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Abstract 

Uppsatsen fungerar som en fallstudie vars syfte är att bidra till förståelse för 

musikens funktion inom högtidliga ritualer i Sverige under 1700-talets första 

hälft. Ämnet som uppsatsen behandlar är den tillfällesmusik som framfördes 

under ärkebiskop Matthias Steuchius (1644–1730) begravning i Uppsala 

domkyrka år 1730, och hur den komponerades för att passa tillfället. Uppsalas 

musikliv var vid denna tid präglat av den starka kopplingen mellan kyrka, stad 

och akademi. Stadens musikdirektör titulerades director musices och var 

domkyrkoorganist och ledare över det Kungliga Akademiska kapellet. Vid 

detta tillfälle förfogade Hinrich Christoph Engelhardt (1694–1765) över 

tjänsten, och det var han som komponerade begravningsstycket som återfinns 

i Engelhardtsamlingen i Lunds universitet. Uppsatsen baseras på två 

primärkällor: stämmaterialet i Engelhardts autograf och den tryckta 

likpredikan som skrevs och framfördes under begravningen av kyrkoherde 

Jöran A. Nordberg. Studien innehåller en edition av autografen, vilken legat 

till grund för musikanalysen. I analysen presenteras en hypotes om hur 

Engelhardt gick till väga för att skriva ett stycke som både kunde uttrycka 

klagan och tröst, men som också var passande för en ståndspersons 

begravning. Genom att analysera partituret med utgångspunkt i Carl Dahlhaus 

genreteoretiska perspektiv samt tidigare forskning om musikaliska normer 

från 1600- och 1700-talen dras slutsatsen att Engelhardt till att börja med 

tonsatt en enklare aria för sopran och basso continuo, för att sedan framställa 

en orkesterbearbetning med utsmyckande ornament med syfte att tillskriva 

stycket högre dignitet.  
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Inledning 

Den 30 september 1730 begravdes ärkebiskop Matthias Steuchius (1644–

1730) i Uppsala domkyrka. I egenskap av Sveriges ärkebiskop och Uppsala 

universitets prokansler var han en man av hög social rang. När Steuchius 

skulle begravas var det därför självklart att en stor ceremoni skulle 

ombesörjas. Under begravningen skulle tillfällesmusik framföras – musik 

komponerad enbart för att spelas vid det specifika tillfället. Att skriva musiken 

föll på domkyrkoorganisten och director musices lott, som vid detta tillfälle 

var Hinrich Christoph Engelhardt (1694–1765). Det stycke som Engelhardt 

skrev till begravningen, med titeln Klagesång under en Sorge-Musique, finns 

bevarat i Engelhardtsamlingen som senare kom att doneras av sonen till 

Akademiska kapellet i Lund år 1798. Så, hur lät musiken och hur anpassades 

den för en ritual av sådan stor dignitet? Det kommer att undersökas i denna 

uppsats.1 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att bidra till förståelse för musikens roll i rituella 

sammanhang under 1700-talets första hälft. Uppsatsen fungerar som en 

fallstudie och tar avstamp i en ritual i ett sociokulturellt sammanhang 

förknippat med en person av hög rang, och den musik som skrevs och 

framfördes under den ceremonin. Till att börja med redogör uppsatsen för 

kompositörens institutionella sammanhang och vad det hade för betydelse. 

För att förstå musikens funktion under begravningen undersöks musikens 

utformning, genren och dess betydelse, arrangemanget och musikens relation 

till likpredikan. Ärkebiskopens höga sociala status kommer tas i beaktande för 

att förstå verket utifrån dess sociala kontext. 

 
1 Jag vill rikta ett varmt tack till min skickliga handledare Lars Berglund för hans gedigna 
engagemang, stöttning och expertis under arbetets gång. 
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För att kunna besvara frågeställningarna har en edition av de handskrivna 

originalnoterna utarbetats. Editionen i sig har ett egenvärde eftersom den 

bidrar till att musiken kommer att kunna uppföras i framtiden. Den kommer 

därför att agera både medel och mål för uppsatsen.  

Teori och metod  

Carl Dahlhaus genreteoretiska publikationer har fungerat som teoretisk 

utgångspunkt för analysen. Dahlhaus teorier förklarar vad genrer är och hur 

de kan identifieras. Han definierade genrer såsom traderade normer som ärvts 

i generationer och fungerar likt ramverk, som kompositören antingen kan 

förhålla sig till eller avvika från.2 Genrer bygger alltså på en 

upprepningsprocess som kan urskiljas i flera lager, både i musikens konkreta 

utformning och utommusikaliskt i form av musikens sociala användningssätt.  

 

Jeffrey Kallberg har utvecklat Dahlhaus teorier där han betonat vikten av just 

publikens roll. Kallberg påpekar att en genre snarare är ett kommunikativt 

koncept och att miljön där stycket spelas är avgörande för genren.3 Lyssnarens 

förväntningar är en konsekvens av de traderade normerna och de konventioner 

som skapats därefter. Publiken har till exempel olika förväntningar på 

musiken som framförs under hovets sociala tillställningar jämfört med sakrala 

ceremonier i kyrkan, och detta är något som kompositören måste förhålla sig 

till. Claudio Guillén framhöll att genre som klassifikation ser framåt och bakåt 

på samma gång. Musiken gestaltar tradition och tidigare erfarenheter, men det 

är upp till kompositören att reproducera musiken igen, med eller utan 

modifieringar.4 På så vis avslöjas också kompositörens attityd mot de rådande 

konventionerna - är tonsättaren konservativ jämtemot traditionerna, eller 

utmanas de? Här måste kompositören också avgöra vad som är lämpligt för 

det sociala tillfället, vad förväntar sig publiken och hur kommer de att reagera 

om förväntningarna inte möts? 

 

 
2 Lars Berglund, Studier i Christian Geists vokalmusik, Diss., Uppsala universitet, 2002, s. 21. 
3 Jeffrey Kallberg, “The Rhetoric of Genre: Chopin’s Nocturne in G Minor”, 19th-Century 
Music. Vol. 11, No. 3, 1988, s. 243. 
4 Kallberg, “The Rhetoric of Genre”, s. 244. 
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Genom att utgå ifrån denna teori, som betonar länken mellan musikens sociala 

funktion och dess konkreta utförande, kan verkets musikaliska egenskaper 

studeras utan att förlora kopplingen till det rituella sammanhanget och dess 

sociala kontext.5 Dahlhaus framhåller att man kan närma sig frågan genom att 

försöka förstå kompositionen som en lösning på ett problem som tonsättaren 

ställts inför.  

 

Hermann Danuser har definierat tre kriterier som är avgörande för att 

genrebestämma ett stycke. 6 Dessa är: 

 

1) Den musikaliska utformningen  

2) Musikens sociala kontext i form av institutionellt sammanhang och 

användningssätt 

3) Texttyp 

 

Det är dessa kriterier samt Dahlhaus och Kallbergs teorier som använts som 

utgångspunkt för att genrebestämma Engelhardts begravningsstycke och för 

att förstå varför kompositören valt den specifika genren. Med tanke på att 

musiken har en stark koppling till ett särskilt tillfälle är denna teori och metod 

relevant för att kunna beakta allt det som hade betydelse för sammanhanget. 

 

En viktig del i min uppsats är editionen, jag har valt att använda mig utav 

konservativa editionsprinciper. Det innebär att jag varit återhållsam med 

ändringar och tillägg i notbilden. Jag har utgått från editionsprinciperna som 

presenteras i John Caldwells bok Editing Early Music. Principerna redovisas 

under rubriken ”Editionsprinciper”.  

Källmaterial 

Studien bygger på två primärkällor. Den första är begravningsstyckets 

handskrivna notblad i samling Engelhardt (nr. 708), som finns i Lunds 

universitetsbibliotek och nyligen har digitaliserats i databasen Alvin.7 Att 

 
5 Berglund, Studier i Christian Geists vokalmusik, s. 21. 
6 Danauser citerad i Berglund, Studier i Christian Geists vokalmusik, s. 103. 
7 Alvin är en digital plattform vars syfte är att bevara och tillgängliggöra svenskt 
kulturarvsmaterial och samlingar. 
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analysera just detta verk var intressant av flera anledningar. Den främsta är att 

vi vet exakt när, var och varför musiken komponerades och framfördes, vilket 

gör att vi kan placera stycket i en större kontext som kan tas i beaktande för 

att förstå dess utformning. Eftersom källan är närmare 300 år gammal och 

består av lösa stämblad, fanns det ett behov av att framställa en edition för att 

få fram ett partitur. Det är denna edition som den stundande musikanalysen 

bygger på.  Den andra primärkällan är originaltrycket av den likpredikan som 

framfördes under Matthias Steuchius begravning. Predikan skrevs av 

kyrkoherde Jöran A. Nordberg och trycktes sedan i Stockholm. 

Tidigare forskning 

När Uppsala universitet fyllde 500 år utgavs boken Akademiska kapellet i 

Uppsala under 350 år: En översikt – från ”chorus musicus” till symfonisk 

samverkan8, vilken redogör för hela akademiska kapellets historia. Tack vare 

Bengt Kyhlbergs grundliga genomgångar i arkiven kunde det Kungliga 

Akademiska kapellet och dess institutions historia sammanfattas väl, även 

Ingmar Bengtsson har här gjort ett stort jobb. Det finns mer käll- och 

arkivmaterial om tjänsten director musices och personerna bakom titeln som 

ännu inte blivit granskat. Det skall poängteras att ingen ännu tecknat en 

totalbild av Uppsalas musikliv under 1600- och 1700-talen. Jan Olof Rudén 

har dock återupptagit Kyhlbergs arbete och skildrar en del av Uppsalas 

musikliv i sin kommande bok Musiken i Uppsala under Stormaktstiden, del 

2: 1660–1730, 9 som kommer att ges i tryck under 2021. Jag vill rikta ett stort 

tack till Jan Olof Rudén som gett mig tillgång till manuset innan det 

publicerats.  

 

Kungliga Musikaliska akademiens databas och webbplats Levande musikarv 

erbjuder generella sammanfattningar om musiklivet i Sverige under stormakt- 

 
8 Anna Johnson (red.), Akademiska kapellet i Uppsala under 350 år: En översikt – från ”chorus 
musicus” till symfonisk samverkan, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Almqvist & 
Wiksell International (distr.), 1977. 
9 Jan Olof Rudén, Musiken i Uppsala under Stormaktstiden, del 2: 1660–1730, Acta 
Universitatis Upsaliensis: Studia Musicologica, Uppsala: under utgivning. 
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och frihetstiden. På Levande musikarvs hemsida har Anders Edling skrivit en 

biografi och verkförteckning över H.C. Engelhardt och hans kompositioner.10 

 

I ovanstående litteratur har Hinrich Christoph Engelhardt nämnts i egenskap 

av director musices och domkyrkoorganist. I fråga om samling Engelhardt och 

den musik han komponerade finns knappt något publicerat. En anledning till 

detta kan vara att samlingen inte digitaliserats förrän nyligen och därmed inte 

varit lika tillgänglig för forskning. I detta arbete vill jag ge en samlad 

överskådlig bild av Engelhardt i egenskap av musikdirektör, men också göra 

en musikalisk analys av ett av de 14 verk han komponerade. Editionen bidrar 

dessutom till att Engelhart 708 kommer att kunna framföras i framtiden. 

 

Det har tidigare bedrivits forskning om ståndsmässiga personers begravningar 

i Sverige under samma tidsperiod, och den musik som framfördes där. Lars 

Berglund har publicerat en studie om Ulrika Eleonora den äldres 

begravningsmusik från 169311 och Eva Helenius-Öberg har skrivit om Ulrika 

Eleonora den yngres begravning som ägde rum 1742.12 Vidare har både 

Berglund och Maria Schildt ägnat sig åt tillfällesmusik under 1600- och 1700-

talen, där de båda diskuterat olika genrer, däribland ariagenren. Detta går att 

läsa om i Schildts kapitel ”Musik för tillfället” som återfinns i boken Att dikta 

för livet, döden och evigheten: tillfällesdiktning under tidigmodern tid13 och i 

Berglunds avhandling Studier i Christian Geists vokalmusik.14 Berglund har 

också publicerat artikeln The Aria, the Stylus Melismaticus and the Holy 

Communion. Devotional Music from the Baltic Area in the Late Seventeenth 

Century.15 

 
10 Anders Edling, ”Hinrich Christopher Engelhardt (1694–1765)”, Levande musikarv, Kungl. 
Musikaliska akademien, 2016, <https://levandemusikarv.se/tonsattare/engelhardt-hinrich-
christopher/> (hämtad 2021-05-04). 
11 Lars Berglund, ”Sorge-Musique för en död drottning: Om musiken vid Ulrika Eleonora den 
äldres begravning 1693”, Svensk tidskrift för musikforskning, 2004. 
12 Eva Helenius-Öberg, ”En drottnings jordafärd, Hovkapellet vid Ulrika Eleonoras d.y. 
begravning 1742”, Svensk tidskrift för musikforskning, 2002. 
13 Maria Schildt, ”Musik för tillfället”, i: Att dikta för livet, döden och evigheten: 
tillfällesdiktning under tidigmodern tid, Valborg Lindgärde; Arne Jönsson; Daniel Möller; 
Arensii Vetushko-Kalevich (red.), Göteborg och Stockholm: Makadam förlag, 2020, s. 529–
549. 
14 Lars Berglund, Studier i Christian Geists vokalmusik, Diss., Uppsala: Uppsala universitet, 
2002. 
15 Lars Berglund, “The Aria, the Stylus Melisamaticus and the Holy Communion. Devotional 
Music from the Baltic Area in the Late Seventeenth Century”, i: The Cultural Heritage of 
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Avgränsningar 

Jag kommer att fokusera på Engelhart 708, alltså det stycke som framfördes 

under Matthias Steuchius begravning. Det är troligt att det även framfördes 

annan musik under tillfället, men detta är inget jag kommer undersöka. 

Uppsatsen avhandlar varken andra verk från samling Engelhardt eller annan 

begravningsmusik.  

Disposition 

Uppsatsen inleds med en skildring av begravningsstyckets kompositör, 

Hinrich Christoph Engelhardt. Första avsnittet fokuserar på vem han var, 

vilken roll han hade och inom vilken institution, samt de kontroverser som 

uppstod under hans tid som director musices. Därefter följer en kort 

presentation av ärkebiskop Matthias Steuchius.  

 

I andra delen avhandlas analyserna av primärkällorna. Detta avsnitt börjar 

med en genomgång av likpredikan och dess kopplingar till Engelhardts verk. 

Sedan följer en diskussion kring ariagenren och publikens roll i 

sammanhanget. Det redogörs också för hur kompositionen har utformats i 

relation till det specifika sammanhanget. Huvuddelen avslutas med en analys 

av det musikaliska verket och styckets orkesterbearbetning. I den sista delen 

redovisas resultaten. Efter huvudtexten återfinns editionen tillsammans med 

sångtexten, editionsprinciperna och den kritiska kommentaren. 

 

Medieval Rituals, Genre and Ritual, Eyolf Østrem; Mette Birkedal Bruun; Nils Holger 
Petersen; Jens Fleischer (red.), University of Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 2005. 
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Kungliga Akademiska kapellet och Engelhardt 

Engelhardt tillträder som director musices  

Hinrich Christoph Engelhardt (1694–1765) var en bråkig man. Hans liv 

präglades av osämja, både privat och yrkesmässigt, och besvären startade 

redan vid ansökan till tjänsten som director musices. Efter att i tre år varit 

verksam som organist i sin hemstad Karlskrona sökte Engelhardt posten som 

domkyrkoorganist och director musices vid det Kungliga Akademiska 

kapellet i Uppsala år 1727.16  Orgeln i Karlskrona var illa tilltygad och trots 

pådrivningar från Engelhardts sida blev den aldrig upprustad, vilket gjorde att 

han sökte sig därifrån. Under tiden i Karlskrona lovordades han för sin 

”nogsamt bekante skickelighet och erfarenhet.”17 H.C. Engelhardt var son till 

stadsmusikanten och organisten Johan Melchior Engelhardt och som ung 

utbildade han sig inom orgelstudier hos läraren Gottlieb Nitauff, som gav 

honom goda referenser. Han praktiserade också i ”namnkunnige capeller 

utomlands i Tyskland och Danmark”.18  

 

Engelhardt anlände till Uppsala och med sig hade han fina intyg om sin 

musikaliska skicklighet. Domkyrkorådet uttryckte sitt gillande och 

konstaterade att han var en utmärkt kandidat för tjänsten – men Engelhardt var 

inte ensam om att vilja ha jobbet. Eric Burman hade tidigare förfogat över 

befattningen men blev tvungen att avsäga sig ämbetet efter att han tilldelats 

en professur inom högre matematik (astronomi). Detta på grund av en kunglig 

förordning som sade att ingen fick erhålla dubbla tjänster.19 Titeln gavs då till 

Anders Zebell, men på grund av sjukdom dog han olyckligtvis redan året 

 
16 Bengt Kyhlberg, ”Stormaktstidens chorus musicus”, i: Akademiska kapellet i Uppsala under 
350 år. En översikt – från ”chorus musicus” till symfonisk samverkan, Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, Almqvist & Wiksell International (distr.), 1977, s. 10. 
17 Edling, Levande musikarv. 
18 Edling, levande musikarv. 
19 Kyhlberg, Akademiska kapellet, s. 9. 



 12 

därpå, och positionen stod därför åter öppen.20 Burman försökte förgäves få 

tillbaka tjänsterna som director musices och domkyrkoorganist efter Zebells 

bortgång, men domkyrkorådet tilldelade nu Engelhardt anställningen. Burman 

protesterade högljutt mot förfarandet genom att överklaga fullmakten som 

domkyrkorådet utställde. Universitetskanslern, ärkebiskopen och 

landshövdingen stöttade alla Engelhardt och bekräftade hans musikaliska 

konstfärdigheter.21 I ett av rekommendationsbreven som Engelhardt visade 

upp stod det att han var ”en excellent musicus, fullkomlig inte bara på klaver 

och orgel, utan även på många andra slags instrument. Han förstår väl 

generalbas och komposition. Han borde snarare sökas än söka.”22 Ett mycket 

varmt utlåtande – skrivet av Burman själv! Burman hade författat referensen 

till biskopen i Åbo, när Engelhardt tidigare sökt en organisttjänst där. Han 

använde nu de bussiga orden för att få befattningen som director musices i 

Uppsala, till Burmans stora förtret.23 Burman angav flera skäl till att 

Engelhardt bör anses olämplig i sin överklagan: 

 

För det första var Engelhardt ingen akademiker, och det fanns flera problem 

med detta. Burman menade att director musices lämpligtvis borde vara en 

professor för att få auktoritet över studenterna, något även det akademiska 

konsistoriet (universitetets styrelse) höll med om. Engelhardt var ingen 

akademiker. Burman gjorde gällande att han aldrig skulle klara av den 

akademiska aspekten av arbetet eftersom han, enligt Burman, var ”en alldeles 

ostuderad, samt i språken och poesien olärd person”.24 Han hotade också med 

att Anders von Düben inte längre tänkte skänka den nu så kallade 

Dübensamlingen till akademien om Engelhardt, en enligt dem mindre skicklig 

icke-akademiker, skulle bli den nya efterträdaren. Burman framhöll däremot 

att hans matematikprofessur snarare skulle berika musiken, eftersom de två 

ämnena hade en samhörighet. Han hade själv skrivit ett antal avhandlingar om 

musikämnen, samt framtagit ett collegium musicum med musikaliska 

övningar. Han samlade studenter och professorer varje onsdag eftermiddag i 

Uppsala för att spela ihop och undervisa dem i musik.25 Även 

 
20 Kyhlberg, Akademiska kapellet, s. 9. 
21 Edling, Levande musikarv. 
22 Rudén, Musiken i Uppsala under Stormaktstiden. 
23 Kyhlberg, Akademiska kapellet, s. 10. 
24 Kyhlberg, Akademiska kapellet, s. 10. 
25 Rudén, Musiken i Uppsala under Stormaktstiden. 
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musikstipendiaterna poängterade fördelen med att Burman bekostade nya 

noter till kapellet och att han kunde undervisa dess medlemmar i musikteori.26 

Efter en tid framgick det i brev till landshövdingen och ärkebiskop Matthias 

Steuchius att Burmans misshällighet över Engelhardt inte uppskattades. Både 

Burman och hans svärfar var ledamöter i konsistoriet som officiellt ställde sig 

avvaktande i frågan då de inte hade samma ekonomiska ansvar över tjänsten 

som domkyrkan, men trots den jäviga situationen och stöd från flertalet 

professorer i det akademiska konsistoriet utställdes strax domkyrkorådets 

fullmakt. Engelhardt tillträdde slutligen som director musices och 

domkyrkoorganist i juli 1728 – ironiskt nog med hjälp av Burmans egna 

rekommendationer.27 Burman stred fram till sin död i november 1729 för att 

ta tillbaka tjänsterna från Engelhardt och konflikten tycks bottna i 

motsättningen mellan den bildade akademiska världen och de olärda 

musikanterna.28 Så vad var det för institution de båda så gärna ville verka 

inom? 

Kungliga Akademiska kapellet  

Exakt hur kapellet var sammansatt när Engelhardt tog över vet man inte. Det 

man vet är att dess kärna utgjordes av åtta musikstipendiater, varav några var 

instrumentalister. Kapellet hade dock tillgång till extra resurser som användes 

när tillfället krävde det, och ibland inkallades även hovkapellister från 

Stockholm. När Engelhardt tillträdde som Kungliga Akademiska kapellets 

ledare hade institutionen precis hunnit fylla 100 år. 

 

År 1627 skrev Uppsalas ärkebiskop Johannes Canuti Lenaeus till professorn i 

musik och poesi, Jonas Columbus (fortfarande den ende i universitetets 

historia), att ”flijtigt exercera musicam”.29 Det meddelades även att kungen, 

Gustav II Adolf, ”befalt sijna musicanter att komma til Upsala, att instruera 

studiosos in musica, och corrigera den inflexibilem vocem”. 30 Dessa uppgifter 

om att studenter skulle samlas för att undervisas i musik och förbättra sin 

 
26 Rudén, Musiken i Uppsala under Stormaktstiden. 
27 Rudén, Musiken i Uppsala under Stormaktstiden. 
28 Edling, Levande musikarv.  
29 Kyhlberg. Akademiska kapellet, s. 1. 
30 Kyhlberg, Akademiska kapellet, s. 1.  
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sångteknik anses vara de första källnotiserna som finns om Kungliga 

Akademiska kapellets uppkomst. Därav benämns 1627 som ensemblens 

födelseår. Idag består akademiska kapellet av en hel symfoniorkester, men 

från början bestod ensemblen enbart av en grupp vokalmusiker som kallades 

för chorus musicus.  Allteftersom integrerades även instrumentalister. Chorus 

musicus tillhörde akademin, men eftersom akademien var starkt kopplad till 

både kyrka och stad vid denna tid så ingick även ett ansvar för stadsmusiken 

och figuralmusiken i kyrkan under kyrkliga högtider.31 Förutom vid dessa 

medverkade också gruppen till exempel när staden fick besök av ”höga 

öfwerheten” (konungen, drottningen, rikskanslern eller riksråden), de två 

årliga rektorsombytena, nyårsdagen, Distings marknad eller vid fredsslut.32 

Den person som skötte den högre musikutbildningen inom flerstämmig 

konstmusik på skolan och ledde chorus musicus kallades för rector cantus.33   

 

I stiftsstäderna fanns det vanligtvis gymnasium där chorus musicus kunde 

rekrytera utbildade sångare från. Något gymnasium fanns dock inte i Uppsala, 

utan där fick man använda sig utav unga studenter och skolpojkar. Kapellets 

stomme bestod utav åtta musikstipendiater, men med tiden blev det vanligare 

att kapellet förstärktes av fler studenter, och däribland instrumentalister.34 Det 

finns en memorial från 1747, där Engelhardt skrev att ”med 8 personer ei så 

complett Musique upföras kan, som nu för tiden erfordas”35 och bad om fler 

fasta stipendiater, men hans begäran beviljades inte.  

 

Olaus Rudbeck (1630–1702) var en musikintresserad medicinprofessor och 

entreprenör som hade ambitioner att reformera universitetet. Han var således 

angelägen om att utveckla det musikaliska kapellet och köpte bland annat in 

noter med moderna verk, donerade instrument och såg till att domkyrkan fick 

en ny orgel.36 Rudbeck skrev också en stadga för musiken år 1662 som 

innehöll instruktioner för kapellets verksamhet. Stadgan antogs av Kungl. 

Maj:t året därpå. Bland annat såg Rudbeck till att musikanterna kunde börja 

få betalt i form av kungliga stipendium. De åtta stipendiaterna var genom 

 
31 Kyhlberg. Akademiska kapellet, s. 1. 
32 Jonsson, Offentlig musik i Uppsala, s. 20. 
33 Kyhlberg, Akademiska kapellet, s. 1. 
34 Jonsson, Offentlig musik i Uppsala, s. 19. 
35 Jonsson, Offentlig musik i Uppsala, s. 19. 
36 Kyhlberg, Akademiska kapellet, s. 6. 
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stadgan ålagda att delta på övningar varje vecka och att närvara vid samtliga 

helgdagar då kapellet skulle framträda. De fick över huvud taget inte lämna 

Uppsala utan tillstånd eller vikarie. Bröt de mot en regel var de tvungna att 

betala böter. För rector cantus och organisten gällde dubbla böter om de 

misskötte sig.37 I Rudbecks instruktioner för det akademiska kapellet framgår 

att kapellet i praktiken fungerade som Uppsalas stadsmusikanter.38 Det var 

sällan tal om underhållning eller pedagogiskt värde, utan det var symbolvärdet 

som det akademiska konsistoriet betonade.39 År 1690 uttryckte Rudbeck att 

man torde utlysa en och samma person som kunde ansvara både för rector 

cantus- och bibliotekstjänsterna. Denna befattning fick Christian Zellinger, 

som också tilldelades uppdraget som domkyrkoorganist. Han efterträdde sin 

far som satt på posten innan honom. Allteftersom började Zellinger tituleras 

som director musices, direktör över musiken.40 Detta skedde utan några 

officiella handlingar och berodde närmast på den nya kutymen att 

domkyrkoorganisttjänsten numera kombinerades med jobbet som rector 

cantus, som var en konsekvens av att posten överfördes till domkyrkans stat 

år 1699.41 Det var personalunionen mellan skola, universitet och kyrka som 

präglade musiken i Uppsala, vars ansvar nu slogs samman under en och 

samma anställning.42 Zellinger blev under slutet av 1690-talet den förste att 

tituleras som director musices, trots att de andra rector cantus i princip hade 

samma funktion innan honom. Efter att Zellinger drabbades av sjukdom år 

1719 tog Eric Burman över tjänsten.  

Engelhardts arbete och kontroverser 

Om Engelhardt var synnerligen drabbad eller om de otaliga dispyterna snarare 

berodde på ett häftigt temperament får vara osagt. Arkiven vittnar dock om att 

det senare kan ha varit en bidragande faktor. ”Protocollerne äro fulle med 

idkeliga twister” står det om Engelhardt i en utredning från 1760.43  

 
37 Kyhlberg, Akademiska kapellet, s. 7. 
38 Jonsson, Offentlig musik i Uppsala, s. 19. 
39 Jonsson, Offentlig musik i Uppsala, s. 19. 
40 Kyhlberg, Akademiska kapellet, s. 9. 
41 Jonsson, Offentlig musik i Uppsala, s. 19. 
42 Jonsson, Offentlig musik i Uppsala, s. 19. 
43 Ingmar Bengtsson, ”Från Engelhardt till musikprocessen”, i: Akademiska kapellet i Uppsala 
under 350 år. En översikt – från ”chorus musicus” till symfonisk samverkan, Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, Almqvist & Wiksell International (distr.), 1977, s. 17. 
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Innan sekulariseringen var den starka kopplingen mellan stad, kyrka och 

akademi central för director musices-tjänsten, eftersom denne ansvarade för 

musiken inom samtliga områden. Engelhardt var trots det tämligen bångstyrig 

när det gällde de musikaliska uppdragen beträffande akademien. En anledning 

till det kan förmodas vara lönefrågan. Det var främst staden och domkyrkan 

som betalade musikdirektörens lön. Sammanlagt fick Engelhardt 400 dlr smt 

(daler silvermynt) per år, men akademien stod endast för 40 dlr smt av dessa.44 

Trots akademiens restriktiva utbetalningar räknade konsistoriet kallt med ett 

musikaliskt framförande från kapellet vid de akademiska orationerna, utan 

extra kostnad. Detta var något Engelhardt inte ville ställa upp på. De 

akademiska orationerna var inte nationella högtider och låg därmed officiellt 

utanför director musices och kapellets ansvar. Det var främst förpliktelserna 

hos domkyrkan som reglerades i Rudbecks instruktioner, vilket avslöjar att 

det var där verksamhetens tyngdpunkt låg.45 Denna fråga ledde till utdragna 

konflikter mellan akademien och Engelhardt.  

 

Musikdirektören hade också invändningar mot att akademiska kapellet skulle 

framträda under universitetets firande av de kungliga födelsedagarna, en punkt 

som inte heller var reglerad i stadgarna.46 När Kung Fredrik I:s födelsedag 

firades år 1731 skulle kapellet traditionsenligt delta i uppvaktandet som pågick 

under tre dagar. Engelhardt närvarade blott under den första dagen för att 

sedan resa bort från Uppsala, därtill utan tillstånd från konsistoriet, vilket var 

förbjudet enligt stadgarna. Han lät sig hälsa att det ”intet pålägger honom göra 

någon musique på Academien, utan allenast i Kyrkian, för hwilket senare han 

njuter sin lön”.47 Det är ett tydligt tecken på att Engelhardt snarare såg sig som 

kyrkomusiker än något annat. Efter åtskilliga tvister i frågan om akademien 

trädde kanslern emellan och gav Engelhardt 20 dlr smt i böter eftersom han 

varit ”oanständig och obetänksam” i både handling och skrift. Domen 

fastställdes av hovrätten efter Engelhardts överklagan. Tre år senare bad han 

om pardon i en vördnadsfull anmodan, ”i behiertande af dess aldeles 

utblottade tilstånd.”48 Han lyckades då, något motvilligt, få sina böter 

 
44 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 15. 
45 Jonsson, Offentlig musik i Uppsala, s. 21. 
46 Edling, Levande musikarv. 
47 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 18. 
48 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 18. 
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avskrivna. Detta var dock inte en åthutning nog för att Engelhardt skulle rätta 

in sig i ledet. Fejderna med konsistoriet pågick väl och länge även efter detta 

och finns omsorgsfullt dokumenterat i protokollen. 

 

Konsistoriet var inte de enda som musikdirektören drabbade samman med. 

Även musikstipendiaterna råkade i osämja med Engelhardt. I protokollen 

klagade Engelhardt på att de ”dels taga afsked, och dels resa bort den tid, då 

de bäst behöfvas”.49 Han hävdar att studenterna visat honom ”sidowördnad”.50 

Kapellets medlemmar kontrade med att Engelhardt ”för sitt häftiga lynne var 

hatad af dem”.51 År 1746 ledde ett ärende till process efter en period av interna 

meningsskiljaktigheter, där två studenter gjort sig särskilt besvärliga. 

Engelhardt hade känt sig tvingad att peta de två kapellisterna på grund av att 

resten av ensemblen sedermera vägrade tjänstgöra tillsammans med dem.52 

Deras oförmåga att komma överens som grupp tros vara ytterligare en 

anledning till att kapellet senare kom att utöka antalet musikanter.  

 

Trots att Engelhardt ansåg sig tjäna kyrkan, slarvade han konsekvent med 

organisttjänsten i domkyrkan. Under 1730-talet reste han ofta bort och tillsatte 

då vikarier för att täcka upp. Både Engelhardt och hans son, Carl Diedrich 

(som själv var musikstipendiat), tros stundtals ha medverkat i Kungliga 

Hovkapellet i Stockholm, och han gjorde många resor till huvudstaden. Under 

julhelgen 1737 uppmanade ärkebiskopen Engelhardt att spela på orgeln i 

domkyrkan. Ärkebiskopen fick ett bryskt svar tillbaka: ”Min hand kommer 

aldrig derpå mer.”53 Musikdirektören sade upp sig och tänkte aldrig mer röra 

orgeln! Likväl återvände han fem år senare och stod åter tjänstvillig. 

Engelhardt hävdade att han naturligtvis endast sagt upp sig temporärt, och var 

nu redo att börja arbeta igen. Efter en omröstning välkomnades han tillbaka, 

där hans musikaliska skicklighet påtalas som den främsta anledningen.54 

 

Huvudorsaken till Engelhardts många resor till Stockholm och skälet han 

uppgav till den tillfälliga uppsägningen var rättsprocessen mellan honom och 

 
49 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 17. 
50 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 19. 
51 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 17. 
52 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 19. 
53 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 19. 
54 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 19. 
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hans fru Margareta Klynder. Privat präglades nämligen Engelhardts liv av en 

utdragen rättstvist mot hustrun, där han var tvungen att föra sin talan i domstol. 

Engelhardt påstod att hon var otrogen, Klynder däremot anklagade honom för 

brutalitet och okristligt uppförande. Det hela ledde till att musikdirektören 

slutade upp ensam och barskrapad.55  

Förfallet och eftermälet 

Under mitten av 1700-talet uppluckrades kapellets musikaliska privilegium. 

Engelhardt började klaga över att andra gjorde intrång på hans område.56 I en 

memorial till konsistoriet uppmanade han ”at icke någon, eho han wara må, 

här wid Kongl. Academien måtte tillåtas med information i Musiquen eller 

hwarjehanda musiques anställande och upförande sig befatta, som icke af 

honom förut godkänd är ock thertil undfått lof”.57 År 1746 var kapellets kris 

akut och en utredning tillsattes där Engelhardt tvingades stå till svars. En 

representant från akademien skulle från musikdirektören försöka utröna 

”hwad orsaken kunde wara, at Musiquen råkat uti et så förfallet tillstånd”.58 

Engelhardt hade ensamrätt i att föreslå och utse musikstipendiater, som hade 

visat sig brista i kvalitet. I försvarstalet hävdade musikdirektören att vissa 

studenter sökte sig till kapellet endast för att erhålla stipendiet, och att de flesta 

saknade adekvat musikutbildning sedan innan. På grund av detta antogs de 

flesta stipendiater endast tillfälligt. Han föreslog att akademien skulle skicka 

ut en skrivelse till skolorna och påtala att de måste bättra sin utbildning. Något 

inträdesprov trodde Engelhardt däremot inte på när förslaget dök upp – bara 

konsistoriet verkställde hans förslag så skulle det ordna sig.59 Dessutom ville 

Engelhardt att han, eller någon annan, borde förses med ett ”underhåll och 

arfwodis lön för Capellisternes informerande”.60 Ingen kunde av honom 

begära att ”för intet både informera Stipendiaterne och hålla Instrumenterne 

wid magt, i synnerhet som Studenternes frihet nu mera så högt stigit, at the 

som oftast af omålighet förderwa theras till bruk och nyttjande lemnade 

 
55 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 17. 
56 Jonsson, Offentlig musik i Uppsala, s. 19. 
57 Jonsson, Offentlig musik i Uppsala, s. 19. 
58 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 19. 
59 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 20. 
60 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 20. 
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instrumenter”.61 Här refererar Engelhardt till att kyrkans nya pukor tagits från 

kyrkan för att spelas på vid privata hem och där blivit skadade. Frågan blev 

föremål för infekterade diskussioner.  

 

I februari 1760 initierades en utredning som skulle granska Engelhardt 

personligen, efter kanslerns godkännande. Man undersökte ”så kallade 

försummelse i ämbetet samt andre förgripeligheter”.62 Droppen kom våren 

1763, efter att Engelhardt inte kunde ordna musik till promotionerna eftersom 

det vid tillfället saknades stipendiater, och det skulle bli alldeles för dyrt att 

hyra in musikanter från Stockholm. Konsistoriet skrev att Engelhardt, som nu 

var gammal och i ohälsa, i två års tid vanskött kapellet. I flera källor pekas han 

ut som en av syndabockarna till kapellets pågående upplösning. 

 

Fastän Engelhardt ibland misskötte sin tjänst fanns det andra avgörande 

faktorer som ledde till det musikaliska förfallet. Det var en tuff period rent 

ekonomiskt med urholkade stipendier (som var grunden för kapellets 

inkomster) på grund av kraftig inflation under kort tid. Trots nya tider med en 

förskjutning från domkyrkan till akademien, uppdaterades varken stadgarna 

eller lönesystemet. Engelhardt blev själv utan lön i flera perioder.63 Kapellets 

särställning blev också alltmer uppluckrad efter att man nu riktade fokus åt 

huvudstadens musikliv istället. Dessutom började andra typer av vetenskaper 

att blomstra, och lämnade lite utrymme till musiken. Till slut tog tålamodet 

slut och konsistoriet skriver att ” […] Altså anmodades Rector att höra Direct. 

Engelhardt, om och huru wida han skulle wilja taga afsked av tjensten, på det 

Musiquen åter, igenom någon annans tillsättande måtte kunna uphjelpas.”64 

Den 5 mars 1764 framgår det slutligen att universitetskanslern ”behagat 

endtlediga bemelte Directur i dess öfriga lifstid ifrån ungdomens 

underwisande i musique samt Directionen deraf här wid Kongl. Academien” 

– Engelhardt avsattes, 70 år gammal.65 Följande år dog musikdirektören.   

 

År 1798 donerade sonen Carl Diedrich Engelhardt sin faders notsamling till 

Akademiska kapellet i Lund. Om valet att donera samlingen till Lund beror 

 
61 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 20. 
62 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 21. 
63 Edling, Levande Musikarv. 
64 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 21. 
65 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 21. 
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på nedärvd antagonism går inte att utesluta. Engelhardts samling spelades 

aldrig i Lunds kapell, då stadens director musices Christian Wenster ansåg att 

musiken var för gammalmodig. Samlingen innehåller närmare 750 nummer 

som förmodas vara den musik som spelades i ensemblen i Uppsala. 

Kompositörsmässigt innehåller den både namn som inte är särskilt ihågkomna 

idag, men också tonsättare som Johan Agrell, Antonio Vivaldi, och den i 

särklass mest förekommande – Georg Friedrich Händel.66 Hur och vart 

Engelhardt spårade upp de okända kompositörerna vet man inte. Överlag 

domineras samlingen av italienska och svenska tonsättare. I samlingen ingår 

även 14 stycken som Engelhardt själv komponerat. Alla teman som återfinns 

i Engelhardts egna kompositioner har jämförts mot den svenska AIBM-

kommitténs tematiska kartotek, som innehåller närmare 60 000 registrerade 

tematan från denna tid.67 I vissa fall har musiken identifierats och satser från 

Händel, Agrell och Graun har återfunnits, men många temata, främst från 

Engelhardts vokalmusik, har inte fått en träff och det förefaller sig därför 

troligt att det är han själv som utformat denna musik. En av kompositionerna 

Engelhardt skrev är den Sorge-Musique som framfördes vid ärkebiskop 

Matthias Steuchius begravning den 30 september år 1730. 

 
66 Edling, Levande Musikarv. 
67 Bengtsson, Akademiska kapellet, s. 23. 
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Matthias Steuchius (1644–1730) 

 

 

 

Figur 1: Ärkebiskop Matthias Steuchius 
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Matthias Steuchius kom från en prominent familj. Hans far, Petrus Steuchius, 

var häradsfogde, magister vid Uppsala universitet och lektor i teologi vid 

Strängnäs Gymnasium. Han blev kallad till hovpredikant av drottning Kristina 

1644 och var superintendent vid Härnösands stift. Petrus Steuchius inrättade 

de första läroanstalterna i Jämtland och la mycket kraft på 

undervisningsväsendet och gjorde en insats för att bekämpa okunnighet – en 

uppgift som sonen så småningom skulle komma att driva vidare. 68 

 

Matthias Steuchius växte upp utanför Härnösand, där han gick i trivialskola 

och gymnasium. Utöver skolan fick han också privat undervisning av en 

informator under hela sin uppväxt.69 Efter skolgången flyttade Steuchius till 

Uppsala för att under tio års tid studera teologi och filosofi på universitetet. 

År 1668 promoverades han till magister i andra hedersrummet. Bekostat av 

fadern gav Steuchius sig därefter ut på en lång studieresa i Europa där han 

besökte olika universitet. Studietiden i Europa präglades av luthersk ortodoxi, 

vilket troligtvis påverkade hans tankesätt och kommande gärningar. När han 

befann sig i Oxford blev han utsedd till lektor i logik vid Härnösands 

gymnasium, en tjänst han aldrig hade sökt. Familjens samhällsposition tros ha 

spelat stor roll för hans karriär. Steuchius återvände så småningom till Sverige 

för att prästvigas år 1672.70 Inom kyrkan opponerade han sig mot den 

pietistiska rörelsens framfart och motarbetade också aktivt den cartesianska 

läran (som skiljde på själ och kropp). Steuchius mål var att åstadkomma 

kyrklig uniformitet. Samma år som han prästvigdes upptog han en politisk 

karriär och deltog i riksdagen när Karl XI myndigförklarades. Till hans 

politiska hjärtefrågor hörde kritik mot trolldomsväsende, troligtvis präglad av 

häxprocesserna som ägde rum i hans hemtrakter, vilka han likt fadern försökte 

bekämpa med hjälp av folkbildning. År 1672 blev han också utsedd till 

professor i logik och metafysik vid Uppsala universitet. Kung Karl XI 

utnämnde honom senare till förste teologiprofessor. När fadern dog 1683 tog 

Steuchius över som superintendent i Härnösand. 1694 blev han biskop i Lund 

och prokansler över universitetet i staden. 70 år gammal utseddes Matthias 

 
68 Jan Samuelson, ”Matthias Steuchius”, Svenskt biografiskt lexikon, 
<https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20156> (hämtad 2021-05-04). 
69 Samuelson, Svenskt biografiskt lexikon. 
70 Samuelson, Svenskt biografiskt lexikon. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20156
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Steuchius till Sveriges ärkebiskop och prokansler vid Uppsala universitet. Ett 

ämbete han förvaltade i 15 år, framtill sin bortgång den 2 augusti 1730.71 

Begravningen hölls i Uppsala domkyrka den 30 september.  

 

 
71 Samuelson, Svenskt biografiskt lexikon. 
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Begravningsceremonin

Figur 2: Titelsida, likpredikan 
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Jöran A. Nordbergs likpredikan över Steuchius 

En likpredikan är en specifik typ av predikan som var särskilt vanlig under 

begravningar på 1600- och 1700-talen, allra helst när ståndspersoner skulle 

begravas. En likpredikan hålls från predikstolen och dess innehåll härstammar 

från bibeltexter om liv, död samt uppståndelse, och reflekterar i viss mån den 

dödes liv. Predikan följs av utförliga personalier om den avlidne.72 Den 

likpredikan som framfördes under Matthias Steuchius begravning den 30 

september 1730 skrevs och hölls av kyrkoherde Jöran A. Nordberg. Efter 

parentationen har Nordberg själv låtit ombesörja att trycka likpredikan i 

bokformat i Stockholm, vilken han tillägnat den döde ärkebiskopens 

släktingar. Det är således nämnda originaltryck som har analyserats för denna 

uppsats.73 Uppgiften var en fin merit för Nordberg, då predikan för honom var 

en uppvisning i retorik.  

 

Ärkebiskopens likpredikan var lång och innefattade till stor del allmänna 

utläggningar om tro, hopp och gudsfruktan. Nordberg berättade för 

församlingen att det inte fanns något att anmärka på vad gäller Steuchius, 

ärkebiskopens dygdighet och vördnad inför Gud var fullkomlig. Likpredikan 

var trogen den svenska kyrkans lärosatser, vilket förstås var extra viktigt vid 

en ärkebiskops begravning. Nordberg framförde även en utläggning om vad 

som är fel med katolsk och reformert tro, bland annat påtalas distinktionen att 

dessa trosuppfattningar inte tror på nåden. Utläggningen var särskilt förenlig 

med Steuchius egna värderingar, som förespråkade luthersk ortodoxi och 

motarbetade andra idéströmningar.74 

 

Likpredikans första avsnitt inleds med ett utdrag från 1 Mosebok 49 som 

handlar om patriarken Jakob på sin dödsbädd. Jakob hade levt ett långt liv och 

kände sig närmast redo för döden. Han var mätt på livet och dess sorger och 

var mogen att lämna jordelivet. Här finns det en likhet till ärkebiskop 

Steuchius, som själv var 86 år gammal när han avled. Åhörarna kunde alltså 

 
72 Nationalencyklopedin, ”likpredikan”, <https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/likpredikan> (hämtad 2021-05-04). 
73 Jag vill tacka min handledare Lars Berglund som har hjälpt mig med att utvinna och tolka 
den gamla skriftens innehåll.  
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finna tröst i Steuchius och Jakobs likartade situationer. De efterlevande 

behövde inte misströsta alltför mycket, ärkebiskopen hade levt länge och var 

redo att gå vidare – kanske skulle det till och med bli skönt för honom att 

slippa alla sorger och besvär. Detta tema återfinns även i sången:  

 

 ”upfyld med mång slags beswär / at Tu nog samt måst erfarit: / thet af sorg 

Tu mätter warit.”. 

 

Efter avsnittet om Jakob följer en passage från Romarbrevet 8:38-39, alltså 

Paulus brev till romarna. Det är en trösterik vers om att vi kan vara trygga om 

att få Guds kärlek även i döden. Även här återfinns en prägel av uppmuntran 

som tröstar med att biskopen nu är i Guds trygga händer eftersom han har 

kommit till himlen. Samma tema tar sig uttryck i sången: 

 

”Gud hielp oss wårt korta lopp / så i tro ock stadigt hopp / här i werlden 

wäl at ända / at wi up til himlen lända!”  

 

Titeln på predikan är De trognas visshet om sitt betrodde gods, vilket är en 

parafras efter det andra Timoteusbrevet, 1:12:  

 

” […] jag vet på hvem jag tror, och är viss att han förmår förvara mitt 

betrodda gods intill den dagen.”  

 

Nordberg syftade på att Steuchius skött de uppgifter som Gud anförtrott 

honom med på jorden väl. Han hade förvaltat ämbetet som ärkebiskop och 

förmedlat kyrkans arv på ett bra sätt. Nordberg lovprisade Steuchius för allt 

bra han gjort under sitt liv. Andra Timoteusbrevet skrevs av Paulus från 

fängelset i Rom innan han blev avrättad. Brevet kan därför ses som en 

kontemplation vid livets slutskede, i likhet med den inledande texten om 

patriarken Jakob. Församlingen kunde minnas Steuchius liv med positiva 

känslor och dra slutsatsen att han levt ett bra liv där han förhållit sig till sina 

plikter. Dessutom hade Paulus högsta auktoritet i trosärenden och han var 

kristendomens första teolog. Paulus var särskilt viktig för Luther och luthersk 

teologi. Även här finns det en tydlig likhet till Steuchius, vars plikt som 

Sveriges ärkebiskop innebar teologisk auktoritet, dessutom förespråkade även 

han luthersk teologi.  
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I slutet av predikan ryms ett tacktal till kungen, riksrådet och ”den övriga 

högförnäma och hedervärda församlingen” för att de bekostat en praktfull 

begravning. Den omfattande ceremonin gav ära och heder till släktingarna och 

är ett ytterligare bevis på att Steuchius tillhörde hög social rang.  

För att dra några slutsatser kring likpredikans innehåll och funktion kan man 

säga att det var en bra resurs för att ge akten värdighet. Syftet med ritualen var 

att återspegla ärkebiskop Steuchius höga dignitet. För att indikera detta 

användes ett högtidligt och praktfullt uttryckssätt – här fanns inget utrymme 

för sentimentala känsloyttringar. Med det sagt så förekommer det likväl 

tröstande teman. Akten var en manifestation för andakt och klagan, men 

präglades också av ett försök att lindra smärtan genom att åberopa att 

ärkebiskopen hade förvaltat sitt långa liv väl. Han var mätt på sorger och 

dessutom väntade Guds kärlek i himlen, han var i trygga händer.  
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En enkel aria i högtidlig dräkt: en analys av 

Engelhardts begravningsstycke 

Publikens förväntningar 

I teoriavsnittet klargjordes att genrer utgörs av traderade normer och att det 

finns en viktig koppling mellan genre och social funktion. Engelhardts 

komposition har skrivits för ett specifikt sammanhang – en begravning. De 

nedärvda normerna medför särskilda förväntningar på den musik som 

framförs vid ett sådant tillfälle. Deltagarna hade troligtvis tydliga idéer om 

vilka egenskaper musiken skulle ha och inte. En begravning är en seriös ritual 

som är starkt kopplad till tradition och vedertagna konventioner, och dess 

viktigaste funktion är kanske den känslomässiga, där sorg och uppmuntran 

möts. Här kan man alltså påstå att upprepningsprincipen är extra viktig, och 

att Engelhardt troligtvis utgick från att åhörarna var ledsna och säkerligen inte 

ville bli överraskade med nya stilgrepp och innovationer. Istället ville de bli 

tröstade i sin sorg. Tillfället krävde en konservativ syn på de traderade 

normerna och det var lämpligt att bemöta dessa förväntningar. Dessutom 

tillförs här ytterligare en aspekt, vilken är Steuchius sociala rang. 

Församlingen kunde också tänkas förvänta sig något extra högtidligt för att 

markera ärkebiskopens dignitet. 

 

Engelhardts utmaning här var alltså att skriva ett stycke som kunde uttrycka 

både sorg och tröstan, men som också indikerade att just Steuchius begravning 

var ett särskilt högtidligt tillfälle. Så hur gick Engelhardt tillväga för att göra 

detta? 
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Engelhart 708 

Begravningsstycket till ärkebiskop Matthias Steuchius, Engelhart 708, finns 

bevarat i Engelhardtsamlingen som donerades till Akademiska Kapellet i 

Lund år 1798 och numera finns i Lunds universitetsbibliotek. Fullständig titel 

på verket är Klagesång under en Sorge-Musiqve hållen vid Parentationen över 

Kongl: Majsts Tro Man och Arche-Biskop Högwördigaste Her Doct: Mathias 

Steuchius. Som skedde utj Upsala den XVIII Sept: åhr MDCCXXX. Termen 

musique syftar på flerstämmig, komponerad musik framförd av en ensemble 

av sångare och instrumentalister, i detta fall det Kungliga Akademiska 

kapellet.75 Engelhart 708 består av opaginerade lösa stämblad. Första sidan 

utgörs av en enkelt komponerad aria för generalbas och sopranstämma med 

text för en vers. Därefter följer två sidor utan noter som innehåller den 

fullständiga sångtexten som består utav tre verser.76 Det är den första versen 

som finns med på arian på sidan innan. Efter detta kommer ytterligare en 

version av sopranstämman. I denna version är även pauser inskrivna, den är 

alltså anpassad efter orkesterbearbetningen. Det som är intressant med denna 

version är att den tycks vara skriven av någon annan än Engelhardt, det är inte 

hans handstil. Versionen innehåller två verser där texten är en annan än den 

som angivits i tidigare sidor.77 Vad denna version hade för funktion är oklart. 

Kanske framfördes arian även med denna text vid begravningen, eller har den 

använts vid ett helt annat tillfälle. Efter detta kommer Engelhardts 

autografiska sopranstämma. Denna gång har han skrivit in alla tre verser, samt 

satt ut pauserna som hör till orkesterbearbetningen. Efter sångstämmorna 

följer notblad för instrumenten: Violino Primo (2st), Violino Secondo (2st), 

Viola, Basso (generalbas), Cembalo, Oboe och Basson (fagott). 

 

Första bladet i källan består alltså av en enklare version av stycket, som varken 

innehåller pauser för att ge utrymme till orkestern eller den fullständiga 

texten.78 En rimlig hypotes är att Engelhardt först komponerade denna version 

och sedan använde den som grund för att skriva en orkesterbearbetning. Den 

enklare versionen kommer i texten att benämnas som ”grundarian”. Det finns 

nämligen anledning till att genrebeteckna begravningsstycket som just en aria. 

 
75 Berglund, ”Sorge-Musique för en död drottning”, s. 30. 
76 Se bilaga, s. 46–47. 
77 Se bilaga, s. 47. 
78 Se bilaga, s. 48. 
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I följande avsnitt presenteras ett resonemang kring varför Engelhart 708 kan 

kategoriseras som en aria, samt varför han valde denna genre. 

Om ariagenren 

För det moderna örat kan en aria uppfattas som ett alltför enkelt stycke, som 

inte alls står i paritet med en ärkebiskops begravning. Men vid tiden för 

Steuchius begravning uppfattade man genren annorlunda. Låt oss börja med 

att definiera vad en aria är utifrån det sena 1600- och tidiga 1700-talets 

perspektiv.  

 

Med aria som genrebeteckning på ett självständigt verk avser termen ett stycke 

musik försedd med strofisk-metrisk text, tillsammans med fritt komponerad 

periodisk musik som följer textens meter.79 Essentiellt för en aria utifrån denna 

förståelse är just den täta sammankopplingen mellan text och musik. Det är 

den som ligger till grund för hela kompositionen och musikens syfte är att 

följa textens meter och framhäva den på ett tydligt sätt, precis som i fallet med 

Engelhardts grundaria. Rytmen och melodin är enkel, men kan tillåtas 

utsmyckande ornament. Engelhardt har smyckat ut melodin redan i 

 
79 Berglund, Studier i Christian Geists vokalmusik, s. 107. 

Figur 3: Grundarian så som Engelhardt skrev den, med ornament (takt 1–4) 
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grundarian. Melodin färdas med diktens rytm men är utsmyckad med 

melismatiska 1/16- och delvis punkterade 1/32-delar. För att illustrera hur 

detta gått till har jag gjort en reduktion: 

 

 

Resultatet blir ett stycke som är uppbyggt av korta fraser och har 

återkommande rytmiska mönster.80 Grundarian innehåller åtta versrader som 

består utav antingen sju eller åtta stavelser. Rent kompositionsmässigt är stilen 

alltså förhållandevis enkel. Det blir även tydligt att Engelhardts stycke är just 

en aria när vi utgår från Danusers tre kriterier: 

 

1) Den musikaliska utformningen: 

Rytmen i Engelhardts stycke följer nära textens meter, baseras på korta fraser 

som framhäver diktens budskap. Melodin är enkel och repetitiv men 

innehåller utsmyckande melismer. Stycket går i tonarten c-moll, vilket var en 

typisk sorgetonart.  

 

2) Musikens sociala kontext i form av institutionellt sammanhang 

och användningssätt: 

Musiken framfördes under ett högtidligt tillfälle där en ärkebiskop skulle 

begravas. Ariagenren hade förmåga att väcka de affekter som krävdes för en 

begravning och genren användes främst under mer högstämda tillfällen. 

 

 

 

 
80 Berglund, Studier i Christian Geists vokalmusik, s. 115. 

Figur 4: Hypotetisk rekonstruktion av sopranstämmans rytm utan ornament (takt 1–8) 
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3) Texttyp: 

Stycket har en sakral strofisk-metrisk text med regelbundna versmått om sju 

eller åtta stavelser. Det är texten som står i fokus. 

 

En aria är alltså en relativt enkel komposition, men trots sin simplicitet var det 

en mycket lämplig stil för en ceremoni som skulle förmedla hög dignitet. 

Källor har nämligen visat att man på 1600- och 1700-talen främst använde 

benämningen aria när man talade om musik som spelades i finare kretsar, så 

som i hovmiljöer eller i storstäders huvudkyrkor.81 Aria är ursprungligen en 

italiensk form som senare kom att spridas uppåt till Frankrike och Tyskland. 

Stilen påminde om andra former, till exempel villanella och canzonetta, som 

också är strofiska, homofona och sjungna på folkspråk. Texterna kunde både 

vara värdsliga och sakrala som i detta fall.82  

 

Den tyske vetenskapsmannen Athanasius Kircher skrev om stylus 

melismaticus i sitt musiktraktat Musurgia universalis från 1650. Termen är en 

latiniserad grekisk term (melisma) som närmast kan översättas till ”stilen för 

en enkel sång”, det vill säga ariastil. När Kircher diskuterade stylus 

melismaticus kopplade han främst stilen till sakrala tyska arior och profana 

franska air.83 Han förenade senare stylus melismaticus med en hög stil, 

synnerligen lämpad för högtidliga tillfällen. Speciellt runt denna tid användes 

ritualer för att uttrycka gruppers sociala rang. De musikaliska genrerna 

utgjorde också ett hierarkiskt system, beroende på hur och när de användes, 

som i sin tur var en avspegling på de sociala hierarkierna. I detta musikaliska 

hierarkiska system befann sig ariagenren i den övre delen, eftersom den 

förknippades med hovmiljöer.84 

 

Kircher beskrev ariagenren som korta och ljuva melodier, som var passande 

för just metrik och vers. Han påpekar att det är i dessa stycken som ”glädjens 

och smärtans affekter förekommer mest”.85 Vidare framhåller han att ”genom 

den väcks affekterna av stämmornas ljuva och innerliga harmoni, som inte rör 

 
81 Schildt, Att dikta för livet, döden och evigheten, s. 543. 
82 Schildt, Att dikta för livet, döden och evigheten, s. 543. 
83 Schildt, Att dikta för livet, döden och evigheten, s. 544. 
84 Kallberg, “The Rhetoric of Genre”, s. 240. 
85 Schildt, Att dikta för livet, döden och evigheten, s. 544. 
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sig för våldsamt”.86 Just affektlära var ett utarbetat tankesätt under barocken. 

Det fanns föreställningar om att vissa musikaliska egenskaper och uttryckssätt 

väckte universella affekter hos lyssnaren. Den klagande affekten 

kännetecknades till exempel av små intervall och särskilda tonarter. Kircher 

påpekade alltså att den enkla melodin som inte rörde sig för mycket upplevdes 

innerlig och ljuv, snarare än torftig som vi kanske kan uppleva den idag. Stilen 

hade enligt honom också kapacitet till att visa upp stor gravtias, alltså 

seriositet och värdighet.87 Allt detta var egenskaper som värderades högt i 

samtiden.  

 

Hittills kan vi alltså koppla ariagenren till en hög stil med en innerlig och 

gripande melodi som bygger på strofisk diktning. Kompositionens melodi 

följer textens meter och gör inga extravaganta utsvävningar. Genren är 

dessutom att föredra vid behov att uppvisa högtidlighet, sorgeaffekt och 

gravitas. En aria verkar därmed vara en ytterst lämplig stil för en ärkebiskops 

begravning, då genren har alla de kvalitéer som Engelhardt kan tros ha 

eftertraktat: högstämd, ljuv, en gedigen förmåga att väcka affekter och där 

texten tillåts stå i fokus.  

 

 

 

 
86 Schildt, Att dikta för livet, döden och evigheten, s. 543. 
87 Schildt, Att dikta för livet, döden och evigheten, s. 544. 
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Figur 5: Titelsida, Engelhart 708 
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Från bagatellartad till praktfull 

 

Grundarian består av åtta takter, den är med andra ord väldigt kort och 

innehåller dessutom endast sopran- och generalbasstämma. Steuchius 

begravning skulle genomföras med pompa och ståt, så tillfället krävde mer än 

den ursprungliga versionen. Även om grundarian uppvisade alla egenskaper 

som förväntades av musikakten, så var stycket ändå inte riktigt så storslaget 

som väntades – det var trots allt Sveriges ärkebiskop som skulle begravas och 

det var viktigt att musiken stod i paritet till familjens sociala status. Ett högst 

troligt antagande är att Engelhardt komponerat grundarian, för att sedan 

framställa en orkesterbearbetning med den som utgångspunkt. För att 

återkoppla till Dahlhaus teori så föreslår jag att problemet som Engelhardt 

ställdes inför var att komponera ett stycke som uttryckte både klagan och tröst 

på samma gång, och som dessutom gav ceremonin värdighet och visade på 

Steuchius dignitet. Lösningen på problemet är en orkesterbearbetad aria med 

instrumental inramning i högtidlig dräkt. Källan tillåter oss att förstå hur 

kompositören utvecklat grundarians åtta takter till en framskriden och 

orkesterbearbetad aria om 32 takter. Låt oss undersöka hur Engelhardt 

utformat bearbetningen.88  

 

För det första har han gett stycket en instrumental inramning i form av en 

genomkomponerad sinfonia om elva takter som skulle spelas två gånger. Den 

inledande sinfonian är betecknad grave, vilket innebär att delen ska spelas i 

ett långsamt, tungt och allvarligt tempo. Stycket har en hymnisk karaktär och 

går i c-moll, en typiskt klagande tonart som ansågs kunna väcka sorgens 

affekter. Stråkarna och oboen spelar en utsmyckad melodi som främst 

använder sig utav 1/16- och 1/32-delar, ibland med punkterad rytm. Sinfonian 

har ett vemodigt men också högtidligt och praktfullt uttryck. Stilen påminner 

om Händels, vilket kanske inte är överraskande med tanke på 

överrepresentationen av hans verk i Engelhardts samling. 

 

Därefter kommer ett adagio om 21 takter, varav de sex sista är en coda. Själva 

sångdelen utgörs alltså av 15 takter. Sångtexten består av åtta versrader som 

antingen innehåller sju eller åtta stavelser, vilket var ett vanligt förfarande. 

 
88 Se bilaga, s. 49. 
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Arians melodi har en regelbunden frasorganisation där metriken är 8-7-8-7 7-

7-8-8. Ibland sjungs versraderna parvis, och ibland är de isolerade av 

instrumentala takter. Texten har genomgått några små förändringar från 

grundarian, men har behållit samma versmått.89 Dikten är skriven för tillfället, 

men har många metaforiska likheter med en annan mycket populär 

begravningsprocessionssång som framfördes vid nästan alla begravningar för 

borgare vid denna tid. Ett utdrag från 1697 års koralpsalmbok: 

 

”Mitt hus är mörkt, min säng är trång./ Eja. hvad döden han är grym!” 

 

Att jämföra med dikten för Matthias Steuchius begravning: 

 

”grymma dödhens stora makt / som sig i Tit hus inbrutit” 

 

Grundarian bestod endast utav åtta takter sång, men för att förlänga stycket 

har Engelhardt använt sig utav två knep. För det första följs varje fras av ett 

 
89 Se skillnaden i bilagan på s. 46–47. 

Figur 6: takt 18–19, sången alternerar med stråkarna och oboen, där oboen imiterar sången. 
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svar från orkestern, där oboen imiterar sången. Sopranen ackompanjeras 

endast av basstämman medan stråkarna och blåsinstrumenten har paus.  

Versrad tre och fyra, samt fem och sex sjungs parvis, på dessa ställen är det 

alltså två takter sång innan svaret från orkestern kommer. Dessutom upprepas 

den andra versraden, det är enda stället där en rad sjungs två gånger. Detta 

skapar dynamik inom ensemblen och genom att orkestern tystnar under 

sången tillåts allt fokus hamna på sopranstämman, och därmed texten. 

Återigen visar detta på att det är just texten som är det viktigaste för 

ariagenrens musikaliska utformning och att melodins rytm utgår från diktens 

metrik. 

 

Stycket avslutas med en fem takter lång coda, även den är genomkomponerad. 

Hela stycket betecknas lamento (som närmast kan översättas till ”klagande”) 

och var en benämning som användes under barocken för att uttrycka 

sorgeaffekt och ofta innehöll en nedåtgående basgång i moll.90 

Begravningsstycket uttrycker också sorg genom melodiska suckar med hjälp 

av en nedåtgående melodi i slutet av fraserna. Suckarna förekommer när ord 

som ”slutit” och ”graf” sjungs, det vill säga lidande ord. Dessutom används 

neapolitanska sextackord, en ackordtyp där skalans fjärde ton är baston. 

Ackordet byggs sedan upp med en liten ters och sänkt sext. Neapolitanska 

sextackord är ett effektfullt smärtackord som var särskilt vanlig under 

italienska 1700-talsoperor och användes för att uttrycka just sorg och saknad.  

 

Engelhardt har här alltså förlängt stycket genom en inledande sinfonia, 

alternering mellan sångstämman och orkestern och en coda. Genom detta har 

han lyckats behålla essensen som är den ljuva melodin och diktens text. 

Stycket är utformat efter sorgens affekt genom dess tempo, rytmik och 

harmonik, samt att kompositionen inte innehåller några musikaliska 

utsvävningar. Den framskridna versionen har getts en högtidlig dräkt, lämpat 

för andakt. 

 

 

 

 

 
90 Nationalencyklopedin, “lamento”, <https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lamento> (hämtad 2021-05-04). 
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Konklusion 

Under den tidigmoderna epoken uttrycktes hierarkiska strukturer bland annat 

genom dess ritualer. Att ärkebiskop Matthias Steuchius tillhörde de högre 

skikten gjordes därför tydligt i begravningen, bland annat genom att Jöran A. 

Nordberg framförde en lång likpredikan, som senare trycktes i bokformat i 

Stockholm. En annan indikation på tillfällets betydelse var att det framfördes 

specialskriven musik för ceremonin. Tillfällesmusiken komponerades av 

Hinrich Christoph Engelhardt i egenskap av director musices, det vill säga 

ledare över det Kungliga Akademiska kapellet och domkyrkoorganist. 

Engelhardt tog över kapellet 1728 där han genast möttes av motstånd från de 

flesta håll, dels för att han själv var en trotsig man. Protokollen är fulla av 

tvister mellan honom och det akademiska konsistoriet, musikstipendiaterna 

och inte allra minst hans egen hustru. Engelhardt motsatte sig flera delar av 

vad som förväntades av honom som director musices, speciellt de uppdrag 

som hade med akademien och den ”högre öfwerheten” att göra. Engelhardt 

verkade se sig själv som en kyrkomusiker i första hand, trots att uppdraget 

innefattade ett musikaliskt ansvar över fler områden. Den starka kopplingen 

mellan kyrka, akademi och stad präglade hela musiklivet i Uppsala under 

1600- och 1700-talen och den var också anledningen till att uppdraget att 

komponera musiken till ärkebiskopens begravning tilldelades Engelhardt.  

 

Sorge-musiquen återfinns i Engelhardtsamlingen, som donerades till det 

akademiska kapellet i Lund av hans son Carl Diedrich, och som nu finns i 

Lunds universitetsbibliotek. I samlingen återfinns närmare 750 nummer och 

14 egna tonsättningar. I dagsläget finns det i princip inte några studier som 

analyserar Engelhardts egna kompositioner. Denna uppsats har behandlat en 

av dessa och nu finns det en edition med ett sammanställt partitur av Engelhart 

708. Det finns dock fortfarande mycket kvar att säga om Engelhardt och hans 

tonsättningar.   
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Engelhardts utmaning var att skriva ett stycke som både kunde uttrycka klagan 

och vara tröstande för begravningens deltagare. Dessutom var det viktigt att 

stycket stod i paritet till ärkebiskopens sociala rang. För att uppnå detta skrev 

han en aria. Genom att följa källan kunde vi se hur Engelhardt började med att 

skriva en enkel version av stycket, endast innehållande en sopranstämma och 

generalbas för en vers. Han klädde sedan arian i en högtidlig dräkt genom att 

framställa en orkesterbearbetning för ytterligare sju instrument. Stycket 

förlängdes från åtta till 32 takter med hjälp av en instrumental sinfonia, 

alterneringar mellan orkester och sång och en avslutande coda. Styckets kärna 

ligger i texten, där ariamelodins rytm nära följer diktens metrik men har 

tillåtits utsmyckande ornament för att uttrycka högtidlighet. Han använde sig 

av musikaliska stilgrepp för att öka smärtans affekt. Engelhardt skrev stycket 

i ariagenren eftersom den på sent 1600- och tidigt 1700-tal sågs som en 

innerlig och gripande genre, och var förmögen att uppvisa tydliga 

sorgeaffekter och stor gravitas. Genren var förknippad med högtidlig stil och 

framfördes främst vid städers huvudkyrkor och i hovmiljöer. Resultatet blev 

ett praktfullt stycke i klagans affekt som var lämpat för andakt. Här 

uppenbarar sig en liknelse mellan likpredikan: båda riterna befinner sig i 

gränslandet mellan klagan och lisa och var ett sätt att ge akten värdighet och 

heder för att spegla Steuchius höga dignitet.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det här finns en tydlig koppling mellan 

genre och tillfälle – det är ingen slump att stycket är skrivet i ariagenren. 

Engelhardt har varit mån om dess innerliga och gripande känsloaffekter som 

härstammar från dess okonstlade melodi som ligger nära texten. Den bråkiga 

musikdirektören lyckades ge Steuchius ett värdigt avslut, såsom en ärkebiskop 

förtjänade. 
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Editionen  

Editionsprinciper 

Jag har gjort en konservativ utgåva, vilket innebär att jag varit återhållsam 

med ändringar och tillägg i notbilden. Jag har korrigerat där det finns en 

diskrepans mellan kopiorna, och vid uppenbara felskrivningar. Editionens 

ambition är att, så autentiskt som möjligt, återspegla hur stycket lät när det 

uppfördes år 1730. Engelhardts autograf är den enda kopian som finns av 

verket, jag har därav endast haft en version att utgå från. Däremot finns det i 

notbladen två kopior av vln. 2, vln. 1 samt sopranstämman. Jag har inte valt 

en primärkälla och hållit mig till den genom hela editionen, utan jag har valt 

den läsart som förefallit rimligast i sammanhanget. Vilken källa jag valt i 

vilken takt framkommer i den kritiska kommentaren. 

 

Basstämmorna basso continuo- (troligen cello eller kontrabas) och cembalo är 

sammanslagna till en stämma i editionen. Jag har valt att gå efter cembalo-

stämman med besiffrad bas, men stämmorna är i princip identiska förutom i 

två takter. Dessa skillnader redogörs för i den kritiska kommentaren. 

 

Balkning 

Balkningen är moderniserad enligt dagens notationspraxis.   

Klaver 

I källan är sopranstämman noterad i sopranklav. I editionen är stämman 

noterad i diskantklav enligt modern praxis. Resten av klaverna är detsamma 

som originalet.  

Förtecken 

Vid denna tid gällde förtecknen endast för noter och upprepande noter, alltså 

inte för hela takten. I editionen har jag utgått från modern notationspraxis, så 
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att förtecknen gäller för hela taken. Alla redundanta förtecken har dock 

behållits, som enligt modern praxis är överflödiga. De förtecken jag tillfört är 

satta inom klamrar för att markera att det är ett utgivarförtecken. 

 

Generalbasbesiffring 

Engelhardt noterade siffrorna ovanför noterna, i editionen är generalbasens 

besiffring noterad under noterna. På vissa ställen är förtecknen noterat framför 

siffran, men i de flesta fallen är förtecknet placerat efter siffran. För att skapa 

konsekvens i editionen är samtliga förtecken placerade framför siffran. 

Kritisk kommentar: aria 

 

Takt Stämma  I handskriften 

 

5 S.  not 2: 1/32 

5 S.  not 9: 1/32 

7 S.  not 2: 1/32 

Kritisk kommentar: aria med orkesterbearbetning 

 

Om kopia inte är angivet beror det på att det endast finns en. 

 

Takt Stämma Kopia I handskriften 

 

 

4 Ob.  not 8: inget förtecken 

6 Vln.1 A + B not 9: a1 

8 Vln.2 B not 6: punkterad 1/8 

8 Vln.2 B not 7: 1/16 

8 Ob.  not 8: inget återställningstecken 

11 B.c.  not 5: ettstrukna oktaven 
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Takt Stämma Kopia I handskriften 

 

12 B.c  not 5: punkterad 1/8 

12 B.c  not 6: 1/16 

13 Vln.2 A + B not 5: inget förtecken 

15 S.  not 6: inget återställningstecken 

17 Ob.  3 takters paus 

18  S.  not 8: inget återställningstecken 

19 Ob.  not 8: inget återställningstecken 

20 S.  not 11: inget återställningstecken 

22 Ob.  not 2–4: saknar triolmarkering 

24 Ob.  not 2–4: saknar triolmarkering 

24 Ob.  not 12: 1/8 

24 Ob.  not 13–14: 1/16 

24 Ob.  not 15: 1/4 

29 Vln.2 B not 5: b1 

30 Vln.2 A not 2: 1/32 

32 Vln.2  A not 2: 1/16 

32 Vln.2 A not 3: utan punktering 

32 Vln.2 A not 4–5: 1/16 
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Bilagor  

Sångtext, Engelhart 708, s. 3–4 

 

 1. 

 

Vi nu har Tin ögon slutit [O! guds man tin ögon slutit]91 

grymma dödhens stora makt 

som sig i Tit hus inbrutit 

ock Tin hydda underlagt 

then Tu wäl har burit här 

upfyld med mång slags beswär 

at Tu nog samt måst erfarit: 

thet af sorg Tu mätter warit. 

 

 

 2. 

Et stort ljus ock glimmand stierna [Et stort ljus ock glimmand stierna] 

Samt Guds kyrkies felare [på guds kyrkias himmel klar] 

som thes lemmar welat wärma  

för all’handa kiättare 

har Tu död fort med tig bort 

ned i grafwens mörka ort: 

Ach! hwem har wäl för set falla 

liuset man plär solen kalla? 

 

 

 

 
91 Texten inom klammer är den som återfinns på s. 5–6 i källan Engelhart 708, versionerna 
skiljer sig något åt. 
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 3. 

Nu fast kroppen ligger giömder 

under jorden i en graf [under jorden i sin graf] 

kan Tu lefnad ey bli glömder 

in tils werlden brinner af. 

Gud hielp oss wårt korta lopp 

så i tro ock stadigt hopp 

här i werlden wäl at ända 

at wi up til himlen lända! 

Sångtext, Engelhart 708, s. 6–7  

 

1.  

Thenna är then sista dagen, ./. 

som wår wördnad hörsam gjör 

emot tig som är kulslagen  

under stoftets mörka dör:  

Grymma ödet war så swårt 

att tu från oss måste bort; 

Atrops lia hären skurit 

som så ljufwa fruchter burit: 

 

2. 

Tu som gjömd i mörka grafwen 

och som för en sol har lyst 

them, som under dygdens glafwen, 

har sitt täcka sinne hyst; 

att wi nådigt achta här, 

hur tin lefnads fruchter kjer 

bära oss nu tidig blomma  

af tin långa ljufwa sommar 
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Grundaria, samling Engelhart 708, s. 1 
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Aria med orkesterbearbetning, samling Engelhart 708 
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