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Gravpoesi 
över levande personer

daniel möller

*     *

*

Under 1700-talet författades inte bara gravdikter över djur och 
människor utan även över levande personer.1 Syftet med dessa poem 
var att smäda eller driva med individer som uppfattades som löje-

väckande eller som författaren befann sig i någon form av polemik med. Det 
myckna lovordandet av döda hade kommit i vanrykte några årtionden in på 
1700-talet. Man reste äreminnen över människor som man skulle ha gjort en 
större tjänst genom att glömma, kunde det heta.

Olof Dalin (från 1751 von Dalin) skrev 1739 en gravdikt över Hedvig Char-
lotta Nordenflycht medan hon ännu var i livet, ”Grafskrift öfwer et wißt Fruen-
timmer när det engång för alwar skal dö”:

Här hwilar den, som aldrig hwilat,
 som slitit många sqwallerskor,
 som tadlat Fahr och Mor och Bror,
som alt sit wett med arghet filat.
Om hon i himlen skulle bo
 och eij sin lefnadz art förgäta,
 så satt hon dem ihop at träta,
som äga nu en ewig ro.2

U

b hedvig charlotta nordenflycht, olja på duk utförd 
av Johan Stålbom (1712–1777), porträttmålare och elev till 
bröderna Johan och Lorens Pasch. (Nationalmuseum 
[NMGrh 1831], foto: Hans Torwid.)
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Dalin fick av en mössanhängare en spefull versreplik, som redan i samtiden 
ansågs vara författad av Nordenflycht, en attribution som med något undantag 
har accepterats av forskningen. Inpasset saknar titel i vissa avskrifter; i en 
 avskrift kallas det just ”replik”, i andra duplikat ”Wälment Information för 
omogna Spådoms-Andar” (UUB N 102; KB Vs 46a) och liknande. Norden-
flychts replik lyder:

 
Gud wet hwad Argus täncker på,
    Som i en grafskrifft börjar spå,
Hans sinnen äro wist i dwala.
    Mån han will reta Phoebi tropp
    Och wäckt för snart sin Clio opp,
Att hon tycks i Nattmyssan tala.
 
    Hon siunger högt men helt förwändt
    Och på ett galit Instrument
Slår upp en häfftig spådomsstämma.
    Hon räds att i en ynglings mull
    Skall hela Swerje ramla kull.
Hur snart kan man en flicka skräma?
 
    Men, swaga sinne, war eij rädd.
    Än är här dygd i Mandom Klädd,
Som stöder Swerjes glisa murar.
    Om döden har ett ämne fält,
    Har himlen oss en wackt bestält,
Som käckt på ondskans ränckor lurar.
 
    Fast gamla ondskan stretar mot
    Och hänger wid sin sega rot, 
Kan dygden eij sitt wälde tappa.
    Här är ännu wäl ungdom qwar,
    Som sanning till sitt syffte har
Och går den rätta ährans trappa.
 
    Sen dumhet länge yfwat sig,
    Och sielfswåld ränt en weklig stig,
Till billigt straff sig sielf förrådat,
    Så waknar wäl förnufftet opp
    Och lägger band på lustans lopp.
För länge man dess yrsel skådat.



229

gravpoesi över levande personer

    Man wet att ondskan plägar först
    Gå upp sin grad och bli som störst
Förr än hon faller rätt i grunden.
    Med tiden winner sanning pris,
    Af skadan blir man offta wjs
Och dubbelt dygdens lag förbunden.
 
    Så må wij än ha hurtigt hopp,
    Wårt Swerje tör än hiälpas opp.
Fast döden will så häfftigt hota.
    Än ha wij folck af drifft och mod.
    I unga lif är ärligt blod,
Som söka egennyttan mota.3

Redan samtiden ansåg således att Dalin med den fingerade gravdikten hade 
vänt sig till – eller mot – Nordenflycht, som i sin tur adresserade Dalin med en 
versreplik. Flera avskrivare har accepterat detta, till exempel handen bakom 
KB Vs 46a, som kallar den ”Graf-Skrift öfwer Herdinnan i Norden, at fästa på 
Sparlakanet med en Knappnål af O:D:”, medan många har vaga titlar, exem-
pelvis ”Öfwer et ondt Fruentimmer”, ”Grafskrift öfwer en lefwande Person” 
och liknande.4

John Kruse var emellertid tveksam till att Nordenflycht låg bakom vers-
repliken och även inför uppgifterna att Dalin riktade sig till henne.5 Det finns 
en annan tradition från tiden, dokumenterad i en anteckning av Gustaf Rib-
bing:

Öfwer Fröken Kirstin Gyllenstierna, Syster af Johan Gyllenstierna, som stod i 
halssjern. Hon var äfwen så satyrisk ock bitande som brodren. Bägge woro en 
skräck för alla hus i Stockholm. – Hon skref en werss på Dalin.6

Den som avses är Christina (Maria) Gyllenstierna af Lundholm (1700–1773).7 
Vilken av attributionerna som är den riktiga går inte att avgöra. Dalin själv har 
inte lämnat något besked i frågan.8 Dock är det alltså sannolikt att Norden-
flycht låg bakom versrepliken.

I Nordinska handskriftssamlingen (UUB) finns en ”Grafskrift öfver den 
 lefvande Gustaf Precht” som lyder:
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Här hwilar en artig Architect
en hörsam tienare Gustaf Precht.
Som Poeticerat öfwer de döda
et godt stycke arbete utan möda.
Han ligger wäl icke uti sin grift
utan i sin säng, ty han är gift.
Men icke des mindre är han bortdomnad
man tror at han borgeligen är afsomnad.
Han ropar wäl up med höga röst
at han ej är död; är wäl en tröst.
Men aldrig kan iag mig annat inbilla,
til minsta far Werkstaden rätt illa.
Adieu herr Precht, Gud frögde din Siäl
iag war aldrig din träl och det war just wäl.

      Af en högtbedröfwad wän och
                               Tienarinna.9 

Dikten uppges av samtida källor, däribland Nordin 1140 (UUB), ”Satirer  öfwer 
bestämda personer och tilldragelser I”, vara skriven av Dalin.10 Arkitekten 
Precht hade författat en gravdikt över sin kände kollega Carl Hårleman, en 
dikt som Dalin – om dikten nu är av honom: det råder osäkerhet om det11 – 
uppfattat som ett pekoral (precis som han uppfattat exempelvis ett äreminne av 
Lorens  Jacob Adlerstedt över Joachim  von Düben som ett pekoral). Ewert 
Wrangel framhåller att Precht under 1750-talet var en ”synnerligen känd per-
sonlighet, beryktad för sitt oregelbundna lefnadssätt och för sina pekoralskrif-
ter […].”12

*

1. Se Ewert Wrangel, Det carolinska tidehvarfvets komiska diktning (diss.), Lund 1888, 
s. 239 och Ingemar Carlsson, Frihetstidens handskrivna politiska litteratur. En bibliografi, 
Göteborg 1967, t.ex. s. 40, nr 190:2.

2. Carlsson 1967, s. 40, nr 190:2. Dikten citeras – efter autografen i Krageholm, 
Dalin iana I nr 14 – i Ingemar Carlsson, Olof Dalin och den politiska propagandan inför 
”lilla ofreden”. Sagan Om Hästen och Wår-Wisa i samtidspolitisk belysning (diss.), Lund 
1966, s. 327. Här återges den efter Samlade skrifter av Olof von Dalin, I: Poesi, utg. av 
Ingemar Carlsson, James Massengale, Gun Carlsson & Barbro Ståhle Sjönell, Stock-
holm 2017, s. 202 f.
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3. Cit. efter Sven G. Hansson, Satir och kvinnokamp i Hedvig Charlotta Nordenflychts 
diktning. Några konflikter, motståndare och anhängare, Stockholm 1991, s. 47 ff., där av-
skriften i Nordiska Museet återges (Godegårdsarkivet, F 10:8).

4. Manuskript och underlag till Olof von Dalins Samlade skrifter i Svenska Vitterhets-
samfundets utgåva (MoU).

5. John Kruse, Hedvig Charlotta Nordenflycht. Ett skaldinne-porträtt från Sveriges rococo- 
tid, Lund 1895, s. 136, not 2.

6. MoU. Cit. efter Hagström 1968 s. 93, not 3. Se även Samlade skrifter av Olof von 
Dalin, II:2, Kommentar till Poesi, utg. av Ingemar Carlsson, James Massengale, Gun 
Carlsson & Barbro Ståhle Sjönell, Stockholm 2018, s. 208 f.

7. Gustaf Ribbing är inte ensam om attributionen. En äldre sådan med samma inne-
håll finns även i en avskrift i Riksarkivet (RA), Skoklostersaml. I fol. 201, s. 153.

8. MoU.
9. UUB, Nordin 1140, ”Satirer öfwer bestämda personer och tilldragelser I”.
10. Jfr Carlsson 1967, s. 95, nr 577:2.
11. Utgivarna av Dalins Samlade skrifter har valt att inte ta med dikten i utgåvan. De 

skriver: ”Två avskrifter anger Dalin som författare. Då många sådana attributioner i 
frihetstidens pamfletter vilar på mycket lös grund, kan vi inte verifiera detta, även om 
hans författarskap är helt möjligt. Annars var Precht ingen okänd person för Dalin. I 
en tidigare dikt från 29/8 1751 på Drottningholm öppnar han med ’Prechten öfwer 
Lofö-Fiärden’, när denne kom resande med markattor […], något som antyder att 
Precht vid tiden hade uppdrag för hovet.” MoU.

12. Ewert Wrangel, ”’Versekrig’ under frihetstiden”, i Samlaren 1894 [s. 32–59], s. 47.


