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Gothia Me Genuit
Svenska autoepitafier från tidigmodern tid 1

daniel möller

*     *

*

Självbiografi, memoar, minnen, vittnesmål, bekännelse. Teknikerna 
för – och arterna av – litterär självframställning är flera.2

En under 1600- och 1700-talen vanlig men i Sverige hittills  outforskad 
underkategori till begravningsdiktningen är det så kallade autoepitafiet. Det 
kan inkluderas i raden av olika sorters självframställning. Inte minst 1700-talets 
kultur och litteratur utmärks av ett intresse för de biografiska och självfram-
ställande genrerna.

Internationellt har autoepitafiet som subgenre uppmärksammats av Joshua 
Scodel och Karl S. Guthke. I The English Poetic Epitaph (1991) mönstrar Scodel 
1700-talsförfattaren Alexander Popes ”Epitaphs upon Himself”.3 Guthke 
granskar i Epitaph Culture in the West (2003) ett stort antal ”self-epitaphs” av 
olika författare från äldre epoker och ända in i vår tid.4

Medan epitafiet är ett frö till en biografi, är autoepitafiet ett frö till en själv-
biografi. Flertalet autoepitafier är torra och allmänt eller neutralt hållna (det 
vill säga de påminner om varandra), medan andra är självhögtidliga, pompösa 
och självpromoverande. Ytterligare andra är självironiska eller skämtsamma.

Det finns alltsedan antiken en stor mängd epitafieantologier, och under 
1600- och 1700-talen blev det på modet att såväl skriva som samla fiktiva epi-
tafier. I Tyskland gav Frans Sweerts år 1623 ut antologin Epitaphia Ioco-Seria,5 
en samling ”sprall-varliga gravskrifter”.6 Även i Philippe Labbes Thesaurus epi-
taphiorum veterum ac recentium (1666) finns en avdelning med ”sprall-varlig” 
poesi, bland annat en gravdikt över en bokmal vars stoft diktjaget viger som 

S
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trofé åt muserna, vars fiende den var.7 I den av Otto Aicher redigerade antolo-
gin Theatrum funebre från 1675 finns bland annat en avdelning med gravdikter 
över djur: en över en hund som slagits ihjäl av en bondtölp, en över en annan 
hund som dödats av vildsvin och en över en tredje hund som bitits ihjäl av 
andra hundar; där finns även gravdikter över en mulåsna, en gammal märr, en 
liten hare, en gammal räv, en loppa, en råtta, en myra, bin (ett kollektivt epita-
fium), en humla, en fluga och en falk.8

Texterna som behandlas i den här studien, autoepitafier skrivna i Sverige – 
majoriteten från 1600- och 1700-talen –, är författade på svenska, latin och 
franska.9 Sammanlagt har jag funnit och haft att ta ställning till drygt ett tjugo-
tal dikter från svenskt 1600- och 1700-tal och ungefär lika många utländska 
poem från samma period. Utöver det finns i materialet cirka tio dikter från 
antiken och ett tjugotal poem från svenskt och utländskt 1800- och 1900-tal.10 

I

1600- och 1700-talen är epitafielitteraturens guldålder i Sverige. Det skrevs 
under dessa århundraden kolossala mängder gravdikter av skiftande slag och 
av varierande omfång. Då uppstod i Europa och Sverige även ett antal under-
genrer eller underkategorier till den vanliga begravningsdiktningen (flera med 

b lars wivallius skrev inte färre än tre kända gravdikter över 
sig själv, lika många som Carl Gustaf Tessin. En är denna i Kung-
liga bibliotekets samlingar, präntad i trespalt på ett ark i storlek 
40,5X 63,5 cm och med en tecknad dekor som ram (Vt 128). Titeln 
lyder: ”EPITAPHIVM in obitum LAVRENTIJ WIWALLIJ a se-
met ipso compositum”.  Över de tre spalterna står som ett slags 
motto: ”Adam war wår första Faar, och Efwa wår första moor. Dhe 
dödde bort, lemna oß qwar, i nödh och elände Stoor.” Dikten slu-
tar med ett Votum:

  Hjälp oß wår gudh af all wår nödh,
  Och frälß oß från en ond brå dödh.
  Gudh gifwe oß en sahligh stundh,
  Dhet önske hwar af hiertans grundh.

Och sist läser vi Optima Speculatio est mortis meditatio (’Det bästa 
begrundandet är meditationen över döden’).
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antika anor). Det är frågan om en brokig odling vid sidan av den gängse grav-
diktningen, där djurgravpoesin var den vanligaste sorten.11

Förutom över djur skrevs gravdikter över konkreta och abstrakta ting (saker, 
föremål). Dessa dikter är ibland (för att inte säga ofta) parodiskt hållna och inte 
så få hör hemma inom kategorin burlesk, en underavdelning till parodin.12

Förevändningen för författandet av gravdikter över ting kunde vara att man 
ville dryfta en specifik politisk fråga, men dikterna kunde också skrivas av andra 
skäl. Ett exempel på en politisk gravdikt över en abstrakt företeelse, i detta fall 
överflöd, är den separattryckta dikten Graf-Skrift Öfwer Det Landförwiste Swenska 
Öfwerflödet (1757) av den numera bortglömde författaren Svante Didrik  Wexell 
(1732–1775). Dikten har sannolikt skrivits med anledning av 1756 års över-
flödsförordning, som i likhet med de andra överflödsförordningarna hade till-
kommit för att motverka lyxkonsumtionen i landet. Såväl smak som lust för-
passades i det nya dekretet till graven, menade Wexell.13 

I en klass för sig är en gravdikt från 1716 av Nils Sparrman (1667–1722). 
Författaren klagar över två ’döda’ kroppsdelar, en hand och en del av en arm. 
Dikten publicerades separat och dess långa titel lyder: Suck och Tårar Med Tröst 
och hugswalelse Öfwer Den högra Handen/ Och En deel af Armen/ som efter en 
hastig åkommande Swulnad Anno 1714 den 19 December: Samt en obeskrifwelig 
wärck och sweda den 8 Martii följande måste afsågas; Med den andra handen vptäk-
nade. 

Dikten inleds på följande sätt:

JAg har spelt vth/ och wräka måst min Luta. Min stränga spehl hur’ ynckligt de 
sig sluta? Min högra hand och arm är sågad af/ Min högra hand/ det dyra kära 
stycke/ Lekammens borg/ tu ädla wackra smycke Är lagd i graf.14 

Man kunde förmoda att Sparrman förlorat kroppsdelarna i något av Karl XII:s 
krig, men så var inte fallet. Poeten var kyrkoherde, och i herdaminnet finns 
upplysningen att Sparrman hade ”den olyckan att nödgas låta afsåga sig högra 
handen för en svår vårtas skull, hvaruti af vanskötsel kallbrand slagit sig. Lefde 
dock derefter i 8 år, och betjenade sig sedan af venstra handen, att lika färdigt 
skrifva.”15 

Till och med en gravskrift över en gravskrift har författats, av Johan Peter 
Kjellberg (1768–1832). ”Öfver en af Ålder utplånad Grafskrift” lyder:
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Förr lärde denna Skrift, men Tiden plånat ut,
att allt uti vår Verld förgängligt är til Slut:
och Sjelf hon denna Sats nu aldrabäst förklarar
därmed, att läsen bli hon Mödan oss besparar.
Så Ytan detta intyg bär:
en Grafskrift är begrafven här.16 

Liknande dikter skrevs i Tyskland, England och på andra håll.17  Autoepitafierna 
tillkom med andra ord inte i ett vakuum. Samtidigt som poeterna skrev grav-
dikter över sig själva, skrev de dikter över döda hundar och fåglar samt över 
förlusten av materiella ting och abstrakta företeelser. Begravningspoesin togs i 
 beslag och användes för andra syften än den ursprungligen var avsedd. 

Det går inte alltid att avgöra om de människor, djur och föremål som behand-
las i gravdikter verkligen existerat. Det har skrivits många fingerade gravdikter, 
och Per S. Ridderstad skiljer därför med rätta mellan äkta och fingerad tillfälles-
litteratur. Han tar Bellman som exempel och påpekar att dennes produktion i 
mycket hög grad består av tillfällesdiktning, både äkta (verser över enskilda 
personer) och fingerad (Bacchi Orden, det mesta i Fredmans epistlar).18

I denna studie förekommer både äkta och fingerade gravdikter. Man kan 
ställa sig frågan om det är meningsfullt att tala om de fingerade  tillfällesdikterna 
som tillfällespoesi i egentlig mening. Tillfällesdikter är skrivna över eller till 
reella föremål (brudpar, döda personer/djur) och är knutna till specifika tillfäl-
len (bröllop, dödsfall). Å andra sidan kan fiktiva dikter ha en mottagare eller en 
mottagargrupp och har det i regel också. Det råder som Ridderstad påpekat 
”ett oupplösligt samband mellan tillfälle och text” (min kursivering),19 inte nöd-
vändigtvis mellan (ett eller flera) äkta föremål och en text. Man kan således säga 
att de fingerade tillfällesdikterna frammanar en föreställning om ett tillfälle.

II

Ett av de äldsta svenska epitafierna är författat redan på 1000-talet. Det är en 
inskription på en runsten, som på gängse sätt kort minner om en död person 
och om vem som lät rista inskriptionen och resa stenen. Men runorna över 
stormannen Jarlabanke skiljer sig från andra runinskrifter. En av stenarna som 
denne lät resa över sig själv – vid Vallentuna kyrka – har en ristning som när 
stenen var hel förmodligen löd (här translittererad och översatt till modern 
svenska):
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Jarlabanke lät resa denna sten över sig själv medan han levde. Han ägde ensam 
hela Täby. Gud hjälpe hans själ.20

Texten är dock, som synes, nedtecknad i tredje person singularis, och det är 
inte möjligt att avgöra om det är den döde själv eller någon honom närstående 
person som formulerat raderna.21

Många bemärkta personer i svensk kultur- och litteraturhistoria har författat 
gravdikter över sig själva. Några namn kan nämnas: Johannes Messenius (1579/ 
80–1636), Georg Stiernhielm (1598–1672), Sveno Brynolphi Dalius (1604–
1693), Lars Wivallius (1605–1669, som skrev minst tre stycken), Lars  Fornelius 
(1606–1673), Johan Oxenstierna (1666–1733, som skrev två stycken), Georg 
Heinrich von Görtz (1668–1719), Johan Runius (1679–1713), Jacob Frese (ca 
1690–1729), Carl Gustaf Tessin (1695–1770, som författade tre stycken), Olof 
von Dalin (1708–1763), Augustin Ehrensvärd (1710–1772), Johan  Gabriel 
Oxenstierna (1750–1818), Frans Michael Franzén (1772–1847) och Johan Olof 
Wallin (1779–1839).22 

Förebilderna fann man bland annat hos de namnkunnigaste av antikens 
författare: Homeros (700-talet f.Kr.), Aischylos (ca 525–456 f.Kr.), Vergilius 
(70–19 f.Kr.) och Ovidius (43 f.Kr.–17 eller 18 e.Kr.),23 som alla fyra – enligt 
traditionen – skrivit gravdikter över sig själva och kan sägas ingå eller ha ingått 
i den litterära och kulturella repertoaren. Även denna lista kan göras avsevärt 
längre. Det hör exempelvis till sammanhanget att Anthologia Graeca (Grekiska 
antologin) innehåller flera autoepitafier,24 liksom att sådana har författats av 
internationellt kända senmedeltida och tidigmoderna diktare som François 
Villon (ca 1431–ca 1463), John Donne (1572–1631) och Andreas Gryphius 
(1616–1664), för att bara nämna tre.25

Horace Engdahl beskriver repertoaren som ”ett förråd av material och tek-
niker, genom vilkas mellankomst verkligheten på sätt och vis redan är förvand-
lad till poetiska halvfabrikat, och många av konstutövarens val är gjorda åt 
honom på förhand”.26 Till repertoaren räknar han ”retoriken, de versifikato-
riska och grammatiska reglerna och genrekonventionerna”, därtill ”ett antal 
kulturellt centrala stoffkretsar, framför allt antikens mytologi, den klassiska 
världens geografi och historia, herdefiktionens landskap och persongalleri, den 
officiella historieskrivningens fosterländska hjältefigurer samt bibelns gestalter, 
som dock utnyttjades sparsamt”.27 Repertoaren kan således beskrivas som en 
historiskt-kulturell och retoriskt given erfarenhetsbank som de bildade kret-
sarna ägde gemensamt och fritt disponerade idé- och stoffkapitalet i.
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Varför författade man då autoepitafier? Det enkla svaret är att man (för  detta 
gäller just män – jag har tyvärr inte lyckats spåra upp något äkta autoepitafium 
av en kvinna) har skrivit sin egen gravdikt för att inte bli bortglömd. Det går 
inte att lita på att någon annan ska rista ens runor när man är borta, utan det 
måste man göra själv. Shakespeare, som även han författat en egen gravskrift,28 
har i Much Ado About Nothing formulerat det så här:

[…] if a man doe not erect in this age his owne tombe ere [= before] he dies, hee 
shall live no longer in monuments, than the Bels ring, & the Widdow weeps.29

Det går inte heller att lita på att någon annan ska skriva en bra gravdikt över en 
– risken finns att den blir medioker, rentav undermålig. Olof von Dalin (1708–
1763) uttrycker i ett autoepitafium, ”En qwäll när H.[err] Dalin war siuk”, som 
citeras i sin helhet längre fram, en mild förskräckelse över att en viss ”Herr 
Twist” (eller någon liknande biskald, halv- eller helpekoralist) ska skriva en 
gravdikt över honom när han är död. (Peter Twist, 1709–1754, var en av Dalins 
tids mindre framstående tillfällesdiktare, som med en rad servila poem i  arkaisk 
barockstil uppvaktade bland andra Dalins arbetsgivare Lovisa Ulrika och Adolf 
Fredrik.) Under en period av sjukdom uppfylls Dalin därför av ett slags skälmsk 
vämjelse, och han skriver: ”[O]m jag skulle lifwet mista,/ så will jag kort min 
runa rista:/ det ber jag, kära min Herr Twist,/ at han går långt ifrån min kista:/ 
jag må ju sielf få skrifwa sidst?”30 

Det finns dock – undantagsvis – även andra anledningar till att man skrev 
autoepitafier. Jag återkommer till dem.

Det kan nämnas att ett epitafium över en prostinna, skrivet i första person 
singularis, på 1800-talet uppgavs vara inristad på en gravsten ”i en gammal 
kyrka uti Kronobergs län”:

 Tre gånger jag mig uti brudesäng vändt,
               Så gladelig! 
 Fast Gud mig ej hafver med barn bespändt,
               Beklagelig! 
 Min försteman var en löjtnant så fin,
 Den andre en doktor, kan hända, 
 Den tredje var Prosten Hans Johan Flodin,
 Och han hafver skådat min ända.31
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Under 1700-talet författades det även gravdikter över levande personer.32  Syftet 
med dessa poem var att klandra, smäda och driva med människor som uppfat-
tades som löjeväckande eller som man hade ett horn i sidan till. Troligen till-
hör epitafiet över prostinnan detta slags texter. Det ter sig både löjeväckande 
och infamhumoristiskt. Sannolikt har vi att göra med en posthum verspaskill, 
ett inverterat äreminne – och därmed ett falskt autoepitafium.

De flesta autoepitafier är annars allvarligt syftande, skrivna för att ristas in 
på den egna gravstenen eller för att tryckas i memoarboken eller i en diktsam-
ling. Andra är självförhärligande, självironiska, skämtsamma eller till hälften 
allvarliga, till hälften humoristiska. 

Historiens mest kända autoepitafium (nedan kallat Mantuaepitafiet) har tra-
ditionen tillskrivit Vergilius. Det utgör förebilden för mången diktare av egna 
gravskrifter under de kommande århundradena: 

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc 
    Parthenope. cecini pascua, rura, duces.33

(’Mantua gav mig livet, Calabrien ryckte bort mig; nu hyser mig Neapel. Jag 
besjöng ängar [Bucolica], åkrar [Georgica], fältherrar [Aeneiden].’)34

Flera författare har alluderat på denna – sannolikt apokryfiska – dikt, som imi-
terades och parodierades redan i antiken. Det finns gott om dikter om och 
över både människor, djur och ting som anspelar på det lilla poemet. En grav-
dikt över en knähund, inhuggen i en marmortavla vid Villa Borghese i Rom, 
börjar till exempel: ”Gallia me genuit” (’Gallien gav mig livet‚).35 Och i ett Mar-
tialis-epigram yttrar några ostar: ”Trebula nos genuit” (’Trebula gav oss livet’).36

Lars Fornelius – bördig från Fornåsa i Östergötland, vid 1600-talets mitt 
poesiprofessor i Uppsala och även latindiktare – författade ett (allvarligt) auto-
epitafium som inleds med orden ”Gothia Me Genuit”.37 Fornelius avled 1673 och 
hade varit en av sin tids främsta lärde. Genom hans poem kan Mantuaepitafiet 
ha rönt förnyad aktualitet i Sverige.

b dalin uttrycker i dikten ”En qwäll när H.[err] Dalin war 
siuk” en  lättsam bävan över att pekoralisten Twist ska rista en runa 
på vers över honom när han är död. Denne hade med en lång rad 
poem i svassande och bombastisk stil uppvaktat bland andra Lovisa 
Ulrika och Adolf Fredrik. (KB, Vf 72)
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Fornelius’ autoepitafium lyder:

Gothia Me Genuit, Batavi Fecere Magistrum.
Upsalia Excepit. Porticus Hæc Sepelit.
Me Melius Nemo GUSTAVI Vulnera Regis
Vidit, Jd In Saxo Hoc Lector, Habeto Novum.38

 
(’Götaland födde mig, Holland gjorde mig till magister, Uppsala mottog mig, i 
denna hall är jag begraven. Ingen har bättre än jag sett konung Gustavs sår. 
Detta skall du, som läser detta, ha som en nyhet på denna stenhäll.’)39

Även amiralen och poeten Werner von Rosenfeldt (1639–1710) anspelar – i 
epicediet ”Klagan öfwer en mächta artig Papegoijas dödh” – på Mantuaepita-
fiet. Epicediet avslutas med ett gravepigram med papegojan Papkens porträtt, 
ett, som det heter, ”Epitaphium med papkens Conterfey” (r. 45–50).40 Tre små 
partier om två rader vardera urskiljs i epitafiet: ett där papegojan berättar om 
sin födelse, ett där den talar om sitt liv och ett där den meddelar vad som hänt 
den efter dess död. Rosenfelt låter den döda papegojan bland annat meddela: 
”J Jndien är iag kläkt […]/ […] på wärkö blef iag döö”.41 Med dessa ord, och 
några följande, anspelar han på Mantuaepitafiet, som traditionen alltså till-
skrivit Vergilius (’Mantua gav mig livet, Calabrien ryckte bort mig’).42

Johannes Messenius’ autoepitafium är i likhet med Mantuaepitafiet kort. 
Det tillhör den självpromoverade kategorin och lyder: 

Här under hvila sig Doctoris Johannis Messenii ben: 
Själen i Guds rike; men ryktet kring hela verlden.43

Flertalet autoepitafier har nedtecknats mot slutet av författarnas liv. Andra synes 
vara skrivna mitt i livet eller i ungdomen. Ju yngre en författare varit vid fär-
digställandet av den egna gravskriften, desto mindre allvarlig ter den sig. När 
det gäller Messenius är det mycket osäkert om dikten över honom  verkligen har 
författats av honom själv. I de äldsta källorna omtalas dikten som ett vanligt 
epitafium.

Det finns även dikter som är allvarligt avsedda men framstår som komiska. 
Så är det med Sveno Dalius’ rekordlånga autoepitafium, som även var hans 
mest kända dikt. Dalius är desslikes det svenska ädelpekoralets grand old man. 
Dikten bär titeln ”Personaliskt Epitaphium” och står att läsa i hans sista diktsam-
ling, Finem respice (’Tänk på slutet’, 1684). I en version från 1693 (poetens 
dödsår) har den namnet ”Resepass och Epitaphium”.44
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Georg Gezelius skriver i sitt biografiska lexikon att Dalius’ gravdikt över sig 
själv ”upväkte allmänt löje”.45 Dalius lämnar i dikten en rad självbiografiska 
uppgifter, och början är storslaget krönikeartad:

ANNO 1604/ Man kungör/
Född til Werld i Proest-Gården Öhr/ 
Faar/ Brynolph Haquin Prost in Dalia
Moor, Prætorens Dotter Amalia.46

Olof von Dalin travesterar dessa rader – och alluderar samtidigt till ett besök 
på gården Forsby i Österåkers socken i Södermanland hos sin vän Ulric Nils 
Gyldenstolpe (1689–1768) – med formuleringen:

1738 man kundgör 
eij trettonde affton; men dagen för.
på Högsiö gård in Wikingåkria 
twå mil från Österåkria.47 

Gyldenstolpe svarar med ett versbrev i samma avsiktliga pekoralstil, där han 
påpekar att Dalins brev ”liknar förträfligt sit original”, och undertecknar sitt 
eget: ”Forsby/ bittida på åhret 1738 och eij sent,/ är illa skrifwit, men bättre 
ment.”48 

Både Dalins och Gyldenstolpes versifierade epistlar är till stora delar model-
lerade efter Dalius’ autoepitafium. Dalin imiterar Dalius’ skrivsätt, särskilt 
hans lust att rimma på latinska glosor, något som ter sig extra löjligt eftersom 
slutrim inte förekom i den klassiska latinska poesin. 

Kunde autoepitafierna ha andra funktioner än de mest uppenbara, nämligen 
att konstfullt söka motverka bortglömdhet eller högtidlighålla minnet av sig 
själv – eller driva med sig själv? Svaret är ja, men det förefaller ovanligt.

I Dalindikten som nämndes ovan – den är från omkring 1753 – skaldar  Dalin 
om likstolens likviditet. Likstol är benämningen på den avgift som prästen fick 
som ersättning för begravningsceremonin.49 Dikten är, som så ofta hos Dalin, 
till hälften allvarlig, till hälften skämtsam.50 Den består av tre strofer, där den 
första och tredje strofen är skrivna i första person och den andra i tredje person 
singularis. Det är poemets andra och längsta avdelning som utgör själva auto-
epitafiet, som har ett annat utseende med indrag för rader med manligt rim. 
Dikten lyder in extenso:
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Neij, nu i qwäll mår jag eij wäl:
bäst tänka på sin stackars Siäl
      och lämna Kroppen åt Galèner,
      Boerhaver, Beckar och Rosèner,
   som wißt eij läka mig ihiel:
      men om jag skulle lifwet mista,
      så will jag kort min runa rista:
         det ber jag, Kära min Herr Twist,
      at han går långt ifrån min kista:
          jag må ju sielf få skrifwa sidst?

                 *              * 
                         *

Här hwilar den, som gerna skrattat,
 som trifwits wäl i goda lag
 och sofwit intil liusan dag,
som mints en del af det han fattat,
    en del med större nöije glömt, 
som gamla Sagor genom luttrat,
som ganska mycke papper pluttrat
 med alt det som hans hiärna drömt:
Som offta fåfäng flit sig giorde,
 som alting nämde wit sit namn,
som wörda den han wörda borde,
som älska den han älska torde;
 men fick dock ingen wiß i famn:
Han hwilar här i kalla gropen,
lik en Bouteille, som följer hopen,
 sen winet lyckligt farit hän:
I Klercker, som hans lefnad skrifwit,
hwad han Ehr sidst tilkänna gifwit,
 det är, at om han lefwat än,
had ingen likstol för Ehr blifwit.

                *                 *

Dock, denna Skrifft jag fåfängt sätter:
jag för wår drotning mår nu bätter;
 ty får jag lif och mod igen.51
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Det är kännetecknande för Dalins tillfällespoesi i allmänhet att den ofta inne-
håller oväntade element, såsom klander av andra författare, politiska randan-
märkningar, kritik av lärde eller – som här – utfall mot prästerna. Redan 1735 
hade Dalin skrivit en gravdikt över en hund, smugit in implicit kritik av präster-
skapet och hänvisat till ett känt ställe i Horatius’ Ars poetica samt riktat slagkraf-
tig kritik mot samtidens många undermåliga rimmare.52 Till och med i den egna 
gravskriften griper han tillfället att häckla sina motståndare i de klerikala leden.53

En lekfull och kiastisk sida visar den med Dalin samtida Carl Gustaf Tessin 
upp i ett av sina tre autoepitafier. I dagboken skriver han i september 1757: 

Hade jag penningar, så läte jag, mig till graf och instundande hvila, upplägga, på 
någon kyrkogård en ättehög, med träd omsatt, hvälfd under, och en ingångsdörr 
vid marken, samt öfverst, en Runsten, med påskrift:
     
En lätt luft var mig ofta tung: En tung jord är mig nu lätt.54 

Det lugubra ämnet till trots är texten närmast uppsluppen. Tessins två andra grav-
dikter över sig själv förefaller däremot allvarligt hållna; den ena, som bär rubri-
 ken ”Öfver min graf” och är nedtecknad i dagboken den 2 mars 1757,55  lyder:

GUDS
kärlek hvile öfver jordenes krets.

+
Afund

förtal och otacksamhet 
oroen

ej min tysta 
grift.
Jag 

är ju verlden död
och

till stoft vorden.
Si

CHRISTUS kommer!
Qväljen ej

GUDS dom
med

edra fördomar.
†
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Den 26 november samma år läser vi i samma dagbok följande något mer lek-
fulla fraser: ”Mig är sagdt att på en viss mans grafsten skall stå:/ När det är allt, 
så är allt allt./ Komma någonsin mina ben att ligga vid hans, så vill jag, att mitt 
på mitt grafställe skall skrifvas:/ När allt är allt, då börjar allt.”56 Eftersom man 
tänkte sig att döden var en sorts födelse (och livet ett slags död i etapper), är 
formuleringen mindre frappant än den i förstone kanske verkar.

Lekfullast av alla är Johan Gabriel Oxenstierna. Hans dikt är nedtecknad i 
stenstil (en dikt med punkt efter varje ord) i dagboken 1769, när poeten är 
endast 19 år. Epitafiet uppger sig Oxenstierna ha författat efter att ha förätit sig 
på bär, och han fruktar glatt för sitt liv. Den 8 augusti skriver han: ”På […] 2 
dagar har jag ätit så mycket bär, att jag nu mår illa. Om det blir värre, ock jag 
skulle dö av indigestion [rubbning i matsmältningen], så må man rista detta till 
minne på min graf.”

Här. under. förvaras.
de. jordiska. öfverlefvor. af.

En. Ätare.
Han.

åt. ej. att. lefva. men. lefde.
att. äta.

ock. dog. af. nit. i. det. kall.
hvartill

Försynen. honom. ämnat.
Här.

hafva. de. händer. tröttnat.
Som. aldrig. tröttnade.
att. taga. efter. frukter.

Här.
hvila. de. tänder.

som. aldrig. hvilat.
Vandringsman.

Eho. du. är.
Sök. hans. förtjenster. att. vinna. hans. ära.

men
förr. än. du. går. bort.

töm.
Åt. hans. hungriga. skugga.

En. skeppa. smultron.
På. grafven.57



219

gothia me genuit

Dagen därpå, den 9 augusti 1769, heter det: ”Jag mår änteligen bättre i dag ock 
slipper väl denna gång få mitt Epitaphium öfver mig.”

Mot slutet av dikten vänder sig Oxenstierna skämtsamt till en viator – en 
vägfarare eller vandringsman som tänks passera den imaginära gravplatsen och 
gravstenen – med uppmaningen att söka den dödes ”förtjenster.” i syfte ”att. 
vinna. hans. ära”. Innan dess anmodas denne emellertid att på graven tömma 
”En. skeppa. smultron.” åt den hänsovnes ”hungriga. skugga”. Det är en lek 
med viator-formeln, där den som går förbi en minnesvård uppmanas att stanna 
upp och betrakta griften och fundera över alltings förgänglighet.58 Skäppa är 
en äldre svensk volymenhet för spannmål, med storlek från cirka 25 till cirka 
35 liter. Det är alltså en enorm mängd smultron som den unge skalden önskar 
få strödd över sin grav. 

III

Autoepitafiet, hemmahörande i tillfällespoesin, emanerar ur den genre som 
romarna kallade genus demonstrativum. Det var en av den klassiska retorikens 
tre huvudgenrer, som enligt Aristoteles hade funktionen att ge beröm och 
klander. Genom lovorden och smädelserna kunde en persons namn leva vidare 
i årtusenden – och författarna av autoepitafier försökte här ta sitt öde i egna 
händer. Det kunde vara säkrast så. De skrev sina egna gravdikter för att inte 
glömmas bort. De flesta av dessa dikter är neutrala, andra är självhögtidliga. 
Ytterligare andra är självironiska, lekfulla eller skämtsamma. I ett autoepitafi-
um av Dalin bedriver författaren polemik, vilket är ovanligt. Texterna hör för-
utom inom tillfällespoesin hemma i den litterära självframställningens genre. 

*

1. Studien har tillkommit inom ramen för projektet ”Autoepitafiet i Sverige under 
1600- och 1700-talen”, finansierat av Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk 
Forskning.

2. Jfr Arne Melberg, Självskrivet. Om självframställning i litteraturen, Stockholm 2008, 
s. 7 (och Sidonie Smith & Julia Watson, Reading Autobiography. A Guide for Interpreting 
Life Narratives, Minneapolis & London 2001, som refereras av Melberg).

Angående 1700-talets stora intresse för biografier, se även Bengt Hildebrand, ”Bio-
grafisk historiografi och svenskt biografiskt lexikon. Några huvudlinjer av utveckling-
en”, i Personhistorisk tidskrift 40 (1939), s. 138–206 och Eva Hættner Aurelius, ”Den 
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