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Miscellanea

En obeaktad ungdomsdikt av Leopold
Vid Mademoiselle Anna Maria Bobergs Graf Den 3 Julii 1774.

Upsala, Tryckt hos Joh. Edman, Kongl. Acad. Boktr.

En ädel mänsko-vän, det samme värde hyser,
Just när hon saknad är,

Som då hon hög och täck för Mänskligheten lyser 
Och hopens vördnad bär:

Ej mer Dess yttre del, som endast hör til jorden,
Dess väsend blifwer glömt:

När, från vår åsyn skild, den är til intet vorden,
Är minnet lika ömt.

Det ger en ef ter syn at egna lustar qväfva:
At lefva utan flärd,

Och nögd i Guds behag, med ädel omsorg sträfva,
At vara Himlen värd.

Där kan en flygtig hog en vandringsspegel finna,
Som visar all dess blygd:

Dervid kan himlens barn i tålamod besinna,
Hur Herren lönar dygd.

Vi se hvar lefnads-dag en ständig framfart måla,
Och vete ej vårt slut;

Det sidsta slag är hårdt; men den kan döden tåla,
Som lärdt sig dö förut.

Säll den i samma konst på världens öfningsbana,
Sig tidigt hemma gjordt:

Han uplyst skönja kan, at lefva är en vana,
Som ej betyder stort.

Vid jordens låga grus, han ej af glitter fängslas;
Men städs är Himlens vän,

Han världen njuta kan, och utan til at ängslas,
Kan han ock lämna den.

En ädel Mänsko-Vän, vi nu til grafven bära,
Som denna sanning känt:

Dess lefnad, lik et ljus, blott brunnit Den til ära,
Som första gnistan tändt.

Hon sågs, i unga år, Sig ren och mogen skilja,
Från världens falska frögd:

Den Högste sade kom: straxt lydde Hon Dess vilja,
Och slöt Sitt lif förnögd.

Denna fromma gravskrift är anonym. Emellertid har en samtida hand försett det 
exemplar, som ingår i Uppsala Universitetsbiblioteks samlingar, med underskriften »Carl 
Gust. Leopoldt OG». Av handstilen att döma kan signaturen mycket väl vara Leopolds 
egen. I alla händelser finns ingen anledning att betvivla uppgiftens riktighet. Dikten  
påminner om den Minnes-Vård, som Leopold ett år senare reste över den döda fru
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Palm. Mamsell Boberg »slöt Sitt lif förnögd», heter det i slutraden. Formuleringen åter
vänder i följande års dikt både i första och sista strofens slutrad: »At man till slut kan 
dö förnöjd» och »Och såsom Hon förnöjde dö». Det första rimparet i den nyfunna 
dikten, hyser—lyser, visar den unge Leopold en speciell förkärlek för. Enbart i hög
tidstalet vid kungaparets kröning 1772 —  en dikt som omfattar 138 parrim —  möter 
konstellationen inte mindre än fem gånger.

D et är som sagt en from gravskrift. Tonen rättar sig efter föremålet. Anna Maria 
Bobergs data har getts av Karin Dovring i hennes avhandling, Striden kring Sions 
sanger (1, 1951, s. 164 f.), där för övrigt också Leopolds gravskrift har observerats. 
Mamsell Boberg var dotter till professorn i orientaliska språk Andreas Boberg (1 6 7 8 -  
1756). Liksom sin ogifta faster Maria Boberg tycks hon ha varit herrnhutare. Hon har 
ägnats ett par andra gravskrifter och en av dem är författad av dottern till en av de 
upsaliensiska sekteristernas ledare: Anna Maria Malmstedt. Det kan tilläggas att det 
både av detta och andra skäl är sannolikt, att Leopold redan under sin Uppsalatid har 
lärt känna den författarinna, som han senare skulle bli nära vän med.

M agnus von Plåten


