan de komiska genrebilderna ur folklifvet ock dramats handling 
tämligen svagt, ock de motsvara då de komiska mellanspelen i 

1) Jfr LJUNGGREN, J. Messenius som dramat. författare i Nord. univ.-tidskr. 
VIII. 2, s. 25 if. 
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mysteriet. Att härvid skilja mellan det som tillhör förf:s egen tid 
ock sådant som värkligen tillhör styckenas tid (så som förf. kände 
den) eller som är af honom diktadt, är lättare än man skulle tro. 

Disa handlar om en hungersnöd i Sverge "åhr efter verldennes 
begynnelse 2758", hvarvid efter Disas råd genom lottning utta- 
ges det öfverfiödiga folket för att skickas till Norrland som ny-
byggare. I I. 5 skildras hungersnöden. Hustruns far ock mor 
dogg, i går, i dag systern ock senare hannes son. I huset fins ej en 
"näffua full Miöl". Hvarken påse eller staf hjälpa: ingen har en 
brödskifva att gifva den fattige. De vända sig till konungen 
med bön om "ett stycke Brödh, ther til een Sill", ock han låter 
sätta för dem ett stort skinkefat. Innan Disa gjort sitt förslag, 
ha konung ock råd beslutit, att "alt onyttigt Partij", sådana som 
ej orka arbeta, skulle till minskande af folkmängden ock nödens 
lindring dödas. I II. 3, där detta påbud skall utföras, kunna As-
munds ock Anunds råa uttryck om ock till deras gamla för-
äldrar naturligtvis icke anses måla tidens seder, utan äro blott 
afsedda att vara lustiga, men äro ett mått på bildningen hos dem, 
som kunde finna sådant lustigt. Längre fram (IV. 2) skola 
bönderna kasta tärning om hvem som skall lefva (d. v. s. stanna 
kvar), men Björn säger: 

Wij äre ey waan leeka på thedh sätt, 
Wij draga mycket häller stacken slätt. 
Tagh Nisse i tijn Handh någhra Halmstrå, 
Iagh wil migh beflijta thet längsta få. 

En annan af bönderna säger: 
Hör tu, dragh stacken icke så högdt op, 
Tu skådar honom i ända ock top. 

Det närmare förloppet är ej alldeles lätt att förstå, men det 
hela måste tämligen ha liknat ett ännu bland allmogen brukligt 
sätt att draga lott, då den ene tager i handen halmstrån (eller 
träspetor) af olika längd, så att blott ena ändan syns, ock den 
andre skall taga ett. Han vinner, om han får det kortaste (eller 
det längsta). Vid tärningarne blifva bönderna oense, komma i håret 
på hvarandra ock sakna knifven : "Thor giffue iagh nw hadhe här 
min kniff Blanka tu måste then ska den böta". Den ene beskyller 
den andre för att vara en "Trullman, Ty han är wist född i Ta-
uastelandh". 
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I 5:e akten komma de norrländska nybyggarne med skatt 
till Disa, ock landskapen få af hänne namn. Björn kommer med 
en bock, som bestått honom mjölk till brödet: 

Til matz togh iagh Brödh och sedan didde, 
Wända sigh vpnedh han gierna udde 

— ett nog eget sätt att mjölka en get. Han får namnet H ä lsj n g a—
B ock tillägger larvatorn. Sigfrid har en get ock får namnet 
Gäst r i jk , hvilket förf. synbarligen härleder från gäst + rik. Jösse 
får namn af Anger m a n, ock förklaringen är den: 

J ös se. Tre Siller på ett Speet vthgiffiler iagh, 
Sex tynnor Fiskiar iagh hwar och een dagh. 
Dogh iagh ångrar iagh kom bort så wijda, 
Aff Sursil måste iagh myckedh lijdha, 
Aff hwilken iagh äter meer än iagh wil. 

Man påminne sig, att Ångermanlands vapen är tre fiskar. 
Ebbe (Må delp a) har torr lax. Skatteartiklarne synas ha förestälts 
af särskilda "larvatores" (maskerade personer) under namn af Bock, 
Get, Sursil ock Torrlax. 

V. 5 lyder så: "Vthi thenna sista och yttersta Scena handla 
Bönderna sigh emellan widh Bordet, disputerandes om sitt Fiskerij, 
Jacht, Foglafängie och hwilke aff them bättre Landh hafrue vp-
funnit : Och komme så widt på thedh senaste medh sin Disputa-
tion, at blandh them wanckar blankan, strax springer Truls tul 
them, och kiörer them allesammans in Proscenium, och så lycktas 
hele thenna Comoedia". — Pentesileas visa meddelas här längre 
fram i sammanhang med öfriga i Messenii dramer förekom- 
mande visor i folkton. 

Swanhuita uppfördes vid Eriksmässomarknaden troligen 1613 
ock innehåller, utom den däri ingående visan, föga som ur 
vår synpunkt är af intresse. Den handlar om sveakonungen 
Hundings ock danakonungen Hadings vänskap ock död, samt 
om huru därefter den förres söner af sin onda styfmoder skickas 
till Helsingland att gå vall med boskapen, men med hjälp af 
Hadings dotter Svanhvita återvinna tronen. Styckets förra del 
stämmer till innehållet nära med en folkvisa, som finnes i tryck 
från 1646 '). I början af 3:e akten råkar den danske brefdraga-
ren Kringfot på återvägen från Hundings hof ut för en Smyger 
Skytte, åt hvilken han måste lemna "Taske och Knijff" för att 

1) H.-Cav. & Steplt. nr 2. Sagan finnes redan hes Saxo. 
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komma helskinnad undan. Kringfot yttrar sig nämligen med 
mindre aktning om de lättrogna svenskarne: 

The Swenske stakle äre snart 
Ofwertalde medh Danske art; 

ock Smyger vill låta honom "smaka Ett stycke aff thenne staaka". 
I Småland råkar senare (IV. 1) Fuxman, som 

är en Köbman möget klook 
Til at bedraga Swenske took 

ock som af danske kanslern sändts till Sverge för att sprida ryk-
tet om Hadings död, samman med en bonde Gräseger, som han 
söker lura. Det gäller den tidens vandrande krämare: 
Fuxman. Min reys6 star ath Swealann, 

Och thär bedrage mangan man 
Är mitt vpsat med dette Kram, 
Alt är ey köbt i Amsterdam: 
Ty ibland denne Peper smaa 
Åre Muslortar icke faa. 
När Swenske Bonden han är full, 
Köber han och Mässing för Gull, 
För sölfwer köber han och teen, 
Ty det har nästen lige skeen. 

Så möter han "en bonde graa", som han tackar för sist; men 
bonden mins icke, när det var "min hustru för tigh Kåålfat bar". 
Gr ä seger. Har tu godh Pepar i tin Säck? 

Migh tycker thet är Musaträck. 
Fuxma n. Smage kan icke Bondens tann: 

Föruden skämpt, Indisk är han. 
Men bonden menar ändå, att det är "idel Muselort". Krä-
maren gissar, att han inga penningar har att köpa för. Slutet 
blir, att Fuxman får stryk, för det han "Swenska så bedragher" ; han 
bjuder "Korgen och kram", men det hjälper ej: 
Gr.  ä seger. Tu skalt icke, tin Pepars säck, 

Giöra alf Skattdragaren gäck, 
ock ytterligare, när den andre tar till fötterna: 

Narra ey, Juthe, Bönder meer, 
Men iagh troor napt thet mera skeer. 
Nw hörer och migh Krammet tu, 
Löp, Juthe, hän hwart faan tu wil. 
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I 5:e akten yttrar Hundings enka, Torila, i en monolog sin 
afsikt att till förmon för sin egen son bringa styfsönerna om lif- 
vet. Hon vill låta sin . 

Heerde starck 
Them föra på then skogh och marck, 
Som grymmast fins i Helsinglan, 
Ther diwr vpäte mången man; 
Them kan och hända sådant mord, 
När the wachta ther min Fähiord. 

Till styfsönerna säger hon (V. 4): 
I skolen nu wäl Cronan få 
Öfuer Helsingars skogh och diwr 
Och blåsa thär vthi en Lwr. 

Hon låter dem kläda i valmar, ock herden Skogzstryker tager 
dem under sin bevakning. Fortsättningen intresserar oss ej. 

Messenii tredje stycke är Signal, som uppfördes vid hertig Jo- 
hans förmälning 1612. Det slutar olyckligt ock är därför efter 
den tidens terminologi en ntragoedia". Ämnet är det i visa ock 
sägen från forntiden till våra dagar väl kända, af Saxo berättade: 
Hagbards ock Signes kärlek ock död, ock till grund för dramat 
ligger synbarligen folkvisan i dess ännu behållna redaktion 9. 
Stycket är till innehåll ock språk mera läsbart än de föregående, 
njutbart t. o. m. nu för tiden, men det roande elementet utgö- 
res företrädesvis af satiriska teckningar från de högre ståndens 
lif. En sådan utan sammanhang med handlingen, således på 
sätt ock vis ett mellanspel, är I. 2, där Morsgris ock Smegle- 
ring sammanträffa med Starkoter. Starkoters ord i I. 1 förtjäna 
att här anföras. Efter att ha omtalat sina bedrifter i många 
länder säger han om sitt tarfliga lefnadssätt : 

By heller har want mitt wijss, 
Bruka mycken kosteligh spijss. 
Åth Spike skincka och Fåårbogh 
Altijdh min Buuk och tänder logh, 
Helst om han war medh migh åhrsbarn 
Och Kakan malin tå på Qwarn. 
Wijn och Miödh iagh än aldrig drack, 
ythan porssööl och effterlack. 
Swr Miölck och Watzla war migh bäst, 
När iagh hoos Kongar war til gäst. 

1) Se G.-Afz. nr  22 med anm. 
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När Habor andra gången kommer till Sigars hof, är han för-
klädd till jungfru, kallar sig Elska ock säger sig vara dotter till 
kung Sverre, "hwilken Isslandske Cronan bär". Elska skall ligga 
hos tärnan, men finner detta vara för hänne som konungadotter 
nedsättande ock får då lof att sofva i Signills säng. Uppträdet i 
V. 4, där Signill ej vill låta Elska kläda af sig, "ty för ondt är 
mall raddor", ock Elska svarar, att hon "Inga Frantzoser hafuer", 
torde väl visa, att det sedliga tillståndet på 1600-talet var bra 
mycket sämre än nu1). Sedan Habor yppat, hvem han är, gör 
honom Signill förebråelser för att han kommit på detta sätt. Han 
borde ha kommit till hännes fader "medh Höök på arm". Han sva-
rar, att han ej vågat det, emedan Sigar står efter hans lif, ock 
stannar i alla fall kvar, äfven med fara att tärnan kan höra dem: 

Habor. Vthan räddhogha thenne Natt 
Wil iagh hwila, min hiertans skatt, 
Och medh hwar annan driffua frögd, 
Wår kärleek bliffuer intet rögd. 
Therföre är iagh intet seen 
At draga Cortinan 2) igen. 

Väl talas sedan om att Habor "skämt" en konungadotter, ock an-
klagelsen mot honom lyder på "Wåld, Mord och så bor"; men 
Habor svarar Signills mor på hännes förebråelser: 

Skämpt haar iagh ey then vnge Möö. 
Tia dårskap thet allena gör. 

Motivet är nog allmänt, men leder dock till en jämförelse 
med allmogens vanor nu för tiden. Det hela är ingenting annat än 
det slags "frieri", som i Norge ock Sverge (kanske isynnerhet i de norr-
ländska landskapen) är bland folket mer än väl källa ock hvarom 
kan läsas i tryck hos C. Säve 3) ock Eilert Simdt 4). Uppträdet 
visar blott, att allmogen står kvar, i detta som i så mycket an-
nat, på en ståndpunkt som den fordom hade gemensam med de 
högre stånden. 

Signill talar med sina tärnor om att bränna sig inne, ock 
om den heder som dem skall vederfaras (VI. 4): 

Samma ämne är på tal äfven i andra tidens skådespel. 
Sängomhänget. 
Några upplysningar om dalmålet och dalallmogens folklynne (Sthm 

1855) s. 17 if. 
Om swdeligheds-tilstanden i Norge. 3 Beretn. Kra 1866. S. 39 —103. 
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Vthaff migh och mina Tärnor 
Gör Frigga Himmelske Stiärnor. 
Wij skole stå vthi en Skåck 
Och kallas sedhan Frigge Råck, 
Skinandes så i Himmels högd 
Och haffua ther all lust och frögd. 

ock om Habor : 
Ther bliffuer han en teen medh Nock 
Och skal spinna på Frigge Rock. 

Messenius har här anslutit sig till gamla mytiska sägner 
i om sjustjärnan. Därefter gå Signill ock hännes tärnor ock hänga 

sig "på högste Winn" d. v. s. loftet, hvarefter Winkepij1 sätter 
eld på jungfruburen. 

Ett obetydligt drag, som dock bör nämnas, är, att Trullvijsa, 
när hon tyder Habors dröm IV. 3, "medhan skodhar glaset klara", 
hvilken nu meningen därmed kan vara. Habor har förut velat 
pröfva hännes kunskap ock bedt hänne sätta sig på en pall, i 
hvilken funnos nedstuckna sylar: men hon vet om dem ock består 
sålunda profvet. — Liksom i Sveopentaprotopolis förlägger Messenius 
äfven i "tragedien" händelsen till Håtunahus midt emot Sigtuna. 

Det sista af Messenii trykta skådespel, Blanckamäreta, 
Thet är En sanfärdigh Tragoedia Om the gruffuelige Mordh, 
som Konungh Byrger, af Drotninq Märetes tilskyndan 
sine Brödher : och Konungh .Magnus Snweck på sin Son, genom 
Drottningh Blanckes rådh och dådh i Swerige fordom bedreffuo, 
uppfördes i Stockholm den 3 ock 6 maj 1614 af hans studenter, 
dem till "valete". Det är det enda med rent historiskt ämne. 
Som mellanspel utan betydelse för handlingen förekomma dels 
(L 2) ett samtal mellan Philippus Folkunge ock Godfredh Philo-
sophus om adlig börd ock uppfostran; dels (VI. 1) ett dylikt mellan 
Mass Frijare ock Måns Läflare om konsten att fria, ganska 
muntert, med en visa, som meddelas här längre fram; slutligen ome-
delbart därefter (VI. 2) ett uppträde mellan S. Brita ock den 
holstenska grefvedottren Ingerd, som med våld tvingas att gå i 
kloster, ehuru hon icke har "nunnekött", utan ville gifta sig. 
Det gäller äkta ståndets förmoner ock lyten. 

Visor förekomma redan i mysterierna. I synnerhet läggas, 
som förut är nämdt, muntra visor ofta i munnen på Maria 
Magdalena. Det tyska dramat under engelskt inflytande har ofta 
sådana visor. Äfven Frischlin afsliltar i sin bekanta pole- 
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miskt-dogmatiska Phasma hvarje akt mhd en "chorus" i jambi-
ska kvaternarier : "mot kätterier", "böner för öfverheten, mot ana-
baptisterna", "för sanningens kunskap", "mot påfven ock påfve-
dömet", ock efter styckets slut komma två "tyska ock allmänna körer, 
af hvilka Kristus anför den ena, satan den andra" (på påfvens sida). 
I det tidigare latinska skoldramat i Danmark förekommo fri-
stående mellanspel på dansk vers med hornmusik eller horati-
anska oder med fyrstämmig sång. H1EHON. JITSTEKOS RANCH (omkr. 
1585), som är Danmarks förste originelle dramatiker, har i Sa-
lomos Hylding sktpphiska "Engle- og Planetechor" ock i Sam-
sons .Fcengsel "sånger ock visor till ock med på tyska i sådan 
mängd, att stycket", säger Paludan'), "kan betecknas som vårt 
första sångspel". HANS THOMSEN STEGE inskjuter i sin Cleopatra 
(1609), som med hänsyn till ämnet är jämförlig med vår Tisbe, 
visor "ofte nwsten i folkevisestil" 2), liksom Messenius. Hos oss 
är, som förut påpekats, det tidigaste exemplet bondens sång om 
"Dufvan på liljekvist" i Josefs historia På samma sätt före-
komma begynnelseraderna till visor i Judas redivivus. Just den 
omständigheten att blott början anföres, visar antagligen i dessa 
fall, liksom hos Messenius där det samma möter, att visan var 
känd. Däremot äro säkerligen, såsom Ljunggren med goda skäl 
styrkt, de visor som hos Messenius finnas i sin helhet intagna 
af dramats författare diktade, i folkvisans tonart. De gifva om 
hans poetiska begåfning ett förmånligare begrepp än själfva dra-
merna, om man undantager enstaka mera lyckade partier i dessa. 

I Visa sjunger amasonen Pentesilea om "hurulundh Then store 
Stadh Troyenborgh år förstört": 

Widh Troya är. een Rosenlundh, 
En lustigare är aldrigh funnen, 
Medh Härligheet begåfuat, 
Ther pläge the Gudhinnor tree 
At löga sigh gemeen, 
Medh siungande och springande, 
Iblandh the blomster thär : 
Medh twattande och fiättande, 
The giöra hwar annan stoor ähra, 

1) Paludan a. a. s. 15. 	2) Paludan s. 6. 
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Elskogh giör* Oro, the wijse äre wan at seija, 
Så är thedh Paris gångande, 
Som sådanne Bolare plåga. 

I samma stundh lät Discordia, 
Ett gyllende Äpple falla nedh, 
Thedh hon aff Himmelen kastadhe, 
Så gladhe • woro the Gudhinnor tree, 
At the aff stor frögdt gladdes ther wedh, 
Och tijtt låto the sig hasta, 
Thedh stodh på Äplet skriffuit, 
Eho som skönast war, 
Medh Bookstäffuer amelerat, 
Then skulle Gulläpple haffua, 
Elskogh giör Oro, etc. 

I samma stundh kom Paris fram, 
En ganska rijck, dogh ingen wijs Man, 
Han monde ther inkomma, 
See här sade Venus kommer then Man, 
Wår trätta bäst åth skillia kan, 
Til honom wele wij oss hålla, 
Så härligh, så kiärligh stälte the sigh där, 
Så försichtig och vprichtig emot Paris Häär, 
Elskogh giör Oro etc. 

Wilt tu sadhe Juno vnna migh, 
Så wil iagh wisserligh giffua tigh, 
Stor wälde och mycken macht, 
En Konungh öffuer Asiae Landh, 
Så skalt tu bliffua een mechtigh Man, 
Och öffuer Konungar alla, 
Betänck tigh, skäuck migh, 
Lät migh Äplet behålla, 
Försichtig ock vprichtigh, skal tu hår effter kallas. 
E. G. 0. etc. 

Wilt tu sadhe Minerna vnna migh, 
Så wil iagh wisserlighen giffua tigh, 
Stor wijsdom och förståndh, 
Som Zalmoxis then Nlijse Man, 
Til att regera Folk och Landh, 
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Så bliffuer tijn Wijsdom försann: 
Stoor mackt och mycket wälde 
Komma och löpa hänn, 
Stoor wijsdom at behålla, bliffuer ewigh igiän. 
E. G. 0. etc. 

Wilt tu sadhe Venus vnna migh, 
Så wil iagh wisserligh giffua tigh 
Stor wällust och mycken frögdt, 
Then deijeligaste Quinna i wärlden är, 
Hon skal wist bliffua tijn hiertans kiär, 
Hoos tigh tå skal hon bliffua, 
Skiön Helena aff Grekelandh, 
Konungh Menelai Wijff, 
Hon skal wist gånga honom från handh, 
Hoos tigh tå skal hon bliffua, 
See nw, och märck nw 
Ehwem tigh bjuder bäst, 
Migh tyckier tigh tiånar fulwäl een sådan Gäst. etc. 

Paris war så snart betfinckt, 
Hwem äplet skulle bliffua skänckt, 
Och tå sadhe han så, 
Edhers tre lijke iagh aldrigh sågh, 
Ey heller iagh troor the finnas må 
Vthi thenna hela wärldh: 
Tagh nw thetta äplet Venus ädle Gudinna, 
Tijn lijke år icke i Wärlden tu l at finna, 
Elskogh giör Oro, the wijse äre van at seya, 
Så är thedh Paris gångande, 
Som sådana Bolare pläga. 

Konungen säger: 
Hår om een annan wijsa i wårt Landh 
Siunga plägar altijdh gemene Man. 

Pont esil ea. Iagh haffuer och så lärt then samma sångh, 
Han haffuer och een sådan noot och gångh. 

Wijsan. 
Paris han war så liten een Drengh, 
Han tiente Konungh Menelaus för sin sängh. 
Waller vp Roser om j welen Paris finna, etc. etc. etc. 

Sv. landarn. Bih 1. 	 8 
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Visan är med nästan samma början ur Bärgshammarssamlingen 
trykt hos Arwidssou (II, nr 151 A), 49 verser, ock med samma 
lydelse känd i ett danskt tryck från 15721). 

Därefter låter konungen musikanterna spela upp: 
Men Konungh Paris 
Ganska rijk och intet wijs 
När om Guläplet dömdes. 
För Sophia han vthwalde Helenam, 
Thedh honom illa löntes. 
Troija så stoor som stodh i flor, 
Alt för then skul måste om kul 
Til stofft och mull. 
I Rosenlundh dantza the lungfrur. 

Vid sitt bröllop sjunger Svanhvita efter brudgummens önskan: 
Efter then kålla Winters tijdh, 
Som stormar och snögar swåra, 
Frögdar hiertat Sommaren blijd, 
Hwar wil en godh wänn vthkåra. 

Hwilken med honom drifuer frögd 
Bland örter och lilie grenar, 
Alf blomster ned til Jorden bögd, 
Ingen honom thet förmenar. 

Sedan stort Regn och åskeslagh 
Har någons hierta bedröfwat, 
I Solsken hafwer han behagh, 
Hwadh ond och gott är pröfwat. 

Altså är iagh lustigh och gladh 
Effter olyckan then grömma, 
Migh tyckes dantza hwart löfbladh, 
Min lycka må iagh berömma. 

Så och min Regners skäpna godh, 
Han war vnder hjulet fälder, 
Nw har hon gifwit bättre modh, 
Högst är han på hiulet ställer. 2) 

En annan uppteckning ur Per Brahes visbok a. st. 151 B. 
Jfr lyckans hjul, efter en väggmålning i Herkeberga kyrka i Uppland, 

hos HiLnEBBAND, Sveriges medeltid I, s. 114. 
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Ty han war aff en Konung båld 
Til en wallheerde förnedrat, 
Hans Stijffmor giorde honom wåld, 
Nu är han medh Cronan hedrat. 

Stijffmodren har och fått sin löön, 
Then orätt altijdh förtiäner, 
Men iagh haffuer then Herre skiön, 
Lyckan migh honom förläner. 

Medh honom leffuer ytan sorgh, 
Och hwijlar glad wedh hans sijdha, 
Iagh war honom en faster borgh, 
Förty kan han migh wäl lijdha. 

Lustig och glad min hiertans ween, 
Wij hafwe hwar annan funnet, 
Til all kärleek är iagh ey seen, 
I hafwen mitt hierta wunnet. 

Glädies medh oss som skoden på, 
Hwar på sin gode wen täncker, 
Öghon altijdh på honom stå, 
Ther medh honom fast bekräncker. 

L Är någhon här i thenne hoop, 
Som sigh en godh wän vthskodar, 
Han giör ther om slätt intet roop, 
Hemligh för sin kärleek bodar. 

12. Nw wil iagh lychta wijsan min, 
Iagh siunger edher tu l ähre, 
Troligen älska hwar wännen sin, 
Och gunstighet til oss bäre. 

Signal talar (II. 6), sedan Habor återvändt till Norge, med 
sin tärna om den tyske friaren Hildegissel, som af tärnan får en 
föga smickrande beskrifning: 

Sign il 1. Wij wele dichta en Wijsa, 
Medh förtäckt Ord Habor prijsa 
Och listeligh Hildegissel 
Vthspee thenne här ganske qwäll. 
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Wijsan : 
Iagh hörde en Fogel siunga, 
I skoghen ther han satt, 
En Sång medh frögdefull tunga, 
Önskte Habor godh Natt. 

Han badh honom komma igen, 
Thet första han kunde, 
Och hwijla på then Lilie green 
Här i Rosenlunde. 

Medh Lustigheet och skön gröde, 
Han knoppas nu som måst, 
Honom kan wäl wara ödhe, 
En sådan lustigh Gäst. 

Kommer han icke hijt medh hast, 
Thet han månde loffua, 
Förwisnar qwisten som ett bast, 
Som sitter i Kloffua. 

Ty ingen haffuer han så kär, 
Och ingen wil han lijdha, 
Som Habor Håkons brodher är, 
Komma widh sijn sijdha. 

0 Fröya tu berömde Frw, 
Hwem kan oss åthskilia, 
Tilhopa bindt oss vnge tw, 
Thet är bägges wilia. 

"Luranten" Gram, som hör till Hildegissels följe, förstår me-
ningen ock förebrår på tyska Signill, att hon ej låter hans herre 
veta detta. Hon afskedar honom snöpligt på samma språk, ock 
tärnan frågar, hvem som lärt hänne tyska. Ehuru hon förut sagt, 
att hon ej kan tyska, för att komma undan Hildegissel (som dock 
talar god svenska), sjunger hon en tysk visa, men ber dock tär-
nan "att förkunna det ingen." 

Tyske Wij san. 
Frisch auff mein hertz sey wolgemuth, 

Was thust du dich viel krencken :1: 
Du muss gewohnen böss vnd gut, 
Vnd nicht daran gedencken, 
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Kömpt dich diss oder das im Sinn, 
Sey wolgemuth, lass fahren hin, 
Die zeit bringt noch wol Rosen. 

Wilt du dich fressen auff filr leid, 
Vnd gar zu tode gre-men :1: 
Vnd sterben eh denn kompt die zeit, 
Das machst du dich wol schemen, 
Sey wol gemuth ein Sprichwort heist, 
Der Teuffel ist ein trawriger Geist, 
Den muss man widerstreben. etc. etc. etc. 

Bl anckamä reta slutligen innehåller tre visor. "Hertig Byrger 
och Fröken Märeta" mötas (I. 5) på Visingsö, tala om sin kärlek — 
kärleken är ett ämne som alltid lockar fram Messenii vackraste 
ord o'ck tankar — ock Birger ber att till bot för sin sorg få 
höra den fagra sång, hon plägar sjunga på tysk not. Den lyder så: 

1. Schöns Lieb gedenck der Trewe 
Die du mir hast verpflicht, 
Vnd lass dichs nicl;t gerewen, gerewen, 
Von Hertzen mein ich dich. 
Hörstu was von mir sagen, 
Das dich in zweiffel bringt, 
Da solt du nichts nachfragen, fragen, 
Solt mir die liebste seyn. 

Dir thu ich mich ergeben, 
Fiir alle Menschen Kind, 
Der jetzt gewint das Leben, Leben, 
Von Gott ergeben sind. 

Daran solt du gedencken, 
Hertzallerliebste mein, 
Mein Hertz thu ich dir schencken, sche nck en 
Es sol dein eigen seyn. 

Kein Mensch sol vns fort schAiden, 
Allein der getrewer Gott, 
Der dich vnd mich all beyde, beyde, 
Zu sammen gefilget hat. 

By r ge r. Haff tack för sångh min Nächtergaal, 
Förminskat är myckit wårt gwaal. 
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Den andra visan sjunger drottning Märta bland sina tärnor 
på Håtuna, beklämd af aningar om den stundande olyckan. Talet 
faller på Habor ock Signill, som här funnit sin död: 

Anna. Thet wore oss til stor lijsa, 
Täcktes Edhers Nåd then wijsa 
Siunga om Kärlighetens macht, 
Som har mången i jorden lagt. 

D. Mä r et a. Til sångh är mäehta tungt wårt bröst, 
Hjälper vnder medh edher röst. 

Wijsan. 
En gröön skogh ligger på wår öö, 
Thär wäxer vp een lustigh lindh, 
Hart hoos möttes kärleek och nödh, 
Kärleken war fast bleek om Kind. 

Liten stundh huijlthe the thär hoos, 
För än the begynte ett kijff, 
Thet händhe för en lijthen rooss, 
Nödhen hadhe brackt om sitt lijff. 

Medh tigh är iagh illa i strijdh, 
Du twinger migh ingalunda, 
Iagh fruchtar ey om du är blijdh, 
Min mackt kan du ey begrundha. 

Swärdh frucktar iagh ey mehr än strå, 
Ey giöra migh pijlar skadha, 
Iagh bäffuar ey i eldhen gå, 
Och ey öffuer böllian wadha. 

Alle Wildiur i skoghen boo 
Kunne migh ey öffuerwinna, 
Försööckt har biörn och grijpa kloo, 
Nödhen kan thedh ey besinna. 

Bindher du mig wedh leyons mund, 
För orm och drake tillijke, 
Iagh sehr thär förr min sijsta stund, 
Ähn iagh för nödhen skal wijka. 

Eldens krafft är mächtigh och stor, 
Dock låther han sigh wäl dämpa, 



1XVii 	 VISORNA ROS MESSENIUS. 	 119 

Min mackt hon är fast mehr i flor, 
Iagh släckies sällan medh lämpa. 

Att eldh har lagt mångt Slott i brandh, 
Orsaak har want min bråne, 
Thet och förstört är offta landh, 
Nödhen moot migh är en fåne. 

Kan iagh först i hjärtat en root 
Vptenna medh hemliget Sweek, 
Til then sjukdom wedh ingen boot, 
Han giör en om kinderna bleek. 

Dock när then ört finnes igen 
Blandh lillier och rooser rödhe, 
Som hiärtadh haffuer giordt thet meen, 
Sjukan fördrijffz vthan mödhe. 

Ifrån migh wijck medh skammen nödh, 
Lät migh oanfäcktat blijffua, 
Iagh är beredd tu l lijff och dödh, 
Wil lyckan migh örten giffua. 

Mitt blandh tijstell och törne green, 
Hon hämptas ey vthan quijdha, 
Iagh sökier henne icke seen, 
Hon skal läggias weedh min sijdha. 

K. By r ge r. Är iagh then rooss, min bäste wen, 
Som wäxer på then törne green? 
Då wore iagh aff hjärtat gladh; 
Men sehr, hwad kommer där för raadh ! 

Det är hertigarnes folk som kommer. 
Till sist sjunges (VI. 1) på kung Håkons begäran "om 

frijeri en wijsa skiön", hvartill Mats friare lyssnar för att lära 
sig konsten: 

Iagh war bedröfuat, och wille gärna lära 
Huru ing skulle winna en Iungfruh med ähra : 
Ach kunne iagh dhen Iungfruna winna. 

Ty gick iagh hasteligh på en ängh så grön, 
Thär mötte migh een lung fru, hon war full skiön 
Ach kunne iagh min Iungfru påfinna. 
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Then Jungfrun war Venus dhen edele gudhinna, 
Iagh war fast gladh iagh fann en sådhan qwinna, 
Hon kunne migh om ålskogh påmijnna. 

Medh liuflighe ordh taalte hon migh strax tu, 
En Jungfru, migh tyckes, du haffua wil, 
Iagh wil digh lära henne vpfinna. 

Först skalt du gå vthi Frustughen ihn, 
Medh höfflighe seder och tuektigt sihn, 
Om du wilt en Jungfru thår winna. 

Thär wackta dig wål för grofft taal och snack, 
Hooss höffueske Iungfruer finner thet ey tack, 
Thär medh kant du dem icke winna. 
Hälsa them alle medh höfligh ordh och seedh, 
Achta wäl hwilken sin ögon slår nedh, 
Ach kunne du then Iungfruna winna. 

Skådha wål om hennes kinder blijffua rödh, 
Medh dygd och åra begåffuad är then mödh : 
Ach kunne du then Iungfruna winna. 

Medh henne når tu en lijthen stund har taalt, 
Kan du wål förnimma hwad hon ha ffuer faalt : 
Swårt år en tucktigh Jungfru påfinna. 

När du medh henne sijtter öffuer bordh, 
Ackta medh flijt om hon leehr åth hwart ordh, 
Så kan du hennes dygder besijnna. 

Du leeck medh henne skack och wårtafel speel, 
Om du wilt förnimma andra slijke feel, 
Lät Iungfruen i förstene winna. 

Att Jungfrun taapar skalt du sädhan lagha, 
Märck grandh huru thedh henne wil behaga, 
Din kloochet kan hon ey besijnna. 

När lycken löper .medh, eller hon löper moot, 
Kan du förstå om hon thår til weet boot, 
Speel förrådher Iungfrunes sinne. 
Thess emållan skänck ihn, och henne tildrijck, 
Du warder förnimmandes mehr om hennes skijck, 
Wijn förrådher fungfrunes sinne. 



VISORNA HOS MESSENIUS. 	 121 

Brodherskap drijcka du icke förglöm, 
Sädhan må du henne förkunna din dröm, 
Thär aff hon thin Kärleek förnimmer. 

Om hon sigh wäl i thenna pröffning står, 
Lyckan är digh godh om du den Jungfru får, 
Hon blijffuer en dygdeligh qwinna. 

Sådant rådde Venus, och sådan försuann, 
Iagh antogh thed rådh, och migh gick wäll i hand. 
Thetta hwar vngersuenn besinnar. 

I förbigående anmårkes här, att Messenii båda otrykta dramer, 
Christmannus ock Gustavus, ej för oss haka något intresse. De 
hafva ett helt annat skaplynne än de här förut behandlade. 

Ingen senare författare af skoldramer har användt visor i 
samma omfång som Messenius. Hans närmaste efterföljare Prytz, 
hvilken som dramaturg väl kan anses för hans lärjunge, har blott 
i sitt första stycke början till en folkvisa ini en bondscen. Brasck 
har blott andliga sånger. Hos andra finnas vål enstaka värdsliga 
visor, men de äro hållna i annan tonart, ha en mera modern 
prägel. 

I Prytz' båda stycken år det en annan sak som förtjänar 
uppmärksamhet: hans bruk att låta bönderna tala folkmål. Det 
är ett drag af realism, af stråfvan att så vidt man förstod åter-
gifva värkligheten. Hos Messenius, tala de svenska liksom öfriga 
personer. Messenius har likväl ansatser i samma riktning. I Signill 
talar Hildegissels följe tyska, ehuru han sjålf lärt sig svenska. Det 
är dock blott ett par repliker. Men i Svanhvita tala alla dan-
skarne, de danska fångarne som offra åt Oden, Svanhvita, kung 
Hading, krämaren Fuxman, brefdragaren Kringfot, de danska hjälp-
trupperna o. s. v., med ett ord alla i stycket uppträdande danskar 
ett'språk, som tydligen är ämnadt att vara danska; det samma är 
förhållandet med Valdemar Atterdag i Blanckamäreta. Danskheten 
framträder tydligt i sådana ord som t ex. köbman, obenbare, vdh-
robe, hobes, skröbelige, vden, effterladis, beidre, tvide, vidne, för-
bydes, bruye, omagh, lzjge, vge (vecka), smage, möghet (o. mygit), 
börn, bodnen, hand (han), hiem, heldt, htvor, hannem, ieg ock iegh, 
konge, &kult (blott), nogle, stakle, vthsijge ; vidare apkaffis, be-
höffuis ock ille, gierne, genest, shriftve, förskylle, former som äfven 
möta i dåtidens svenska, men i de nämda danskarnes mun äro 
nästan genomgående; slutligen a för å i en mängd ord, af hvilka 
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ej få äfven i danskan ha 4'), t. ex. aar, ath, bade, faar, fangne, 
fran, förgangne, förma, gaffue s., gatt, haar, hardan, nadh, pa, 
radh, sadant, sag, star, twang, wade, war; dock att någon orubb-
lig följdriktighet hvarken fins eller är att vänta. Före Messeuius 
råkas något motsvarande blott i Judas redivivus, där det för en 
enda gång (IV. 2) faller Karick in att uttrycka sig på plattyska: 
Å hå, dår vpp smecht ein drunck. Denna rad är märklig på 
sitt sätt: hon visar oss till baka till det tyska dramat i den form, 
det fått genom de nederländska ock engelska skådespelaresäll-
skapen i slutet på 1500-talet. Huru detta nu än bör förklaras 
— snarast så att äfven det engelska skådespelet står i skuld hos 
Nederländerna ock clownen ursprungligen är en holländsk pickel-
häring 2) — vist är, att bond- ock narrscenerna, d. v. s. just det nya 
som genom dessa sällskap inkom i dramat ock sammanbinder detta 
med farsen ock äldre folkdramatiska upptåg, vanligen icke utföras 
på högtyska. Narren, Ayrers Jan Posset, hertig Henrik Julius' 
Joan Bouset, talar vanligen holländska eller plattyska. Hertigen 
låter honom blott i styckena "Von Vincentio Ladislao" ock "Von 
einem edelman", så länge han föreställer abboten, tala högtyska. 
Sedan man en gång är inne på denna väg, faller det sig lätt att 
gå vidare. I komedien "Von einem wirthe" uppträda en holländsk, 
en tiiringsk, en schvabisk, en saxisk bonde, ytterligare tre bond-
kvinnor från Meissen, Mark ock Pommern, alla talande hvar sitt 
mål, således en babylonisk språkförbistring. 'När Joan Bouset, 
som här är värdens tjänare, skall göra sina inköp, förstå han ock 
bönderna ej hvarandra. I ett annat af hertigens stycken, "Von 
einem buhler und einer buhlerin", äro stadsbetjänterna, som träfia 
Pamphilus ock musikanterna framför Dinas hus, f. d. bönder, som 
ha sin dialekt kvar. Längre fram råkas plattyska bönder hos 
RIST (1647 ock 1653) samt hos den till Danmark inkallade tysken 
LAUREMBERG i hans 1634 vid prins Kristians bröllop uppf(Irda 
stycken. Vid samma tillfälle uppfördes också en moralitet, en 
"Tragoedia von den tugenden und lastern", som föreligger äfven i 
dansk text. Hans Bratwurst talar i den tyska redaktionen plattyska, 
i den danska jutska 	Folkmålet brukas för att förstärka det 
löjliga i personernas uppträdande. I känslan af egen förträfflighet 
finner stadsbon gärna bondens tal komiskt; Joan Bouset menar 

Kan Messenius ha låtit förleda sig af den danska skriften? 
Jfr TITTMANN i Deutsche diehter des XVIn jahrh. B. 14, s. %LM - 
Paludan a. st. s. 31-33, 40-42.. 



1XXi. 	 SPRIKBLANDNING I SKOLDRAMAT. 	 123 

också, att han (i sin plattyska) har ett "vac.krare språk, än de där 
sillnäsorna", bönderna. "Kaspers" framgång nu för tiden beror 
utan tvifvel också till en god del på hans brutna språk. 

Ville man söka jämförelsepunkter på större a4tånd, kunde 
man finna sådana i det latinska mysteriets ock skoldramats språk-
blandning. Denna har mellertid ett annat syfte. I de äldsta 
kyrkdramerna växlar af hänsyn till de icke-latinkunniga åskklarne 
landets språk med latin, det förra visserligen ofta blott som 
versifierad omskrifning af ock efter det latinska bibelordet, men i 
andra fall själfständigt som vehikel för dialogen. Frischlin redogör 
i sin ofta nämda Phasma i början af hvarje akt kortligen för inne-
hållet af de särskilda scenerna på tyska "för kvinnornas ock flic-
kornas ock andra i latinet okunniga personers skull"; inskjuter yt-
terligare "för nöjes skull" i V. 2 en "scena germanica", i hvilken 
jungfru Maria klagar för sin son öfver katolikernas angrepp mot 
hännes kvinnliga ära, samt ger slutkörerna på tyska. Når åter i 
en latinsk komedi om den heliga Katrina från 1600-talet finnas 
tyska verser, beror det väl på att jägmästaren, i hvars mun de 
läggas, ej anses kunna latin, ock så äro i ett stycke "De reguo 
humanitatis" lumpsamlarens tyska ock bondens kökslatin af reali-
stisk art 1). Det är i det hela samma tankegång som i Indiens klas-
siska drama låter kvinnor ock tjänare tala prakrit, medan kungar 
ock prester bruka det förnämare sanskrit. 

PRYTZ'  Gustaf 1 gifver oss det tidigaste kända profvet på 
dalmål. Ljunggren (s. 372) talar, jag vet ej på hvad skäl, om en 
"tillvriden daldialekt", som dalkarlarne i detta stycke bruka. "Prytz 
låter", säges det också (s. 359), "bönderna tala ett slags till-
konstladt dialektspråk". Någon tillkonstling synes mig ingenstädes 
finnas. Judde ock Gurume i Gustaf I, Hägge ock Rolle där ock i 
Olof Skötkonung komma i sitt tal blott högsvenskan för nära. 
Docenten Noreen, som sedan någon tid grundligt studerat dal-
målet ock limmat öfversättningen till de här förekommande sce-
nerna, finner språkformen vara för sin tid märkvärdigt korrekt 
återgifven. Förklaringen härtill ligger väl däri att, såsom af skå-
despelareförteckningen synes, bland de agerande studenterna äfven 
funnits två dalkarlar, nämligen Daniel Johannis Elvedalius ock 
Jonas Laurentij. Språket liknar mest Älfdalsmålet, sådant man 
nu känner det 2). Däremot finnes i Smålandsböndernas samtal 

Francke, s. 117 f. 
Jfr i fråga om detta ämne Noreens öfversättning ock hans gramma-

tiska arbeten öfver dalmålet i Sv. landsm. IV. 3-5. 
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(1. 2) ingenting som kan med säkerhet hänföras till småländskt 
folkmål. För folkscenerna i detta stycke hänvisas till det nu 
lemnade omtrycket. Här anmärkes blott, att Prytz känt ock an-
vändt den s. k. dalvisan (H.-Cav. o. Steph. nr. 21) 1). 

Olof Skötkonung, som uppfördes vid Gustaf Adolfs bröllop i 
Stockholm den 1 ock 2 dec. 1620, handlar om kristendomens in-
förande i Sverge genom den engelske biskop Sigfrid ock hans 
tre systersöner Vinaman, Unaman ock Sunaman. Som mellanspel 
ock tidsbilder kunna här anses samtalet (I. 3) mellan Smorotz, 
Ståltfoot, Suputh ock Dygdekär, hvilkas namn anger samtalets in-
nehåll; den därpå följande monologen af Male Conscius, samt dra-
banternas dryckeslag (1. 5). Når de druckit en stund, börja de 
att fäkta, ock sedan föreslår Roskil att sjunga något: 

Ra n e. Iagh begynnar, tu tagher wedh. 
Ståltz Inga hon sitter i höga lofft 2). 

Sedan dansa de: 
R a n e. 	Medh digh dantzar iagh som en bru. 
R o sk ill. 	Hwip lustigh, Coratzi, hålla. 
R a n e. 	Du täncker, du haar din Bolla. 
Rosk ill. 	Skole wij dantza en Corant? 
R a n e. 	Ney, all mand mor är lustigh dantz, 

Den wele wij, iagh förr, du baak, 
Ty du är alt för myckit slaak. 

Ock så hålla de på, tils det går omkring i hufvudet för dem. 
Så väl i deras tal som öfver hufvud i skoldramerna förekomma 
enstaka ord, som för rimmets skull eller af annan anledning fått 
folkmålets form (t. ex. bol, gål, fälas, hå). Jag fäster mig här ej 
vid dem, de böra behandlas i sammanhang med en allmän gransk-
ning af skoldramats vittnesbörd om svenska språkets uttal, böjning 
o. s. v. på 1500- ock 1600-talen. Däremot möta vi i Olof Sköt-
konung två hela scener på prosa, nämligen II. 4 mellan Friggas 
monolog ock den af hänne föranledde offerscenen, samt V. 4, efter 
det härolden aflyst hedendonien, i hvilka bönderna Bägge ock 
Rolle tala ett föga utprägladt folkmål, som snarast kan anses för 
en blandning af västmanländska ock uppländska (best. pl. fogd-
karan, södhran; hii, mägh, degh, tä). Enligt personförteckningen 

Spiote Säbbens Nisses replik s. 28 (i närv. upp!.) är blott en om-
skrifning af v. 6 i visan. 

Visan kan vara den hos Arw. 1, nr 38 efter en uppteckning från 
Västergötland återgifna, som börjar; »Stolts Inga går sig åt högan loft». 
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utföras också deras roller af en Johannes Iohannis Säbijensis 
(Säby i Västmanland) ock en Petrus Iohannis Roslagius. 

Actus II. Scena IV. 
Hägg e. Hwart troo du ska taa wägen nu granne? 
R oll e. Frågar du där effter? iagh ska gå tu l Odens lund i 

högtijden, och gudha mägh. 
Bagge. Ja, ha kan intet wara så galit hä. 
R ol le. Iagh weet fuller hä kommer stoora Gästningar iåhr, 

tocka som, du weet fuller, tocke gilt Folck som plä gästa oss 
Ländzmanuen och Fogdkaran rna. 

Hägg e. Ja, hä wil wara maten då. 
R olle. Thore förbiudhe iagh haar icke då Maatfate och 

Smörasken sättia på bolet, så taa de på räkna räffsten må megh. 
II ä gg e. Ha blij icke skämt då, ha gåår fulle Koon kan 

skee i raden, och mera må, kommer ha så när. 
Roll e. Om tunnan mijn icke rinner, så seer mijn Kona 

rätt illa vth, när hon kka gå i Källaren. Men famukan haar iagh 
Maat och dricka, så regera wij så häfftigha om oss då bå hon 
och iagh, hå hon håller så å mägh då, iagh kiör inte vti sko-
ghen, förr än iagh haar ätit Frukost om måronen. 

Hä g ge. Hon ska full wara kiär åth degh Konun dijn? 
Ro Ile. Kiär åth mä, ja hon är rätt kååt hon, hon smeker 

må så, hwadh troo hon kysser må ock så, ja plä' kiöpa rusin åth 
henne, hon är så häffligan sööt at kyssa då. 

Häg g e. Då ha sämian wäl rächt millan megh och mijn 
Kåna här tu, Men nu blijr hon så gammal, gåår och knarrar i 
wråua, som du weet fullar, de göra de gambla spanhakorna. 
Blijr iagh icke aff mäna snart, så gör iagh migh rätt owettigh 
påna, iagh slår rätt ihiälan. 

R o Il e. Jagh wil säija dägh bättre rå iagh, gack rätt tå 
Köpstan, och köp Mercurium, gena, sägh då är socker, du ska 
wetta hon mächtar inthe länge maxa moot hää, för än hon får 
siältågen. 

Hä g g e. Hä war rätt ett wällogt rå hä, ja ska och så 
giöra. Oden ge då bleffue intet någhot Krijgh nu snart. 

Rolle. Hwi så? 
Häg g e. För Knechtanämden skul. Ja doger oährligans 

intet tu Knechter iagh, Ja hörer heller Fäskällan än Trummona. 
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Rolle. Du weet fullar hä, då betydher Blyloon sku huispa 
när Trumman ') slamrar. Men fåår du höra Fääskällan, så kommer 
Koon medh Söötsoppan heem. 

H ägge. Thore Gudh wij stå för länge å glamma, Wij 
glömom bort oss, wij sku gå tu l Odens Lund, ja tänker de sku 
fuier ha begynt på högtijdhen nu. Ja sågh de köle i jånse Södh-
ran 2) dijt som offras sku. 

Rolle. Hå är så, thed år ingen tijdh stå här nuna, Iagh 
sågh då leddes och een wacker Iomfru dijt i jåns, rätt häff war 
hon, och sårgse war hon må. Men wälies henne som blijr räck-
nat bland Gudarna. 

Actus V. Scena IV. 
Bägge. Hwadh tyckte ehr granne om då tale, som dän 

gambla mannen han sa i jånse? 
Rolle. Jo mägh tyckte hä wa rått mustogt hä. Ja wil 

sälja ja, hä geck megh så tä hierta, så ja begynte rä på gråta. 
Bägge. Hå war inte vnder wij greto i jons. Iagh troor 

iagh gråter ännu, om iagh talar mehr där om. 
Rolle. Hå geck megh hålast tä hierta, då han sa wij sku 

een gång göra räkenskap huru wij leffua hår i wålan. 
Hägg e. Män han sa, om wij troo på Christus, så sku wij 

få blij hoos Gudh tu l ewigh tidh, så loffuas ware Gudh. 
Rolle. Mäih tycker thet år inte åth Thoor, Oden och Frigga. 

Hå år så gale hå, man ska så myckit offra them, och Folck wilia 
the ock ha tu l offer. 

H äg ge. Kungen ha rätt giordt wäl, som lät bränna vp 
Odens Lund i iåns. Aldrigh *ska ja gå dijt meer och offra. 

Rolle. Huru bära wij oss åth rnä dän lilla grå Gudhen, 
som går och stökar i huse, Sku wij inte 'neer sköta om honom? 
han plä liqwäl wara wällogher han. 

Bägge. Hä är fulle så, men när han plä dragha ifrån, så 
är han omykit elack. Ja plä altijd koka gröt åten, twå gångor 
i Wekon iagh, får han icke grööt, så blijr han sticken. 

Rolle. Ja hwa troo hä skall wara för en hä? 
Håg ge. Aldrigh weet ia, wij wele frågha där effter. la 

haar en wällogh grööt hemma, dän wele wij gåå och äta op, kom 
blij min Gäst, wij wele narran dänna gången. 

Trycket har Truoungn, där g måste vara felsatt för a eller o (u). 
fårna. 
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R o 11 e. Ja så män, ja går mä för en gäst. 
Som man ser, finnas här jämte otvifvelaktiga folkmålsformer 

(ihiälan kan vara feltryck ihiälna) äfven högsvenska ock mycket 
som troligen hört äfven till dåtidens bildade samtalsspråk. 

Utom talet om tomten, som nyss är anfördt, framföres en del 
af tidens historiska visdom, vid hvilken vi ej här kunna uppehålla 
oss. Sigfrid ger etymologien 'för namnet Växjö, skrifvet Wägzöö, 
där enligt en uppenbarelse en kristen kyrka skulle uppbyggas: 
väg+ö, ty "wij äre alle på een öö" ock "wij äre på en wägh 
farligh". — Stycket slutar med Olof Skötkonungs bröllop. 

Genom Messenius fördes skoldramat med ämnen hämtade ur 
fäderneslandets historia ut bland folket ock in på en väg, som i 
sin fortsättning kunde ha ledt till ett nationell svenskt drama. 
Men utvecklingen stäktes. Prytz var ej mannen att föra saken 
vidare framåt. Skoldramat stängdes åter inom skolans väggar. 
Det var som konstform en gengångare från äldre tider, ock den 
odlade smaken fann ej vidare behag i dessa enkla skapelser. I 
utlandet hade utbildat sig nya arter, tragikomedien ock det s. k. 
klassiska dramat: JODELLE ock GARNIER tillhöra ju redan 1500-talet, 
med CORNEILLES Horace 1640 är för dramat en ny tid grundlagd. 
Seneca är mönstret. Till Sverge hunno dessa kulturströmningar 
visserligen, som vanligt, först långt senare: HiÄnnEs Rosimunda 
spelas 1665, mer än ett århundrade efter Jodelles Kleopatra. Men 
smaken hos • de tongifvande, hos hofvet ock de förnäma, hade redan 
på Kristinas tid, under en alt lifligare beröring med det öfriga 
Europa ock därigenom vunnen kännedom om dess litteratur, vuxit 
förbi den ståndpunkt som tillhör reformationstidehvarfvet. Det 
är Sverges storhetstid med skuggor ock dagrar. Drottning Kri-
stina lät studenter spela Seneca (Hercules furens), hon införskref 
senare till hofvets förlustelse utländska skådespelare, ock den 
andra förmyndareregeringen följde föredömet. 

Tiden upptogs eljest af balletter (förebud till operan), värd-
skap (ett slags maskerader, med värdfolk ock gäster), herdaspel 
ock upptåg (processioner ock ringränningar). Dylika halfdrama-
tiska tillställningar synas hafva varit mycket vanliga. De stores 
lefnadssätt ock vyer voro efter 30-åriga kriget helt andra än förut. 
Afståndet mellan hög ock låg förstorades. Visserligen hade man,  
ej förlorat alt sinne för folkets lif. I en ballett uppföres t. ex. 
daldansen, i en annan visa sig "tre spöken", gasten, necken ock 
tomtegubben; ett värdskap föreställer ett dalkarsbröllop o. s. y. 
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Det hela är dock ytlighet ock flärd, utan synnerlig betydelse för 
sin tids bildning ock utan intresse för vårt syfte. 

Från den tid, med hvilken vi här ha att göra, finnas också 
bevarade några smärre stycken, som visa en nåra släktskap med 
de tidigare fastlagsspelen. Ljunggren redogör för ett par sådana 
från 1691 ock 1700. Till dem hör äfven Alle Bedlegrannas 
Spegel från år 1647, om icke tidigare. De äro afiattade i dialog-
form ock hafva ett skämtsamt innehåll, beröra äfven folklifvet, 
men böra i följd af sin korthet hälst meddelas fullständigt ock 
förbigås här, så mycket hällre som de ej kunna anses för dramer 
i <renlig mening. 

Vi återgå till det svenska skoldramat. I Uppsala fann det 
ej vidare huld eller skydd. Frischlins Phasma (på latin) spe-
lades vid promotionen 1640, ock ett par Uppsalaprofessorer skrefvo 
latinska komedier, af hvilka inga finnas i behåll. Den nyinrät-
tade akademien i Åbo gaf skolkomedien för kort tid en fristad. 
Dess invigningshögtid afslutades med en studentkomedi (Studentes). 
I Åbo uppfördes CITRONANDERS Surge 1647, hans Bele-Snack 1649, 
KOLMODINS Genesis cetherea 1659. Långt senare (1674) spelades 
i Viborg CARSTENII Himmelska consistorium. Med Åbo universitet 
täflade Linköpings gymnasium. Där uppfördes under åren 1645 
—1649 tre stora stycken af d. v. lektorn SAM. PETRI BRASOR et 
1668 som kyrkoh. i Klara i Stockholm). Tidigare hade borg-
mästaren därstädes HANS OLFFSSON skrifvit Een lijten Andeligh tra-
goedia Om the tree wijsa Män af Osterlanden, tr. 1635. Senare 
författade gymnasisten P. LAURBECCHIUS sin Simon Magus Thet 
är En kort och förskräckelig tragoedia Om thenne ofwerb:te 
Simonis grufwelige affgång och hädanfärdh, tr. 1652, lika kort 
som i andra afseenden obetydlig. I Söderköping uppfördes 1674 
BERONII bearbetning af Frischlins Rebecca ock i Nyköping omkring 
1685 MOREI öfversättning af Schonwi Vitulus, i Kalmar redan 
1632 ett af rektor NIO. HOLGERI CATONIIIS skrifvet stycke Troden-
borgh. Mer än annorstädes sysslade man i Tyska skolan i Stock-
holm med dramatiska föreställningar, men de synas alla ha varit 
på latin ock äro ej bevarade till vår tid. SVEN BRYNGELSON DALDIS, 
"latinska kapten", lemnade i sin Valet-Skänk Om en stoor Herre 
Hecastus benämbd en öfversättning af Ma.cropedii Hecastus (1539) 
ock införde sålunda i vår litteratur ett ämne, som i utlandet 
under. titlarne FIecastus, Ilomulus eller Every man funnit talrika 
bearbetare 1). lit Gudeligit Samtaal Eller Andeligh Prosopopeice 

1) Jfr GOEDEKE, Every-man, &mulna u. Elekastus. Hann. 1865. 
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Dickt, sammansatt af CE/ERBERUg efter en predikan af den hel. 
Bernhard ock trykt i Västerås 1642, är säkerligen ej ämnad 
att uppföras 1 ). 

I valet af ämnen märkes tydligast ett återfall till skoldra-
mats tidigare dagar ock till medeltidsskådespelet. Brascks Apostla-
gärningar höra till den vidgade mysteriekretsen; så äfven "The 
tree wijsa Män" ock Genesis xtherea, som för öfrigt påminna om 
trettondedagsspelen. Chzerberus' Prosopopeize Dickt ock Carstenius' 
Himmelska consistorium äro till formen moraliteter. Med dem 
besläktade äro både "Thet wälendade Tydske Kriget" af Brasck 
ock Chronanders Surge, så vidt som båda äro allegoriska. I Re-
becca ock "Then förlorade Sonen" har man upptagit bibeldramer 
från den äldre skolkomedien. Endast Troijenborgh har ett myto-
logiskt-historiskt innehåll ock påminner, liksom Chronanders fritt 
uppfunna Belesnack ock den gamle Vitulus, om humanismen. Språ-
ket böjer sig småningom lättare under pennan, väl ej hos Brasck, 
men hos Chronander ock Kolmodin. Knitteln utbytes understun-
dom mot andra mera lättflytande versformer eller lemnar helt ock 
hållet platsen, ock olika versmått växla i olika scener. Dessa dra-
maturger äro samtida med Stjernhjelm, Columbus ock Lagerlöf. 
Men den dramatiska tekniken är i allmänhet lika tarflig som nå-
gonsin tidigare. Det är betecknande, att man i bearbetning ock 
öfversättning upptager skoldramer från 1500-talet. 

Skoldramats ändamål är väsentligen det samma som för för-
fattaren af Tobie comedia, väsentligen pedagogiskt. Därom uttala 
sig både Catonius ock Chronander. I komedien kunna vi, säger 
den senare, "människornas lefverne liksom uti en spegel beskåda, 
altså därigenom ransaka oss själfva ock ej sällan vakta oss för 
tillstundande olycka. Hännes nyttighet består ock därutinnan, 
att af komediers spelande- korrigeras ock rättas ohöfliga ock bon-
deaktiga seder både uti åthäfvor, affekter ock tal, hvilket ej är 
en ringa nyttighet". Men • han uttalar sig äfven om ett annat 
ändamål. "Af komediers spelande vederkvickes ock uppfriskas en 
studerande persons sinne ock minne, hvilket under tiden af lång-
varaktiga studeringar mycket försvagas ock fördärfvas, ock om en 
studiosus vill med frukt sina studier handla, så måste han vara 
frisk, lustig ock glad". Brasck söker en större publik genom att 
liksom Messenius uppföra sina stycken vid marknadstillfällen. 

1) Blott till titeln känner jag genom Klemming HAsTAnu Jule Comoe-
dia, Rostock 1639. Om den innehåller några folkliga beståndsdelar, är mig 
obekant. 

Sv. landsm. Bih. 
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För att roa åskådarne brukas ° i stort omfång sång ock musik. 
Men salmer äro vanligare än värdsliga visor inströdda i hand-
lingen. Smaken för bondeuppträden snarare till- än aftager, ock 
dessa scener stå ofta i ett vida lösare samband med själfva huf-
vudhandlingen, än förut varit fallet, så löst att de vid trycknin-
gen af Chronanders Belesnack kunnat utan vidare utelemnas. Det 
blir sålunda fristående mellanspel. Något dylikt tyckes hafva fun-
nits redan i Hans Olffsons tragoedia, där mellan 1:a ock 2:a akten 
finnes en anvisning: "Imedlertijdh figurers eller något annat 
kortt wijl" (t. kurzweile). Ljunggren fäster uppmärksamheten vid 
det förhållande, att bondeakter som mellanspel äfven förekomma 
i Tyskland, men tidigare, ock att de under 1600-talets senare 
hälft där lemnat sin plats åt narren. Kolmodin har herdescener 
för motsvarande ändamål, liksom åtskilliga tyska dramer med 
samma ämne. De höra för öfrigt med till handlingen. Car-
stenius använde som mellanspel Stjernhjelms ballett "Den fångne 
Cupido". Eljest förekomma mellanspel äfven i Hiärnes Rosi-
munda, som faller utom ramen af denna redogörelse; men där 
uppträda i de samma icke bönder utan hofmän. I BORKS stycken 
finnes ej något motsvarande. 

Efter några ord om Catonius' Troijenborgh skola nu lemnas 
utdrag ur Brascks, Chronanders ock Kolmodins dramer, samt ur 
Rebecca ock Vitulus. De öfriga ofvan anförda styckena ha för 
vårt syfte ingenting att bjuda. 

Troijenborgh, Thet är En sanferdigh Tragoedia Om Troio 
Stadz ömkeligha förstöring, som aff de Greker skedde för 
Belence skull som Paris den Trojanische Forste medh list bort-
förde, hör knom valet af ämne närmast till samma krets som 
Tisbe, står äfven genom sitt vårdade, med poetiska bilder smyc-
kade språk nära detta stycke ock hör blott kronologiskt till en 
senare tid. Det uppfördes i Kalmar 1632 efter prestmötets slut. 
Dess författare NICOLAUS HOLGER' hade varit mötets preses. Ur 
bondens lif förekommer blott ett enstaka drag, som för öfrigt möj-
ligen är lån. Rektor har (III. 1) tillsagt bönderna att följa med 
på jakt,, men ingen kommer, hvilket ger anledning till klagan 
öfver bondens själfrådighet: 

Jägaren. 	om jagh wore i min Herres stadh, 
Jagh skulle dem lära ett annat lagh, 

Doch skulle jagh för nödgas vphöra 
Hugg vthgiffua, än the them vpbära. 
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När bönderna komma, få de ovett, ock jägaren vill slå dem. 
Men de hota med stryk igen. 

Hela motivet påminner om Frischlins Rebec,ca. Genomläser 
man i Beronii öfversättning (II. 2) eller i det latinska origina-
let (HA) Ismaels utgjutelser under motsvarande förhållanden 
öfver jägare ock bönder, så skall man troligen finna likheten 
altför stor för att vara tillfällig. Det ligger också ingenting 
oväntadt i att en svensk skolrektor 1632 känt Frischlins Rebecca, 
men det förtjänar dock att anmärkas. 

Med hänsyn till ämnet i det hela kan man påminna sig, 
att" Trojasagan i medeltidens romantiska diktning var ett om-
tykt ämne, som flitigt bearbetades. Sagan finnes äfven i nordisk 
medeltidsdräkt. Catonius har mellertid troligen ingen annan källa 
än Homeros. Han anför dock (IV. 4) början af en folkvisa: "Paris 
han var så rasker en dräng", tydligen den samma som Mes-
senius i sin Disa låter Pentesilea börja '). 

Af BRASORS "komedier" äro de båda första, Om then för-
lorade Sonen ock Om Apostiarnars Gärningar, såsom titel-
bladenZuttryckligen angifva, uppförda vid Pedersmässomarknaden 
1645 ock 1648, den tredje Om thet wälendade Tydske Kriget 
1649 den 29 juli. Det folkliga eller muntrande elementet är 
som sådant ännu blott svagt utveckladt ock motsvaras egentligen 
af några andliga sånger samt musik. Dessa stycken hafva sin 
egen prägel af grofhet ock obildning i språk ock ton, däri betyd-
ligt olika dem vi förut lärt känna. Brasck var en berest man, 
med okt sträft ock eget lynne, men med sinne för det komiska; 
stor predikant liksom Prytz, skrifver han vers ännu sämre än denne. 

Det första stycket, om den förlorade sonen, har sin upp-
ränning från den kända bibliska parabeln. Men personernas namn 
äro lånade från antiken eller samtiden. Acolastus får sin arfslott 
af sin fader, ock åtföljd af tre tjänare, Nisse, Jösse ock Pelle, reser 
han med den holländske skepparen Jan Pietersson till Amsterdam: 

P elar g us. Nisse skall wara tin Skrifware: 
Jösse skall på tina Hästar see: 
Pelle tin stöfflar reen göra skall, 
Thetta alt skall wara theras kall. 

Efter något uppehåll i Amsterdam går vägen till Frankrike. 
Penningar slösas till höger ock vänster. Under vägen blir A. 

1) Jfr Arw. Il nr. 151. A, samt här förut s. 113. 
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dessutom plundrad af två röfvare, Drasut ock Klubbut. Han an-
sättes för skuld af tre "ämbetsmän", skomakaren Sörbjörn, som 
hotar med "räckespaden", skräddaren Balser Link ock bållmä-
staren Trotte Spink. Det blir slagsmål mellan dem ock Acolasti 
sällskap, Haas, Kaas, Raas, Daas: "Pugna, klipp, klapp, smijck etc." 
Det går slutligen därhän, att A. ej ens har kläderna på kroppen. 
Nisse, Jösse ock Pelle, som förut i spridda scener till sammans an-
stält betraktelser öfver sin husbondes lefnadssätt, ha redan blifvit 
ledsna vid att "Släppa Rygghwdh och Hufwudh tu" ock sökt sig 
en utväg att komma hem igen. Deras uppträdande står i nära 
samband med styckets handling, ock deras samtal förete ingen-
ting karaktäristiskt. 

Något som i detta drama mera kommer oss vid som i någon 
mon rörande folklifvet är den förlorade sonens uppehåll hos Sven 
i Galet ock mest dennes teckning af sina omständigheter. Acola-
stus möter en bonde, som han vill spörja om tjänst, "Ty nöden 
hafwer ingen lagh". Bonden går ock talar för sig själf (V. 2): 

Sven. 0 Gudh nåde migh, Bonde gråå, 
Hwadh stoor tunga migh ligger på. 
Skiussning och Gässning plåger migh, 
Vthlagor ökas dageligh. 
Jagh arbeetar wäl flijteligh, 
Doch wil intet räckia för migh. 
Der tu l haar jagh stoor olycka fått, 
Siw Köö i åhr haa för migh stört brått. 
Så ock min heederligh Stoogång 
Lijder aff Skabb och Lyss stoor twång. 
När jagh wil bort ythi Stallgården gåå, 
Der wankar Skabba och der wankar klåå. 
Om mine Geeter hafwer jagh ey gott hopp, 
Siw Bockar i een Gärdzgåål hängde sig vpp, 
De sparckte medh Been, de bräckte medh Lindh, 
Maria tå roopade the alla siw. 
Min Fåår äro och ey godh lijke, 
Tyjo druncknade i itt Dijke. 
De plumpade både hijt och tijt, 
Bortto bleff swarta, bortto bleff hwijt. 
Akeren är ey eller godh, 
Ythan faller migh twert emoot. 
Ty när som jagh ythsaar Kornet reent, 



lxxXi 	OM /SEN FÖRLORADt SON. 	133 
Tijstel, och Swinnel fåår jagh igen. 
Altså haar Jorden annat lagh, 
Än hon hade i fordom dagh. 
Dock må jagh bekänna trösten min 
Är allenast mine ährlige Swijn. 
Dee flootas, dee rootas, the gå så i bees, 
Dee springa som Hiortar när jagh säger hyys. 
Men hwadh må then danna för en danker wara 

frågar han sig, när han får se Acolastus, som nu ber om tjänst 
för bara maten. Bonden frågar, livad för arbete han kan göra: 

Sven. Kan tu smija Lijar, Spijk eller Bill? 
Eller annat som länder Hwset tu ?l 
Eller kan tu bruka Åker eller Äng? 

Det kan han icke, men alt annat, som bonden vill sätta honom 
före. "Kan tu tå göra Träskeeder och Skoo?" Han kan ej detta 
häller. Men så skall han gå vall med svinen, ock Holfredh skall 
"släppa" honom till dem. Mellertid är kosten klen: 
Acol as tu s. Itt lijtet stycke Brödh hwar dagh 

Medh een swr Sillnacke får jagh. 
Derföre jagh ey låter aff, 
Aff bon medh Swijnen äta draff. 

Så får han bannor ock stryk af Holfredh : 
H olfr e d h. Må icke wara een Bälghunder det, 

Som äter vp drafwet och mäsken medh. 
Altijdh så offta jagh kommer tu l Hoon, 
Så finner jagh honom ledigh och toom. 
Men råkar jagh honom een gång ännu, 
Jagh swär jagh skal wara wärre än siw, 
Jagh skal honom Ämberet om nacken dängia, 
Så at Jolarna skola om Halsen hängia. 

Hon tycker, att han borde blifva mätt, "döranne full" af en 
sill, hon äter ej mera hon. 

Äfven Nikolaus, Pelargi hemmavarande son, talar om jord-
brukets besvär: en gärdsgård hade blåst omkull, ängen var med 
boskap full. Innan han kört ut oxar ock stutar ock fått upp 
gärdsgården, är han "mödd" i all sin kropp. — De upplysningar, 
som utom den bibliska berättelsen finnas i dessa teckningar, äro 
mellertid, som man ser, i det hela ur vår synpunkt ej synner-
ligen märkliga. Något mera innehåller det andra stycket. 
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Detta, Acta et martyria apostolorum. Thet är, Een Tragico- 
Comoedia Om Apostlarnars Gärningar och jämmerlige Marte-
ringar, tecknar utan något inre sammanhang efter Ap.-gärn. i 
bibeln samt fornkrittna legender Stefani död, Pauli omvändelse 
ock predikan, samt apostlarnes lidande ock död i skilda. länder. 
Af intresse för oss är trollkarlen Elymas på Cypern (Ap.-gärn. 13: 
(3-11), som väl mycket påminner om en "klok" i någon svensk 
landsända. Han har t. ex. Svartkonstboken (HL 2): 

Elymas. När jagh thenne min Book vpslår, 
Alle Pukar ') jagh ther vth får, 
Som göre alt hwadh jagh them befaller, 
Thet jagh här säger är intet sqwaller, 
Jagh kan göra Wäder och Regn, 
Jagh kan förderfwa Äcker och Äng, 
För alle Siukdommar weth jagh booth, 
För Fibel, Swartsiuka och Tarmesooth, 
Åthgärning weth jagh för Kalfwedöde, 
The må wara swarta, the må wara röda. 
Jagh kan ock så godh Lycka spå, 
När jagh eens Handh beskodha fåhr ; 
The Qwinfolck som willia gifta sigh, 
The komme och sökie rådh hoos migh, 
På timmen skall jagh them Manfolck fly, 
The ha intet behoff löpa långt i By. 
Signa kan jagh och så mächta wäl, 
Öfwer Barn, Boskap, Hästar och Fää ; 
Swärdzbreff kan jagh ock artigt skrifwa, 
At Folck så hårdhe som Steenar blifwa. 
Altsammans thetta är min konst, 
Ther vthaff hafwer jagh stoor winst. 

Sedan Elymas genom Pauli ord blifvit blind ock af maske- 
rade skådespelare (larvatores) bortförd, tala landshöfdingens tjä- 
nare sins emellan om honom: 

Jonas. Han plägar i min Handh at spå, 
Och säger at jagh får Hustrur twå, 
Then ena wacker som en Rooss, 
Then andra leedh som een Kroknooss. 

1) Puke en tjänsteande = trollharen eller bären, jfr NORDLANDER i 
Sv. fornm.-fören. tidskr. IV, s. 131 samt här förut s. 98. 
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Nathanaöl. Han lärde migh ock skjuta Diwr, 
Han sadhe jagh skulle stå på lur, 
Säya try ordh, så skulle the komma, 
Så många jagh wille ha tilsamman : 
En gång frestade jagh thetta sätt, 
Som han sadhe så gick thet alt rätt: 
Tw stoor Diwr bar jagh hem tu l Bys, 
Then gången gick jagh ey omsyss. 

Jonas. Sin Konst kunne han mycket wäl, 
At spå godh Lycka war han snäll — o. s. v. 

Utom salmer ock änglakörer, som förekomma på många olika 
ställen, har författaren i III. 8 ett stycke i afvikande versmått 
utan sammanhang med handlingen. Två "ardeliones" '), Jeppe ock 
Robbe, införas: 

Jeppe. Hey, Viva, Viva, Broder min, 
Intet kan oss nu mangla, 

Wij äre Folck och icke Swijn, 
Key lustigh med hwar andra. 

Robb e, efter några bifallande ord: 
Sägh vth alt hwadh tigh lyster. 

Doch för än tu något begynner på, 
Så will jagh tigh ther til råda, 

At tu wäl spände vp skägget tå, 
Ty thet will Regn bebåda. 

Jeppe. Ja, Potzfålten, thet glöm de jagh, 
Thet skulle jagh nu göra, 

Jagh spenner och seer huru thet tar lagh, 
' Om tigh nu lyster höra, 

Så will jagh något säya här, 
Huru jagh rätt bleff skamskrämder, 

I Oår tå war mulit Solskins wär, 
Itt hett Grötefatt migh brende ; 

Doch fattar jagh nu better modh, 
Jagh känner migh stoor lysa, 

I Dagh fick jagh itt Kåålfaat godt, 
Thet kan min Bwk bewijsa. 

Robb e. Altijdh så talar tu om Maat, 
Jagh älskar mera dricka, 

1) Ardelio = fjäsk, narr. 
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Rätt som i gåår så ock i Dagh, 
Jagh dricker så Buken må spricka. 

Jeppe. 	lefwom alt som wij förmå, 
Wij hafwe een rijk Herre, 

Ålefötter och annat gott wij fult fåå, 
Blå Welling som icke är werre. 

Men de tycka ej om, att deras herre "älskar så nogh Präster". 
"Dock", säger Robbe, 

sådant sköter jagh intet om, 
Min galne Munn jagh brukar, 

Ehwar jagh är vthi all rum, 
Så för Präst, som för Klockar. 

I scenen närmast förut står Paulus inför Gallion, landshöf-
ding i Akhaia (Ap.-gärn. 18: 12-16), Jeppe ock Robbe synas 
vara hans tjänare. I nästa scen omtalar Paulus, att han varit 
i Syrien ock Mesopotamien. Det skall således vara en sedebild 
från Grekland. Samma versmått, som Jeppe och Robbe, begagnar 
Saulus en gång, änglarne ett par andra gånger, ock så vidare. 

I IV. 8 uppträda Jakob d. ä., Jakob d. y., samt Simon 
jämte bl. a. en snickare, ett par skomakare ock två bönder. Snic-
karen klagar för öfverstepresten öfver att apostlarne förbjuda ho-
nom att sälja afgudabilder åt hedningarne. Skomakarne bruka 
arbeta på söndagen: 
S ut. Nie. Såla Skoor, Stöfflar, Toffiar och annat mera, 

Skoorisp at göra, och becka min Tråå, 
Laska Insuuler, och blöta Huder i såå, 
Swarta mina Skin och smöria them wäl, 
Thet gör jagh om Söndagen medh godh skäl. 

Apostlarnes förbud mot söndagsarbete är dem olägligt. Lars sko-
makare tog vid deras ankomst till "räckespaden": 
S ut. La ur. Jagh laska them til, badh them weeta huth, 

Fyrefoota kommo the aff Wärkstaden vth. 
Bonden Niels har samma anledning till klagomål: 
Rus t. Niel s. I Söndagz fick jagh lijtet Trädessbööl, 

Jagh spände för Plogen min Märr och mitt Fööll, 
Och plögde then Dagen någre wrätter. 

Den andre bonden åter har två hustrur: 
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R u st. Olu f f. Marie min Hustru som I wäl wethar  
Hon dogde hwarken i Säng eller Säthe, 
Henne kunne jagh inthet lijtha vppå, 
Om Nätterna månde hon Wäggerna klåå, 
Sisela togh jagh sedhan tu l Hustru, 
Hwilken är liufligh och mycket lustigh, 
Hon kysser, och klappar, och gör migh warm, 
Jagh lägger min Handh i hennes Barm, 
Så sofwe wij een så sötan en Somn, 
Wist blir ther af Barn innan Åhret är om. 

De tre apostlarne dömmas till döden för ny lära: 
S u t. N i c. Jagh ger tig itt streek med min Lästaknippa. 

Jagh troor tu skall wända igen at hicka. 
Su t. Lars. Medh tigh skall jagh och Jwleklubba leeka, 

Medh Fötterna skall tu i wädret skeeka. 
Kanske syftas härvid på någon ännu känd folklek. 

I styckets slut framföras, föga kronologiskt, en munk, en 
kalvinist, en anabaptist, som alla genom hot ock misshandling 
förmås att förneka sin tro, hvaremot luteranen står fast. Lyco 
ock Labrax slå munken: 

Lyco. Så skal tu feeta Klimpar vpäta. 
L a br a x. Lät oss nu honom öfwerända läggia, 

Och gifwan een godan Påskaskräckia. 
Det sista ordet betyder möjligen det samma som påskris ock 
syftar då på känd folksed. 

1 sin sista komedi har Brasck gifvit en allegorisk skil-
dring af trettioåriga kriget. Den är för vårt syfte nästan utan 
intresse. Några bönder klaga öfver fiendernas härjningar. "Häst 
och Hårsa haa the bortrijdit" för den ene, vridit halsen af hustrun, 
slaktat kor ock får o. s. v. Två taga yxan på nacken för att gå till 
skogen ock hugga ved, den tredje tager sin ärjekrok för att köra 
några "wrätter" på åkern. Under tiden kommer fienden, men 
hela hans byte blir "Twå vthnötte Yxar och en gammal Krook" 
(II. 3). Efter kriget omtalar en bonde (V. 7) i cyniska ordalag det 
våld, som öfvergått hans hustru ock dotter, men tar det ej syn-
nerligen hårdt : de bli nog båda bra igen. Det förut omtalade 
halflyriska versmåttet, med omväxlande manligt ock kvinnligt 
rim, användes i stor utsträckning. 
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Mer eller mindre fristående bondscener förekomma således 
icke eller föga hos Brasck. Han har andra medel för att hålla 
åskädarnes goda lynne ock intresse vid makt. Först ock främst 
införes i stigande omfång vokal- ock instrumentalmusik. Vid den 
förlorade sonens återkomst sjunga "versicularfi" en salm: "Så war 
nu syndare oförskräckt" o. s. v. I "Apostlarnes gärningar" sjunga 
änglakörer vid Stefani död, efter Sauli helande genom Ananias, 
vid Pauli resa till Rom. Ock vid styckets slut komma apost-
larne med Stefanus ock Barnabas iklädda hvita kläder sjungande 
"Lofwer Gudh j Christne etc". Därmed fylles första scenen i 5:e 
akten; i 2:dra scenen kommer Kristus med änglarne dem till 
mötes, ock änglarne sjunga en tysk salm. I "Det väländade tyska 
kriget" sjunga slutligen icke blott änglarne både på svenska ock 
latin, utan äfven jesuiterna. Den tanken kunde ligga nära till 
hands, att de ofvan omtalade halft lyriska styckena icke lästes, 
utan föredrogos recitativiskt. Innehållet af dessa scener ock re-
pliker ger dock ej tillräckligt stöd åt ett sådant antagande. 

I kriget brukas pipor, flöjter ock trummor (fistul2e, 
tympana). Den bundne Mars bölar. De maskerade personerna, 
larvatores, som förekomma i de flesta skolkomedier, uppträda i 
"Apostlarnes gärningar" som onda andar: de glädja sig vid Stefani 
död ock när Petrus blir slagen, medan änglarne klaga, ock r e 
draga af med Elymas. Med eller utan författarens afsikt tjänade 
utan tvifvel icke blott hans språk, utan också en mängd råa 
uppträden att hålla uppmärksamheten vaken. Slagsmål, miss-
handlingar ock dråp, isynnerhet i de båda senare styckena, försök 
till våldtäkt, dryckeslag ock äfventyr i kopplarehus, människo-
ätarens monolog ock repliker vid mötet med Matthus, med 
mera sådant, torde för ett släkte, som genomgått trettioåriga 
krigets skola, haft sin komiska sida. Orden stå i bästa samklang 
med handlingarne i ett ohyfsadt språk fult af råa okväden ock 
prydt af de vanskapligaste rim. 

The Christne som sålunda rasa, 
Skal jagh plåga, mörda och baasa, 

säger t. ex. Saulus, ock (till Petrus): "jagh skall bota tin Ryggh". 
Sådana utgjutelser som exempelvis 
(Mars söner:) 	 wij sku tigh draga, 

At Tarmarna skole sqwala uhr Maga; 
(Mars:) Jagh skal eder såsom Kråkungar Krista, 

At Hufwud och Järnen skal sönderbrista; 
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eller följande i Tranios, Sauli tjänares, mun: 
Så skal jagh medh the Christne leeka, 
At the sku både Blöda och Steekas, 
Deras håfwor skal jagh bort förslämma, 
Deras Hustrur och Dötrar skal jagh skämma, 
Deras Barn skal jagh emoot Weggen slå, 
At Hiernen skal brista dem vth vppå, 
Jagh skal vthskära them theras Tungor, 
At the sku grijna som Wargevngar, 

må gifva en, föreställning om tonen i dessa sk oldra mer! 
Med hänsyn till språket bör slutligen anmärkas, att den 

holländske skepparen Jan Pietersson talar holländska. Acolastus 
försöker också i sitt samtal med honom göra sig lättare förstådd 
med gebba, warta, twintigh, ich, een wening o. d. Ock i "Apost-
larnes gärningar" höra Tomas ock Judas en mesopotamisk prest i 
hans gudstjänst föredraga "några obegripliga ord", utan att förfat-
taren inlåter sig på deras lydelse. Eljes talar mesopotamiern 
svenska som de andra. Språkblandning förekommer emellertid än 
här än där under hela den tid, som skoldramat varar. 

Chronanders Surge Eller Flijt och Oflitighetz SkodeSpegel, 
Författat vthi een Lustigh Comoedia, i hvilken Lättia och Flijtig-
heet, besynnerligen bland studerande Personer, med sine rätte 
Färgor, brede widh begges theras åtskilliga vtgång beskrifwes: 
uppfördes i ho två dagar efter Magisterpromotionen 1647 ock 
är tillegnad en af de promoverade. Fliten ock lättjan åskådlig-
göras till sina egenskaper ock följder i två °jämlöpande, af hvar-
andra fullständigt oberoende handlingar. A ena sidan uppträda 
i den egentliga komediens 7 akter Palladius, "flijtigh student", 
ock Circeius, "oflijtigh", med en professor, Circeius' far ock mor, 
Apollo, Philosophia med hännes sju döttrar o. s. v., å andra 
sidan de flitiga bönderna Dragwaal ock Styrbiörn, de oflitiga 
Nimmergodt ock Tubbe, samt en fogde med två fogdekarar ock 
"fogdens pojke". Utom I. 2, däri de fyr.a, bönderna träffas i säll-
skap med fru Negligentia ock Circeius, uppträda bönderna samt 
fogden ock hans folk blott i de f a e et iw i n t er c alar es (inflic-
kadt skämt), som numrerade I—V förekomma efter 1:a, 3:e, 4:e, 
5:e ock 6:e akterna. Blott för bondehandlingen skola vi här 
redogöra. 

Tubbe ock Nimmergodt besluta att gå i fru Negligentias 
tjänst. De klaga öfver sin husbondes stränghet: 
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Tubbe. Feeta slänger och bannor få wij till, 
Een böfwel bonde lengre wara vill. 

Den ene bränner upp krook, plog ock skära, den andre kastar 
yxa ock knif. Styrbjörn ock Dragvaal varna dem förgäfves: 
Dr agvaa 1. Fougden taar koonan ') medh horn och klafwa, 

Och huden monde han aff ehr skafta, 
Och körer eder ifrån gården vth, 
Så lära laathundarna weeta huth. 

Tubbe åter menar, att han skall "tumbla medh fougden både 
vp och neer". 

Vid nästa möte finna vi Tubbe ock Nimmergodt nöjda ock 
vid godt mod på krogen. De omtala, att de sofva ock dricka, 
ej bry sig om arbete ock ej tänka betala någon skatt. Mot sina 
hustrur ha de olika sinne: 
Nimmergodt. Om min käring fåår maat, iagh ey sköter, 

Doch skall hon för Läderpiskan tijga, 
Ty iagh basar både Maatmoor och pijga. 

De börja med öl, men finna glasen för små ock vilja ha "vthi een 
stoor skåål", den ene sätter sin yxa i pant för en kanna "altra-
kant", den andre önskar han hade sin gamle "stoohäst" där för 
att låta honom gå. Tubbe vill ha vin hem till sin "kulla" för 
att få se hänne full, men Nimmergodt finner det onödigt: 
Nimmergodt. Wattubötta kan henne bäst smaka, 

Och sedan ther på een groof stampekaka: 
Ty blifwer käringen drucken och wreedh 
Så bultar iagh henne som een stark smeedh. 

Källarsvennen vill ha betalning för vinet: 
C el 1 a r ius. Seer tu, På brädett står rader långa, 

The betyda tigh Rixdaler många; 
men Tubbe vill ej godkänna räkningen, "Förty tu vpskrifwer 
rätt som tu sielf wiltt". Han frågar, hvad en kanna alterakant 
kostar. Källarsvennen svarar; 

Een trind Bix Daler skall tu nu vpräkna 
Eller och een tunna rogh vptekna. 

1) korna. 
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Så skall man lära Bonden weeta, huut! 
Sluka Wijn medh sin store flab och trut. 

Slutet blir slängar med yxhammaren i stället för betalning. 
Så kommer fogden med sin pojke för att uppbära skatten. 

Styr b iö r n.• Hör Granne Dragwaal, iagh hafver förståt 
At wår Vtridare han kommer kåt, 
Pälsagiälan wil han af oss hafwa, 
Landgillet, taxen skola wij och skaffwa. 

Dr ag wa a 1. Meera bör tu, meenar tu han glömmer 
Smörskatten, then han så högt berömmer? 
Tro fritt Vtridaren thet ey göret: 
Ty han skiärmiserar dicht medh smöret. 
Iagh hörer här kommer och Fougden wår, 
Therföre laga, at hoos oss wäl tilstår. 

St yr biör n. Min Kona skal rät strax bryggia och baaka, 
Gott Brännewijn kan och fougden smaaka. 

Dra gw a a 1. Wåra Pijgor skola och wara tu l redz; 
Med mindre är ey Fougdekaren tu l fridz. 

Styrbi ör n. Tyst, sij Fougden kommer sielff nu starck, 
Tagh myssan aff, gör kors och nigh tu l marck. 

P r a et or. Gudz frid, i Dannemän båda, 
Eder monde iagh öfwerråda. 
Chronans skatt migh strax nu gifwer, 
Så mycket iagh på Eder skrifwer. 

St yr bi ör n. Heyle, tagh strax Husbondens Häst i stal, 
Thet bästa Höö och Haffre tu gifwa skal. 
Huru mycket för innevarande åhr 
ära wij skyldigha, Husbonden wår? 

Pr.  a e to r. Först 6. Daler och 10 marck, 
Ther tu l tre Daler: thetta märk; 
Siutton daler gör thet tilhoop, 
Skal tu förstå, tin gamble took. 

Styr b i ör n. Gudh han löne vår Husbonde therför, 
Een rätt räkning han medh oss båda gör. 
Här är therför, Husbonde wår skatt al, 
Såsom Dragwaal och iagh vtleggia skal. 
Iagh wil och förähra Husbondan min 
It sköna paar Strumpor och Klippingz skin, 
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Dr agw a a 1. Iagh gifwer och een stoor förgyltan skeed, 
Iagh skal och senda en Oxe efter plägseed 
Itt wäl skrifwit Snupplicas iagh frambär, 
Till Husbonden är wårt högsta begär, 
Laga så, att wij icke meera skula 
Skiutza och maata the Knechtarna fula: 
För ty när the komma j wåra gåla, 
Snoka the i hwar wrå, och ära snåla. 
Heylin, Drengen och migh strax köra the vth 
Medh sina Kroksablar och hwassa Spiuth. 
Men Pijgan och Konan slå the i Sänga omkul, 
Och svarfwa Buken medh barnoma ful, 
Sedan skal iagh medh stoor wedermöda 
Arme Mies,') the Hoorungar upföda. 

Styr bi ö r n. Hossbonde, the rijda och vår Hors så fort, 
At the på stunden kasta fölet bort. 
Haa wij ööl, tu l wår Dotter han frijar, 
När thet blir alt, han oss båda hijar: 
Han rister och skakar mitt gambla skegg, 
Wender foten vp, slår Hufvud i wägg. 
Gode Hossbonde, iagh beder rätt Ehr, 
At then Blårocken icke kommer meer. 
Ty han kitlar medh sablen mongen stund, 
At iagh wil gå både från gård och grund. 
Wee then såsom theras narri lij der, 
Ty Rygknoten ther effter hårt swijder, 

Fogden lofvar dem att med det första råda bot på detta ock be-
faller pojken att förvara skänkerna. Skildringen talar i öfrigt för 
sig själf. Den torde väl ha stått värkligheten tämligen nära. 

Men när fogden kommer till Tubbe ock Nimmergodt, som 
just återvändt från staden, så vankas annat: 
Pr.  aeto r. Gudz frid, tagh i stallen min Häst, 

Gif honom gryn och Hwete bäst. 
Gif Brännewijn, lät duka bord, 
Hör Sijk, när iagh talar itt ord. 

Bönderna svara honom trotsigt, ock den ene hotar med sin "bruns-
bijla". Fogden svarar: 

1) Ingelius antager detta vara finska mies man; det kunde också vara 
sr. mg etackare. 
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P r aet o r. Bonden är galen, som iagh weet, 
Iagh är Fougden ehr öfwerheet. 
Skatten skolen i lefrera, 
Thertil skäncker yttermera. 

Men Tubbe ber honom fnaska sig undan, eller han skall bota ho-
nom för snufva, ock fogden ber honom ej vara "munwijdh, Jag 
tigh skiär en rödh kappa sijdh". Mellertid måste fogden taga 
till fötterna: 
N i m me rgod t. Welligt got folk, såge j nu Fougden wår, 

Hwilka sköna knapricoler han slår. 
Thet var annat än dantza med min kulla, 
Och sin tiocke butik mz flesk vpfylra. 

Tubbe åter gaf drängen, så att han "slapte hiernen i sin böxer". 
När Dragwaal låter förstå, att fogden nog kommer igen, blir 
äfven han öfverfallen : 

Såge j gott folck, huru han wresa omkring, 
Som han i näsan hade fåt en ring 

säger Tubbe ock syftar väl därmed på seden att sätta ring i 
näsan på svin. Pojken har lemnat "wåtsäcken" kvar, ock N. 
finner däri "en skrifwin book, Här på är rät bonden intet mycket 
klook". T. gissar, att skatten däri står upptecknad: 

Förty aff thenna Book pläghar han räkna uth, 
At han tager bort både Oxe Koo och Stuth ; 

ock därför rifver han sönder boken. "Aldrigh skal tu meera 
lura bönder", fortsätter han. 

Men fogden kommer i mellanspelets 4:e akt igen mera man-
stark för att hämta bönderna till tinget, ock de bli mera spaka: 

Tubb e. Är Vthrijaren medh, stackar min Smörask, 
Rät nu får han Gäster ia flincker och bask. 
Min Qwinna hon kirnar en skön smördask, 
Men Vthrijaren taar then i sin skintask. 
Tunna kiernemiölken skal iagh supa, 
Men hah smörjer wäl sin stora strupa. 
See Fougden kommer medh sina drängar, 
Stackar bonden får wist feeta slängar. 

Tubbe låtsar nu, att han ej hör, hvad fogden säger, emedan han 
har ondt i örat; ock N. föregifver, att de förra gången ej kände 
fogden. De lofva fogdens rygg 
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wäl läkia och smöria 
Medh en Bock och Oxe först at börja. 

Fogden kräfver två års skatt. T. ber om anstånd "en dagh eller 
sin", lofvar som föräring "it skönt kalfskin" ock en brynost i 
"wåtsäcken", ock N. bjuder "it gott feet pund Smör". Slutligen 
gå Styrbiörn ock Dragwaal i borgen för dem, ock så slippa Tubbe 
ock Nimmergodt än en gång undan, men den senare lofvar att 
"med skäfftöxen lång" stryka fogden, om han råkar honom ensam. 
De få nu låna penningar, men i stället för att betala skatten 
använda de dem till öl, vin ock tobak. Nu duger ej att panta, 
ty det fins ingenting att taga, om ej käringen. När fogden å 
nyo infinner sig, bli de satta i tornet. De se ock medgifva slut-
ligen, att fru "Neglagensa" bedragit dem. Circeius har redan pröfvat 
samma lyckans omskiftelse. 

Äfven i Chronanders andra stycke Bele-snack 1),  "innehållan-
des om gifftermåhl och frijerij åthskilleliga lustige discourser och 
domar", uppfördt den 31 juli ock 1 aug. 1649 i Åbo vid Jöns 
Kurcks ock Kristina Horns bröllop, voro instuckna bondscener, 
som dock i de trykta exemplaren, de enda nu i behåll varande, 
äro uteslutna. Den långa personlistan upptager nämligen sist 
äfven "fyra bönder (oansedt bonde-acten ey nu tryckes, efter han 
något widhlyfftigh är)". Eftersom de utan vidare kunnat ute-
slutas, har deras uppträdande naturligtvis varit utan betydelse 
för styckets handling ock blott afsedt till åskådarnes förlustelse. 

Af detta Belesnack är under sådana förhållanden ej för 
oss mycket att lära. Ordskiftet mellan Lutherius ock Apollonius 
å ena sidan, Diogenius ock Acolastus å andra om äktenskapets 
lyten ock förmåner tillhör intet vist stånd. Samma slags frieri, 
hvarom förut talades i anledning af Messenii Signill, brukas 
synbarligen äfven här icke blott af Acolastus, utan äfven af så 
tuktiga personer som Apollonius ock Pulcheria. 

"Spinrock och ten" kunde af jungfrurna brukas på friare. 
En sådan, som går först till den ena ock så till den andra 
ock bedrager alla, "plägar man kalla byytiwr". En försmådd 
friare får korg, kalfskinn ock hvit hatt. Man har tydligen tänkt 
sig den förstnämde så stor, att friaren själf skulle få rum däri, ock 
har därigenom en äldre uppfattning af detta attribut 2): 

Belesnack = friaretal. 
Jfr ofvan s. 96 med n. 1. 
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De liti u s. Ja fast tu haar sporar, siw alnar lång, 

Lijkwäl skal ey korgen wara tig trång. 
När saken är afgj ord, hånar Apollonius i sin ordning (V. 2): "Här 
hafwer tu både korgen, kalfskinnet och hwijte hatten, som tu 
migh lofwadle. Korgen kant tu hämpta spåner och småsteenar 
vthi, kalffskinnet gör tu tigh ett par sköna frijarestöfiar vthaff, 
hatten kan tu plåcka nötter vthi". 

I formelt hänseende har Chronander ett par nyheter. I Bele-
snack äro, utom det att versmåttet växlar, tre hela scener affattade 
på prosa utan synbar anledning. Kanske bör det medgifvas, att 
Hilarius' frieri till den 90-åriga Decrepita svårligen kunde versi-
fieras. I alla fall känna vi ju prosascener redan från Prytz' båda 
stycken. Den andra nyheten är den, att i Surge i slutet af hvarje 
akt en kör på latin uttalar lyckönskningar för drottningen, de fem 
riksämbetsmännen, grefve Brahe, akademien ock de nya magist-
rarne, bön om snart slut på tyska kriget, samt sist efter epilogen 
ytterligare en bön. I början af 3:e akten i samma stycke låter 
Circeius "tu l een godh natt" åt jungfrun sin tjänare sjunga en visa 
efter melodien: "Frijar tu til then Rijka För hennes rikedom", hvilka 
ord se ut som början till en folkvisa. I Belesnack sjunga två 
änglar vid V eterius' död (II. 1). Thais' sju horungar, som Acola-
stus får omkring sig, tala finska, ehuru ej alldeles korrekt: "hywä 
fan, anna minn leipä, ruoca, ruoca, ruoca, auta, anta. Käre fahr 
gifwer migh brödh, kläder etc". Öfversättningen torde vara tillsatt 
för läsaren ock kan ej lämpligen ha varit med vid uppförandet. 
Förhållandet mellan Franciscanus ock Virginea är synbarligen 
tecknadt efter historien om Abelard ock Heloisa. Dessutom har 
författaren känt Nibelungenlied (Brunichilda). 

E. KOLMODINS Genesis cetherea Eller Jesu Christi Födelse 
vthi en enfaldigh Comoedia Fattat, hwilken innewarande åhr 
1659. den 9. Jan. publice celebrerades i Åbo Stad, vthi höge 
Herrars nårwaro, oc förnembligit Folckz frequens, med serdeles 
personer, och den qualitet man af Historiens grund hempta 
kunde, är till sitt innehåll ett mysterium. Till åskådarnes un-
derhållaRde finnas blott herdarne, som ju höra till ämnet, ehuru 
visserligen deras uppträdande är vidare utfördt, än ämnet med 
nödvändighet kunde kräfva. I fråga om tidsfärgen kan man lätt 
veta, hvar man är hemma, när de vise männen tala om Koper- 

Sv. landsm. Bih. 1. 	 144 
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nikus ock Tyko Brahe. På det språk, som föres af Herodes' krigs- 
knektar, när de draga ut till barnamordet (VI. 1), känner man 
igen samma tid, som hos Brasck är tecknad: 

Thr a s o. The späda barnen jagh 
Wil efter mit behagh 
Så tuchta denna gång 
Med spiut, yxe och stång, 
At deras faar och moor 
Sku darra i sin skor. 
Ty jagh wil alle barn 
Söndersmåla som flarn 
Och träda på mitt spjut, 
At tarmarna gå vth, 
Theras hierne som drägg 
Stryka vpå hwar wägg. 

Kamraterna Truls ock Tool gifva Thraso ej efter. 
Flerdarne Lasse ock Hans uppträda i tre scener, först vid 

ock efter Jesu födelse, sedan efter barnamordet. Hans är rädd, 
att om vargen denna kalla' natt kommer bland fåren, ej ett skall 
blifva igen. Lasse litar på sin hund Turek. Ett annat hund- 
namn är Stygger. De öfverlägga om hvad de skola gifva åt det 
nyfödda barnet. Lasse föreslår ett lam, men Hans menar, att det 
är alt för besvärligt att så lång väg "gå och brytas ngedh hå". 
Mjölk ock ägg passa bättre åt små barn. 

Lasse. Mjölk, blöt ust och gut färst smör, 
Tocke ha mina barn äti förr, 
Metwurst tar jagh och ther tul 
Ta du något annat, hwadh du will. 

H a n s. Ägg och Smör wil jagh dijt föra 
Så få the äggekaku giöra. 

Vid afskedet bjuder Lasse Josef "en bijt toback". 
J ose f. Ney, aldrigh jagh thet nånsin drack. 
Lasse. Lijka gott, jagh frågar man. 

Man bör påminna sig, att bruket af tobak vid den • tid, då 
dramat författades ock uppfördes, var nytt ock på många håll ej 
gärna sedt. 

Åt herdarnes språk har författaren sökt gifva en särskild 
prägel genom att i det samma, om ock ej följdriktigt, införa ord-
former ur folkmål eller möjligen dåtida samtalsspråk. Tjokt 1 
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träffas sålunda för rd i owålug, jola, fäl; en ljudväxling som för 
ötrigt äfven uppträder i andra skoldramer. Enstaka uttryck som 
hiem hem, ändan andan äro kanske ej mycket att fästa sig vid, 
ehuru de i folkmål återfinnas. Ett enda exempel på best. sing. 
fem. -a är orsaka. Vanligast äro förkortade former med förlust 
af -r, -d, -t, -n: haa har, plä plägar, ä är, hiva hvad, go god, 
nali med, glaa glada, raa rad, sta stad, sää säd, dä det, gali 
galit, ärna ärnat, ätt ätit, ()slicka oslickade, frå från; vidare ska 
skall jämte sku, å ock, ja jag, nån någon o. s. v. Beroende på 
särskild bildning äro hå hvad, håken hvilken, hårdt hvart, hit det; 
likaså tåeke neutr. sing. = sådant. Missförstådda främmande ord 
äro dandat (mandat + dad eller assimilation?), bradeer (= man& + 
bra? "Hå sku hä wara för bradeer, Gå så å galnas som jagh seer"), 
Brofossen (profossen), hvarjämte en folketymologi kunde ligga i 
formen Bethlahem. Författaren var född i Torshälla, ock de angifna 
formerna kunna kanske vara sörmländska. Mera genomfördt folkmål 
skola vi finna i de instuckna bonduppträdena i det stycke, till 
hvilket vi nu öfvergå. 

BERONIUS har vid öfvertlyttningen af .Frischlins Rebeeca till 
svenska förfarit -med mycken frihet. Storljugaren ock stordric-
karen Gastrodes, som hos Frischlin roar Ismael, är försvunnen. 
Bönderna, som i styckets ursprungliga form blott omtalas, införas 
af bearbetaren själfva talande under namnen Joga ock Tore (samt 
hustrun Marie) på scenen. Handlingen är känd från bibeln, men 
Ismael har blifvit en samtida herreman, som misshandlar bönderna 
ock tvingar dem att med åsidosättande af egna sysslor följa honom 
på jakt. Uti Il. 1, hvilken scen i originalet fylles med en monolog 
af Ismael, låter Beronius bönderna gifva en teckning af deras lif. 
Samtalet förtjänar att här införas dels för innehållets skull, dels 
för språkets, som är, om än svagt, färgadt af folkmål: 
Joga. Sij här kommer Tore min granne den luften 

Huru står tee må däij, din gamble rofwetiyfwer. 
Jo dhe plä säija, å sant ä ha 
Trolla dhe ska haa sit möte mä 
Du håller dag braa, och så giör jag 
Rätt som wij skulle bort i giestebå i dag. 

Tore. Ja Joga tu talar om giestebå. 
Det blir intet gott det wil jag däij spå, 
Icke plä så Rim, skee 
Huru det blier nu det få wij see 
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Der plä wancka rätter båe blå och gröna 
Ryggie Con fe ct och munfiska skiöna 
Det Kommer du icke ihåg en gång: 
Vt» talar galet, och håller din garnbla sång 
Rett som store horngubbens sugga. 
Stor i munnen å liten å lugga. 

log a. 0 käre, altid gruffwar du dåij 
Får een icke stunnom tala gate må. 
Men box fälten itt hade jag när glömpt 
Säg mig dåd rätt vta på skempt 
Om du intet fick nya åwissninga i gåår 
Huru då i hossbonne gålen testår. 

Tore. Joo joo, guss men iag tror icke annars 
Ska någon dijt eller dåa tee farmars 
Så blir iag wäl een och mera den ara 
Han ska weta oss båa dhe intet spara. 
Jag bier nu6så rysker aff det och meer 
Tag wånna nu aldrig hwart vth thet bär. 
Hwar annan dag ska iag gå i arbete som en iräl 
Så att må försmächta bå krop och själ. 
Tuå daga i weka ska iag wara ett widunder 
Ränna i skogen och iaehta med hundar. 
Huru många dagar tycker igen stå 
Som jag får giöra mit arbete påå. 

I o g a. Lät see, tuå och halfannan dhe giöra migh fem 
Fyra rextera, see der har du dhem. 

Tore. Ja duIrecknar rå som en tocker 
Intet ä du wijs, och aldrig blir tu klockor. 
Hör meer hinner iag icke giöra alt det iag sade 
Då ska tu weta arma och bena få bade, 
Och det som migh måst tee hiertat går 
Så får jag höra det ofwan vppå. 
Her nest blir skrifning, sätten för Roten, 
Håff den skälmen i knecktehopen. 
Föruthan det ha wij ont om föda 
Wij swelta stunnom så wij må liggia döda. 
Har iag något stunnom tee bästa 
Då kommer wäl dhen som mig wil giästa 
Fogden länssmanuen och andra Ineer 
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Hoossbonne kara dhe slinka och m' ä. 
Och kunne iag aldrig stå migh som iag giör, 
Kunne iag icke en konst, som mäij för. 

foga. Kiäre säij mig den och let migh höra. 
Tag tore lära och komma mig före. 

Tore. Om sommaren wed Olssmässa, och antidn är, 
Då plä feelas både sofwel och sä, 
Då giör jag min resa tu l staden med flijt, 
Och handlar medh borgaren alt på profijt. 
För ett lass höö, får jag een hwal sil 
Den handelen går fort när som iag wil 
lag lofwar een tunna rog, så får iag kiött et pund 
Är det hwete får iag fläsk i samma stund, 
För en tunna malt ehwem iagh beder 
Får iag et pund salt, det tör iag swärija för eder 
Sij på sådant sätt iag min sommarföda får 
Fast än det skal saknas en armar wår. 

I oga. 	lag märcker tin klokheet är mäckta stoor 
Som så kan narra borgaren i staden boor. 
lag plä fälle iag biva te, hwad iag kan. 
Men det skelmerij plä intet altid gå an 
En gång skulle iag sällia nå litet smör 
Den handelen iag icke glömmer för än iag dör. 
Somt war både golt och grönt 
Men dät vthe på lades war temmelig skiönt 
lag mente det goda skulle sällia det onda 
På det iag kunde tee penninga komma, 
Men borgaren fant på ett annat snee 
Det gjorde migh både sorg och wee, 
Han rände vthit et iern, som han haa, 
Det wa intet långt te han fick se huru dant smöret waa, 
Det war surt, som de sureste pilla, 
Stäkte 1) långt bort, och lucktade illa. 
En skiälm war iag, jag swär i krafft 
Det fölle vth engrar som knijfwe skaft. 
Wed det laget ska du weta 
Det *a intet got Aga heeta 
Dhe började fråga efter wackta och byswännen 

1) stank. 
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Tänckte jag det är intet gott nu swara för ännen 
lag tog tee fötterna och begynte renna 
Och lemnade qwar båe smör och pänga 
Neckeu han må så handla meer 
Jag miste bort smöret och penga der tee. 

Tore. Ackta på mäa wij gå så och glamma. 
Om icke heiderijdaren kommer dä skumna. 

Jo g a. Box blom jag hörde en tromma 
Achta på om icke hossbonnen lärer komma. 

Tore. Då byxer iag häa dä måsta jag orckar, 
1 dag har iag intet lust mä, honom snorcka. 

Då hela scenen är Beronii uppfinning, måste man antaga, att 
"han målar svenska förhållanden. Ehuru uppträdet ej är alldeles 
fristående, efter ju dessa bönder bero af Ismael, år det likväl för 
styckets hufvudhandling alldeles likgiltigt. Det samma år förhål-
landet med Actus ultimus rustico rum, som följer efter VI. 2, 
däri Isaks " ock Rebeckas bröllop omtalas, ock som företräder epi-
logen. Den lyder så: 
Ioga. Fölle haa iagh wat i mong giästebå 

Men aldrigh jagh än maken såg 
Först iagh kom dijt fick iagh een bränwijns kosa 
Ingen mer än jagh fick dher i nosa 
Ty iagh slucka henne vth alt på een gång 
Så at dher effter i buken sång. 
Sådan kom förstaffnen och satte mig embete 
Dhet wa intet det bästa ska tu wetha 
Iagh ha icke wåndat han ha wat te fanners på de stunna 
Han satte migh tee iag skulle kiöra vth hunna 
Och lade dhet der tee, som war deet wersta ole 
Iagh skulle kiänna åth, när dhe fese vnder bole 
En stund giole iagh fölle som han baa 
Sedan befalte iagh en annan dhet kallet haa 
Börje iagh så gå och see migh omkring 
Hwar något skulle wancka för näbben min 
Då wa der itt bol wedh dörra de kallade snorken 
Dher trängde iagh migh in dä måsta iag orcka 
Om dhe ha gått på ,joga med stafra och stänger 
Dhe ha icke fåtten från tälgknifzenden 
Du skal weta när dher wancka något dricka 
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Jag bälte på, och drack så buken måtte spricka 
En skiälm iagh, når jag stopet för munnen fick 
Om iagh dher i lembnade den minsta slick , 
På dhet sista fick iagh ett glas wijn 	_ 
Då blef iagh full, och walt kul som itt swijn. 
Då toge de joga, och buren på gålen 
Dher låg iagh och soff, så alla de såget 
Men dher ska tu weta iagh gaf mer för minner, 
Fölle tror iagh dhet war en half tunna 
Däd tynna kom före och grunsoppera efter 
Då hade dhe skäl för joga de plägde 
Sij när een så sigh pläga får 
Då har han skiäl för han i giästebå går. 

Tore. Iagh hörer joga tu åst fuul i matlag 
Så plä tu förr wara, så äst tu än i dag 
Fölle war iagh medh i samma carlass 
Men inthet fick iagh så dricka tee pass. 
Ty iagh hade vnder händer öhl och wijn 
Effter the ha gjort mig the itt kiellarswijn 
Mot ännan iagh mig fölle en tummel togh 
At To re sterade hwar han stog 
Intet kunne iagh tappen i tunnan sticka 
Hwarken ta vth eller sätta in swicka 
Hade icke Kieringa mi kommit rät då 
Så ha det fölle blit en galen marchnan å. 
Tag måste öfwer enda och ha litet roo 
Så lenge det måsta gick uhr mitt skateboo. 
Men när jag wachnade war icke bättre wulit 
Än Käringen hölt då på trefwa efter hålet 
En godh tunna Ööl haa hon låtit vthrinna. 
Hon giorde som ingen ährlig Qvinna. 
Då måtte iagh vpp och nappa the min sysla 
Det hielpte hwarken grijna eller hwisla. 
Nu har iagh ondt i hufwud och hår, 
I denna dagh iagh nappeste bättre får. 

Marie. Jo min K. Gubbe fölle weet iagh itt mageplåster 
Fast än det skulle något litet kosta 
Een kappe Brännewijn eller twå 
Skulle det icke dåga, och smaka vppå 
Så länge du finge itt annat fnoos 
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Och gamble öhloset ginge sin koos. 
Ordspråket lyder at en ska taa boot 
Där man dagen tilförende fick soot. 
Och heete iagh aldrigh som iagh heeter DU, 

Hade iagh icke det så gärna som du. 
I o g a. Det granhustra säger, det tycker och iagh, 

Wij wille skita i kula hwar sin halföre på lag. 
Så länge wij få see hwad det will giöra, 
Om wij icke kunna komma oss nåå lijtet före. 

Tore. Må giöra wij willia skita i hoop som tusa, 
Marie ska wara frij, för hoo ska gå sta. 

Marie. Wee tocka ool glömmer iag räcken och spåna 
lagh går staa, om iagh är een ährlig Kana. 
Det bästa iagh finner, ska iagh taa 
Och säya at J oga will så haa. 

[To g a]. MU granhUstra är borte wele wij oss sätta ner. 
Så länge wij få nå litet glammas wee. 

Tore. Ioga du äst nu gamble Karen, 
Aldrig wänder du ändå igen at wara galen. 
Sij där kommer Gussufwa det tör bli godt åff, 
Kunna wij först något i skråfwet få. 

Marie. Drich Tore och smaka på 
Så länge du kan någon lijsa få. 

Tore. Hwas nopper iag bar icke nylig kändt bättre 
Det rifwer i halsen som det wore Etter, 

[M ar i e] Box giök det är kryddat medh peppar och kumla 
Får iagh lijtet meer, snart läre jagh tumbla. 

Tore. Herre Gud, huru godt thet här må göra, 
Nu börja iag lijtet komma migh före 
En gång skal iag fälla löna day, 
Altijd plåstrar du wäl om mäy. 

Marie. Kära Tore hwij skulle iagh icke hää, 
Twi wale day så wacker du Ä. 
Tag taar day i fambn, rätt på frij hand, 
Iagh töör fälle susa day en gång. 

Tore. Ä Käringen galen eller will hon ble, 
Klifwer hon icke på rnigh, så alt folck det seer. 
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lo ga 	Nu skall tu wetha granne, thet biter vppå, 
Tag wil vp och see om iagh kan tellia gåå 
Hå lustig, iagh ska kiänna om iagh haar icke een halfföre. 
At iagh kan leya migh en Dantz derföre 
Speela vp en gång hör penga de klinga, 
Nu lyster migh och Marie springa. 

[T o r e.] Hwas blätten, waa icke det en snålhunder, 
Kyste han icke Marie mitt på Munnen. 
Nu skal tu see om iag är en kaar, 
Tag ska förswara den kona iagh haar, 

I o ga. 	Giäller det intet annat än på snorka, 
Iagh skal slå igen det mästa jagh orkar, 
Intet mä oola skrämmer du migh, 
Iagh rår du blir håna, säger iagh digh, 

Marie. Kiäre Tore hålt vp den leda fläpen, 
Han fick intet wäta men halfwa läpen. 

Tore. War det icke nog Terementen iag swär, 
Nu ska du fara en farmers fääl. 

Så tecknas Isaks bröllop i Sverge 1674. 
Om fornsemitiska seder ger teckningen ringa begrepp. I hvad 

mon den troget återger svenska, är naturligtvis ej lätt att afgöra; 
men man kan ej tvifla, att den svenska bearbetaren fått sina motiv 
från senare hälften af sjuttonde århundradet efter Kristus. Folkmålet 
år så pass allmänt hållet, att det ej kan hänföras till något be-
stämdt landskap. Beronius var från Målilla socken i norra Kalmar 
län, ock stycket spelades i Söderköping. Ingenting hindrar att i 
böndernas samtal se sörmländska blandad med högsvenskajormer. 
ehuru visserligen ett eller annat ord torde vara oriktigt skrifvet 
eller trykt (t. ex. skita = skjuta, börje = började). Från Målilla 
är språket icke, emedan man där måste vänta -e för -a. 

Bondeuppträdena antyda en förändring i smaken sedan Frisch-
lins tid (Rebecca är tukt första gången 1576). Utanför de båda 
ofvan aftrykta scenerna införes Joga blott en enda gång i 5:e 
aktens enda scen. Ismael är förargad öfver att bönderna ej infinna 
sig på hans befallning till jakt. Joga svarar: 

Fromme Herre, det wancka folie annat giöra, 
Ähn altijdli ränna i skogen och kiöra. 

1) Att "gå tiljan rak" d. v. s. gå på fogen mellan två golftiljor brukas 
än i dag bland allmogen som prof för att se, om en person är nykter eller ej. 
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kkärell wil ansas, och giäla vth, 
Elliest pantas ifrån oss båe oxe och stut. 
Och dhet säger iagh, och sanningen är bä, 
När sofflet wanckar wil brödet wara må. 

Is m a e 1. År icke dhet en gammal fähunder, 
Står han icke och biebber migh mitt' i munnen — o. s. v. 

Utom det anförda torde ännu ett par små bidrag till kännedom 
om tidens seder kunna uppletas i Rebecca. Efter en misslyckad 
jakt uppmanar Ismael sina tjänare att till nästa gång akta på 
"hvad rop som fogla de fälla", ock ger (V. 1) några oklara an- 
visningar om kråkan: 
Is m a el. Om kråkan [I] hörer, och hon spiller, 

Den dagen jag aldeles ogiller : 
Men om så är, hon först höres kry, 
Då år lycka vthi hwar by. 

Till Isaks bröllop inbjuder Cario (VI. 2), som varit Eleasar följak- 
tig till Betulien, de närvarande "gode herrar, qwinnor och män": 

C ar i o. Doch medh thet förord och wisse lag 
Som iagh eder föreskrifwer idagh, 
Nämblig at i hållen Landzens maneer, 
At hwar och een sin förning gier 
Så går dhet icke alt vth på dhe unga 
EY heller fadren til för stor tunga, 

alldeles som svenska allmogen än idag brukar medtaga förning 
till gästabud. 

I 1:a ock 6:e aktens sista scener sjunga änglarne ena gången efter 
melodien "Ett Ädelt Blodh från Engeland", andra efter "Är 
någon til at firma", hvilka båda förmodligen tillhöra folkvisor. De 
båda egentliga bondeakterna äro enligt Klemming använda i en 
bondekomedi från 1690, som ännu är otrykt: "Ett Mycket Lustigt 
Och Kortwilligt Tidfördrijf, Ilwilket någre kortwillige Dannemän 
hafva Agerat sig emellan om mångahanda Discurser". 

Schonwi Vitulus Thet är Een lustig Fabula om en bonde 
benämdh Corcebus, som bleff bort såld för en ka?f, på svenska 
verterad af konrektoru KRISTOFER MORZEIIS i Nyköping, är redan i 
sin ursprungliga form en "fabula ludicra", till skillnad från öfriga 
i Terentius Christianus ingående skådespel med allvarsamt, mest 
bibliskt innehåll. Det fans sålunda, då stycket i sin helhet var 
beräknadt blott på åskådarnes förlustelse, ingen anledning att däri 
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införa några extra uppträden. För det mesta följer den svenske 
öfversättaren replik efter replik sitt original,-  men har i det hela 
en något bredare form. Ett eller annat litet parti återger äfven 
här svenska seder från 1600-talets senare hälft. Den köpslagande 
Chremes kommer sent på kvällen "något lustig" till Bacchis ock 
Syra, som hålla öl ock kyssar fala. Han beskrifver sin dag, huru 
han på källaren tagit sig mången sup både utaf vin ock öl ock 
måst lemna märr ock föl i pant för betalningen: 

C ha. em e s. Ey halp emot strida, kifwa, 
Thes förutan war och lust, 
Som fördref all sorg och pust 
Ther war Orglanisse glad, 
Han båd' spelade och qwad, 
Ther hoos stod en ungan dräng 
Och han strök i fullan fläng 
På en kokad swine bogh, 
Thoor han hielpe, hur jag logh, 
Och en annan suygger man,, 
Mächta wackert spelte han 
På en måla kista lång, 
Ther på woro strängar mång, 
Sen war en med messings lur, 
Men han böla som en tjur. 
Stundom grott, stundom grant, 
Han lät alt trant-tari-rant. 
Mycket annat ther jag såg, 
Hwilket föga 'nacht på låg. 

Chremes köper den i ett kalfskinn insydde Corwbus. När 
slaktarn kommer för att taga den förmenta kalfven ock får höra 
honom tala, blir han förskräkt ock ger sig undan:. 

Do rio. 	Ingen kalfwer thetta är, - 
Utan den som hornen bär 
Uppå knä och uppå rygg, 
Sielfwa Berchil, fuul ock stygg. 

Chremes misstänker kalfven för en "byting" d. v. s. en bort-
byting, ock vill därmed efter en folktro, som ännu är i friskt 
minne, säga, att han är af trollsläkt, att trollen tagit den rätta 
kalfven ock lagt denna i stället. Originalet talar blott om "en 
ond ande" (cacodxmon). 
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Slutligen tillkallas "besvärjaren" Beraldus. Ett vaxljus tändes 
ock Beraldus uppsöker i sin bok en "beswärining stark", som Moraeus 
ger följande lydelse: 

Jag beswär tig, ludna fä, 
Till tit hufwud, foot och knä, 
Så och till tia lemmar all', 
Att tu vpstår af tit fall. 
Och thet gör jag uthi nampn 

Han hinner ej längre, förrän "kalfven" störd i sin sömn, blir otidig 
ock Beraldus skyndar bort. 

Kon, som varit mor åt den värklige kalfven, heter på sven- 
ska Röökoo. Både original ock öfversättning öfverflöda af okvä- 
dinsord. 

Med 1600-talet år det svenska skoldrarnat utspeladt. I jäm-
förelse med samtida företeelser i utlandet är det enanakronism. 
Det sällskap af studenter, som 1682-85 uppträdde i Uppsala'ock 
1686-91 i Stockholm i nya Bollhuset (Lejonkulan), hade inga skol-
dramer på sin spellista. Hiärnes ock Börks stycken tillhöra ett 
nytt skede af dramats utveckling. De äro som konstalster öfver-
lägsna dessa skolöfningar, med hvilka vi nu sysselsatt oss. För 
kulturhistorikern äi skoldrarnat mellertid en rik källa, hvarur han 
har mycket att hämta. 

Utom hvad i det föregående meddelats: folkmål, spår af folk-
sagor, mytiska föreställningar, om tänkesätt, seder ock bruk, innehålla 
skoldramerna jämväl ordspråk samt ett rikt förråd mer eller min-
dre folkliga okvädinsord. Hvarken de ena eller de andra af dessa 
sistnämda medtagas här. Ordspråken äro svåra att i ett versifle-
radt föredrag med säkerhet urskilja, ock vi äga redan från 1600-
talet en rikhaltig samling af sådana. °kvädena förbehållas en under 
arbete varande samling af dylika, till hvilken bidrag hämtas från 
alla håll. 

2 
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H, F. FEILBERG; Plan for en Ordbog over jysk Folkemål. 22 A. 8:o. 
i3landinger, udg. ved Samfundets sekretwr. H. 1-2: 69 s. 8:o. 

Dessa 11 häften kosta i bokhandeln sammanlagdt 28 kr. Nya med-
lemmar få förut utgifna skrifter, alla eller enstaka, för 3/4  af bokhandels. 
priset. 

Stockholm, 1883. Kongl. Boktryckeriet. 


