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När kersti berg avled år 1735 förärades hon ett eftermäle i form 
av en gravdikt skriven av ingen mindre än Olof von Dalin. En sen-
tida  läsare kan lätt få intrycket att Dalins dikt är ett exempel på en 

gravdikt över en människa – en av 1700-talets mest kända poetiska genrer. 
Kersti Berg var emellertid en tik, och Dalins dikt tillhör en annan genre, näm-
ligen gravdikten över djur.1

Genren djurgravpoesi har sina rötter i antiken2 och kan betraktas som ett 
slags underart till begravningsdiktningen över människor. Under 1600- och 
1700-talen författades det i Sverige liksom i Frankrike, Tyskland och England 
betydande kvantiteter gravdikter över bland annat fåglar, björnar och hundar.

Den som skapade förutsättningarna för att denna diktart skulle få fäste i 
Sverige var änkedrottning Hedvig Eleonoras hovpoet Erik Lindschöld, på sin 
tid en berömd person. Hans gravdikter över änkedrottningens tikar är sanno-
likt skrivna på 1670-talet. Dessa dikter blev incitamenten till de poem som 
skrevs under de kommande decennierna. Här börjar en linje som går via 
 Christoffer Leijoncrona, Israel Holmström, Olof Hermelin, Johan Runius, 
Germund Cederhielm, Sophia Elisabet Brenner, Dalin och så vidare.

Bakom skrivandet av dikterna kunde ligga rena karriärskäl och de kunde 
även fungera som förtäckta hyllningsdikter till adel och kungligheter, tjänst-
göra som vapen i kritik av samhälleliga maktelement eller som kamouflage vid 
behandling av politiskt känsliga ämnen samt utgöra ett medel för att roa,  trösta 
och underhålla, till exempel vid hovet, i ett ordenssammanhang eller i en privat 
kontext. 

N
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Lindschölds hundepitafier är allvarligt hållna men genomsyras på samma 
gång av en sorglöshet och lekfullhet och kan därför sägas balansera mellan det 
allvarliga och det lekfulla. Till skillnad från en betydande del av den djurgrav-
poesi som skrivs under de kommande decennierna är dikterna påfallande  enkla 
och oskuldsfulla. Lindschölds hundepitafier är exempel på en annorlunda form 
av panegyrik. Avsikten med dikterna, som poeten sannolikt fått i uppdrag av 
änkedrottningen att skriva, torde nämligen ha varit att uppmärksamma en peri fer 
händelse i hovlivets vardag och att samtidigt uppvakta änkedrottningen. Dik-
terna har tröstat och förstrött sin kungliga adressat för stunden och där efter 
glömts bort av det stora flertalet. Det är många gånger en slump att de till-
fällesdikter som idag finns kvar har bevarats åt eftervärlden. Poeterna själva 
brydde sig för det mesta inte om att samla sina dikter, och avskrevs de av en 
verssamlare var risken likväl stor att de fick skatta åt förgängelsen. Lindschölds 
dikter har hållits levande av flera händer, som skrivit av och tagit vård om dem 
och sörjt för deras existens under 1700-talet och ända in i vår tid.

Två eller möjligen tre hundepitafier av Lindschöld har bevarats; det är inte 
osannolikt att han skrev fler. Ett av dem heter ”Epitaphium öfwer Hennes M:tz 
Enchedrottningens Hundh Epelin som ligger i Trägården på Ulricksdahl be-
grafwen” och lyder:

Jag Epelin[,] som hijt och dijt 
    Löpp Kring [sprang omkring] i Konga Håfwet,
War allom kär, ingen förnär, 
    Som hwar Man geer Mig låfwet[,] 
Nu ligger här [ligger nu här], har intet mehr 
    Och kan eij mehr begära 
Än lijtet Kalck, Steen, Tegell och Lehr
    För all framfaren ähra [för all gången heders skull].3

Lindschöld har förmänskligat hunden, som från sin nya position bortom gra-
ven blygsamt sammanfattar sitt liv. Antropomorfism är vanlig i djurgravpoesin, 
och djuren talar redan i dikter från antikens Grekland och Rom. 

Enligt titeln är hunden begravd i trädgården vid slottet Ulriksdal utanför 
Stockholm. Någon sten är inte bevarad men har sannolikt rests. I slottsparker 
uppfördes nämligen inte sällan minnesstenar och gravstenar över döda sällskaps-
djur, och i slutet av dikten heter det att tiken inte kan begära mer än litet kalk, 
sten, tegel och lera, vilket torde syfta på materialet till ett dylikt monument. 
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när dyrtid rådde och även papper var en bristvara togs varje 
liten pappersbit till vara. I Kungliga bibliotekets omfattande hand-
skriftssamling efter den lärde numismatikern Nils Keder finns till 
synes allt bevarat av hans hand, även detta utkast till en madrigal, 
adresserad till välborna fru Margareta B. Grundel med anledning 
av den lilla hunden Castans ”ynkeliga död”.

Den sista raden, ”För all framfaren ähra”, betyder ungefär ’för all gången 
 heders skull’. Tiken fick alltså troligen ett fint monument för att föreviga det 
goda renommé den hade medan den levde.

Hur själva ceremonin kring knähundarnas död såg ut finns det inga kända 
vittnesmål om från svenskt språkområde.4 Om dikterna lästes upp i anslutning 
till att djuren ’gravsattes’ eller vid någon annan tidpunkt går inte att  avgöra. I 
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1. På 1600- och 1700-talen var djurgravpoesi en flitigt använd diktart som kunde 
brukas för en lång rad ändamål, från imitationer av antika förebilder till maskerade 
dikter med politiska eller karriärmässiga förtecken. Se Daniel Möller, Fänad i helgade 
grifter. Svensk djurgravpoesi 1670–1760 (diss.), Lund 2011.

2. Se Gerhard Herrlinger, Totenklage um Tiere in der antiken Dichtung. Mit einem An-
hang byzantinischer, mittellateinischer und neuhochdeutscher Tierepikedien (diss. Tübingen), 
Stuttgart 1930

3. Cit. efter Möller 2011, s. 48 f.; orig. i Uppsala universitetsbibliotek, Palmskiöld 
390. 

4. En redogörelse för en hundbegravning i renässansens Italien har dock överlevt. 
Isabella d’Este (1474–1539), markisinna av Mantua, ska under högtidliga former ha 
låtit begrava sina hundar och katter i slottsträdgården, där cypresser och gravstenar med 
namninskriptioner märkte ut deras gravar. I Julia Cartwrights biografi över markisinnan 
anförs och refereras författaren Matteo Bandello (ca 1480–1562), som omtalat att samt-
liga hovmän och hovdamer var närvarande vid sådana tillfällen. Det är betecknande för 
tiden ”that every incident, from the birth of a prince or the fall of an empire, to the 
death of a fool or a pet dog, became an occasion for producing Latin epitaphs and son-
nets or elegies in the vulgar tongue”. Julia Cartwright, Isabella d’Este. Marchioness of 
Mantua 1474–1539, I, London 1903, s. 135.

5. Dikten finns bevarad i handskrift i Kungliga bibliotekets samlingar, signum Fe 13. 
6. Se Svante Norrhem, Kvinnor vid maktens sida, Lund 2007, s. 60. 

dyrtider med pappersbrist fick förarbetet till den dikt som skulle överlämnas 
till mottagaren ske på de fragment man hade till hands. I Nils Keders efterläm-
nade handskriftssamling finns ett utkast med många ändringar till en madrigal 
över den ”wänliga lilla hunden Castans ynkeliga död”.5 En och annan, sägs det 
i dikten, ler visserligen åt hans olycka och sörjer inte hans frånfälle, men han 
”saknas af des fru och af N.N.S.K.”, det vill säga Nils Nilsson Keder (1659–
1735). Även denna djurgravdikt formuleras som en hyllning, en ”ödmiuk 
wördnad”, av djurets ägare, Beata Margareta Grundel (1689–1772), gift med 
riksrådet Jacob Cronstedt (1668–1751, greve till Fullerö och Almö i Barkarö 
socken, Västmanland). De skildras av Hedvig Charlotta Nordenflycht som ett 
vittert par med litterära och kulturella intressen.6


