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Studier till förgängelsemotivets historia.
Av Car l  Fehrman.

1 .

Yem var herre, vem var dräng?

»Om Döden til The Dödelige» står det som överskrift över tredje och 
sista avdelningen av Lars Wivallius’ gravdikt över Erich Roth från 1641. 
Partiet med denna rubrik innehåller en rad reflexioner kring död och 
förgängelse av det slag som ofta möter i 1600-talets förgängelsediktning. 
Bland annat riktar poeten här en konkret vädjan till var och en att be
tänka sin egen förestående bortgång:

Gaak baak muur och Kyrckiewråår 
Skåda ther Benläggor hwijt.
Tänck: Mon iagh och komma hijt.
See, om tu och skönia kan,
Hwem här war een rijker man,
Hwem war Dräng, och hwem war Kung,
Hwem war Gammal, hwem war Ung.
Hwem här mos te tiggia gåå,
Och oft baak om Dören ståå.

Uppmaningen att besöka kyrkogården för att där med öga och tanke 
betrakta döden möter ofta i religiöst färgad litteratur alltifrån medel
tiden. I följande form förekommer medeltidens »venies ad tumulum» i 
en tysk 1600-talsbönbok, som mot slutet av århundradet översattes till 
svenska:

0  min Siäl gack offta öfwer Kyrkiogården, och see tig om effter tin Graff, ther 
uthi tu i Dagh eller i Morgon liggia skal, see tig om effter then Jorden, som in
nan kort skal betäckia tin älenda torfftiga Kropp. Med ett Ord; lät thet wara 
tin dageliga öfning at tu altijd täncker på tin Dödzstund.1

Wivalliusdiktens uppmaning är emellertid inte bara ett memento mori. 
Den har en mera preciserad innebörd än andaktsbokens råd att tänka 
på dödsstunden. Åsynen av de vita benknotorna skall leda tanken till 
döden som den store utjämnaren av olikheterna mellan människor. Mors 
omnia aequat lyder ett under medeltiden gängse ordspråk: döden utplå
nar alla olikheter mellan stånd och åldrar. De retoriska frågor, som i 
Wivalliusdikten ställs i snabb följd, bildar i själva verket en stående lit
terär formel, vars tidigare och senare historia det kan ha ett visst intresse 
att följa.

1 Olof Wexionius’ Melancholie, ett viktigt dokument i det senare 1600- 
talets förgängelsediktning, återkommer formeln, utbyggd och något va

1 Martin Hyllerus, Gyllene Skattkista, Sthlm, 1670, s. 121. Övers, från originalets 
tredje upplaga (1637) av Catharina Gyllengrijp. Jfr D. Lindquist, Studier i  den svenska 
andaktslitteraturen under stormaktstidevarvet, s. 95 och s. 374.
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rierad. Också här uppträder den — vilket är anmärkningsvärt — i sam
band med skildringen av en kyrkogård:

Väl-ann, mäh’ns vij här på dhe dödas ägor ära,
Så lät oss stanna och medh mogna sinnen lära

Vår egen dödligheet, lät oss förnufftigt sij,
Hvadh dhe haa varit, och hvadh vij sku’ sielfva blij!

Kom, sägh: bland desse been hvem svärd el’ scepter förde?
Hvem spade, yx och bijhl? Hvem öök och oxar körde?

Hvem medh sitt höga vett och lärde fiäders macht 
Haar alt, dhet verldzligt är, i ook och lydno bracht?

Man känner, ach, ey meer, hvars håår en crona prydde,
Man veet ey, hvem som bödh, ey heller hvem som lydde,

Och hvem dhen andre tvang: här ligger dygd och list,
Här hvijlar frombt och argt; en jude och en christ

Begå sig medh hvar an: dhen fattige och rijka,
En herre och en dräng, iagh seer dhem alla lijka.

Här är en konglig chroon näst vidh en heerde-staaf;
Dhen vij se multnar bort uthi en dåhres graff.

De olika ståndens och yrkenas representanter nämns här inte direkt 
utan genom sina verktyg och redskap, genom sina emblematiska attri
but. Diktion och versform hör det slutande 1600-talet till, men bakom 
de utförda antiteserna är det ingen svårighet att upptäcka det retoriska 
frågeformulär som redan Wivallius’ dikt byggde på.

Tre årtionden in på 1700-talet vandrade en ny poet på kyrkogården 
och utlade i en dikt kyrkogårdens, eller rättare, benhusets moraliska 
åskådningsundervisning. Det var Carl Johan Lohman. Ifrågavarande 
dikt är, liksom Wivallius’, en begravningsdikt; i förkortat skick har den 
omtryckts av Sahlstedt under titeln Menniskans Förgängelighet och Usel
het. Ett parti lyder:

Jag fölgde foten, tils han mig fram til ett benhus förde,
Ther lågo hiulen sk[r]ingrade, som uhren fordom rörde;
Jag menar härmed, at jag såg the döda menskors ben:
Men jämmer, at förgänglighet bortgnagit köttet ren.

Här föll mig in: Hwad jag nu är, ha thessa knokor warit,
Hwad the nu äro, blir jag ock, när dagen min framfarit: 
Förgänglighetens spenar jag, så wäl som thessa dir,
Skönt jag thet mindre på mig sjelf, än uppå thessa sir.

Jag wille se ho fordom mans, ho qwinnas skalle warit,
Ho som med bara hälar gådt, och ho i wagnar farit,
Ho sig i hwalmars jacka skylt och ho i gyllenduk,
Ho som har kämmat egna hår, och ho som haft Peruque.

Jag sökte then i hwilkens hy sig fägring fordom speglat 
Samt then, hwars skarpa snille nid i dolda diupen seglat;
Jag wille gissa hwem, som längst ell’ kortast lefwat har,
Men kunde ei, ty sonen war, så faslig som hans far.

Också bakom dessa strofer kan man urskilja de gamla dubbelfrågorna 
av typen: vem var dräng och vem var kung; det antitetiska maneret har 
här utbildats i en stil, som har drag av barock.
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Det är inte svårt att förklara, varför dessa reflexioner och dessa ord 
har »fallit diktaren in» i benhuset på kyrkogården — på samma sätt som 
de spontant givit sig för Wivallius och Wexionius. Den formel som vi 
här mött går nämligen tillbaka till den typ av inskriptioner, som brukade 
förekomma på benhusens murar.

Till varje kyrkogård hörde i forna tider ett benhus: där samlades be
nen efter de döda, när kyrkogårdens gamla gravar grävdes om. Det var 
vanligt att det på dessa benhus förekom inskrifter i bunden form. Först 
på denna plats, i benkammaren, hade tidens stränga ståndsskillnad — 
också gravarnas ståndsskillnad — upphävts. Här låg bokstavligen fat
tig och rik, herre och dräng sida vid sida. Här passade det att skriva:

Hör Wandringsman statt stilla och bida,
Här ligger drängen wid Herrens sida.
Ästu så kloker och myckit förfarit.
Säg mig: Hwem Herren ell’ tienaren warit.

Så lydde inskriften på det benhus som uppfördes vid S:ta Clara kyrka 
i Stockholm år 1688.1 I själva verket har vi en rad liknande inskriptio
ner bevarade från sent 1600-tal och från 1700-talet. Inte alltid har de 
haft sin plats i benhusen, utan ibland på kyrkomuren, invid kyrkogår
dens gravar. Så antecknar kalmarprästen Bolinus, som den 17 juni 1688 
besökte Hvittaryd en mycket liknande strof, som han läst på östra y t
terväggen av kyrkan:

O, wandringzmann, statt stilla och litet bijda 
Ty här ligger tiänaren widh huszbondens sijda.
Äs tu klook och haffwer mycket ehrfarit
Säg huilken huuszbonde den eller tiänaren haar warit.2

Från 1700-talet finns en lång rad av benhusrim upptecknade. Riid- 
ling omtalar i Det i flor stående Stockholm (1731, 1, s. 177) »Uti Benhu
set på S:t Marise Magdalense Kyrckiogård läsas några tänckvärdiga rim», 
vilka han också citerar:

Du, som oss skådar här, säg om du skiönja kan,
Hwem af oss warit hög, och hwem en ringa man?
Hwem fattig och hwem rijk, hwem olärd och hwem lärd?
Hwem fram för andra täck, och mer att älskas wärd?
Hwem af oss gått bak om, hwem suttit och stått främst?
Tör ock en Staf-Karl här snart liggia Kongen nämst?
Ty lijt på ingen ting, men tänck at så skal gå:
Oss klädes af wår hamn, wij hoopas i en wrå 
Seen döden oss har fält. Den är allena wäll 
Som lagat för sin död, at han får uppstå säll.

Här är ståndskatalogen något utvidgad — jämfört med de tidigaste 
exemplen — och denna gång får förkunnelsen om dödens nivellerande 
makt tolkas på flytande alexandriner.

Samma versform har också de benhusrim, som 1757 inskrevs i ben
huset på S:t Jacobs kyrkogård i Stockholm. Wittingh berättar härom 
i S:t Jacobs Minne (1771, s. 56): »Inuti Graf-Choret, öfwer Benhuset 
läsas desse verser:

1 Den anföres av Jöran Nordberg i S. Clarce Minne, 1727, s. 152.
2 Bolinus, A., En Dagbok från 1600-talet, utg. av E. Brunnström, 1913, s. 87.



Studier till förgängelsemotivets historia 57

Si huru både hög och låg, Man, Qvinna, Herre, Dräng,
Här ligga utan skilnad, med hvarannan i en säng.
Se noga, du som stolter äst, hvad du en gång skal blifva 
Och lär i detta spegle-Hus GUD-fruchtig vandel drifva.

Hodie Mihi. Cras Tibi. Memento Mori.»
Bilden av graven eller skelettet som ett spegelglas för de levande är av 
medeltida ursprung; också de medeltida dödsdansbilderna ville ställa 
fram för människorna ett speculum, en spegel, där var och en skulle se 
hurudan han inom kort skulle bli.1

Det ligger onekligen nära till hands att fråga, om inte dessa benhus
rim varit åtföljda av något slag av bildframställning: i och för sig var ju 
visserligen de hopade benknotorna åskådningsmaterial nog. En antydan 
om att bildornament stundom förekommit kan man hämta från en sen 
källa, Linnerhjelms reseanteckningar. Från ett benhus i Söderfors an
tecknar han följande devis; här är formen en sorts stenstil:

Dödlige! Du som skådar in i denna dystra boning,
Gack icke härifrån utan åtanke på Din Död,
Eftertanke af Din Lefnad, Omtanke om Din Salighet.

Över dessa rader fanns, berättar Linnerhjelm, »en Dödskalle, omgifven 
af drake-vingar».2 Att dödskallen som ett memento mori-emblem prytt 
benhusens dödsverser också i äldre tid, har man kanske rätt att anta. 
Däremot är det mera ovisst, om rustika målare i vårt land använt ben
husens träväggar för något slag av makaber bildframställning i döds
dansstil: ute i Europa var emellertid just benhuset en av de platser, som 
man med förkärlek valde för målade dödsdansframställningar.

Under flera århundraden har tydligen benhusrimmen haft en tämligen 
formelartad karaktär. Den älsta uppteckningen av benhusverser i exem
pelsamlingen ovan förskriver sig från 1600-talets slut, från 1688. För
modligen har dylika verser förekommit åtskilligt tidigare i vårt land. 
Wivalliusdikten från 1641 möjliggör en sådan slutsats för det tidigare 
1600-talets del. Den uppmaning som Wivallius riktar till de dödelige att 
gå »baak muur och Kyrckiewråår» bör tydligen direkt tolkas som en väd
jan att gå in i benhuset och lyssna till dess intighetspredikan: samtiden 
måste ha uppfattat citatet i dess rätta sammanhang: Wivallius citerar 
så gott som ordagrant benhusversens formel.

Formeln levde emellertid inte endast som en kyrkogårdsinskrift. Bak
om Lars Wivallius kan man gå till psalmboken och till andaktslittera
turen. I psalmboken av 1572 uppträder formeln i en begravningspsalm 
av Laurentius Petri Gothus. Det älsta trycket ingår i En liten tröstbok 
av 1564.3 Den upptogs också i de följande psalmboksupplagorna bland 
dödspsalmerna; i 1695 års psalmbok står den som nr 399:

Våre vänner falla ifrå,
Oss en spegel varda,
Samma väg vi måste gå:
Smaka döden hårda.
Ho är fattig, ho är rik?
Vi äre fast hvarannan lik;
Låt oss ther om vårda.

1 Två andra exempel på benhusverser från 1700-talet meddelar L. Hagberg i När 
döden gästar, s. 472.

2 Linnerhjelm, Brev under senare Resor i Sverige, 1816, 12, s. 124 f.
3 Liedgren, Svensk psalm och andelig visa, s. 168 f.
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För begravningspoesien har det givetvis inte varit ntan betydelse att 
formeln fanns med också i psalmbokens strofer. Den kommer för övrigt 
igen också i en senare psalm, i den Spegel tillskrivna psalmen nr 278 i 
1695 års psalmbok. I dess tredje strof förekommer raderna:

Dräng och herre, arm och rik 
blifva här hvar annan lik.

Och i den följande strofen möter oss den välkända uppmaningen att gå 
till kyrkogården eller benhuset för att betrakta dödens verk:

Gack ock til the dödas ben;
Sök ther ut the arm och rika,
En förnäm och en gemen.

Även i 1500-talets svenska andaktslitteratur finns formeln företrädd. 
I Syndarens Spegel, Siw sköna Bootpredicor av Savonarola, översatt till 
svenska av P. J. Gothus och tryckt år 1593 möter den i den femte pre
dikan, som har till överskrift: Om werldennes fåfengelige ähra. »Skoda 
theras griffter» — heter det med tanke på forna tiders mäktiga män —» 
och sée til, om tu kant kenna hwilkin ther haffuer warit Herre eller Tie- 
nare, Rijk eller fattig, stoor eller litin, och åtskil en Konung ifrån enom 
B onda, en karskan ifrån enom swaagan, en skickeligan och sköönan 
ifrån enom oskickeligan och leedan . . . »

Det återstår att ta upp frågan: varifrån kommer denna formel, som vi 
i olika sammanhang har mött och vilket är dess samband med dödsdans
diktningen? Det är uppenbart att vi här inte har att göra med en in
hemsk produkt: frågan om dess ursprung för oss långt tillbaka till medel
tiden.

Som lämpligaste utgångspunkt för en vidare undersökning kan man 
välja den ena av de två berömda dödsdanserna i Basel, en väggmålning 
i dominikanernas nunnekloster i Klingenthal. Den anses gå tillbaka till 
1400-talet; målningen förnyades 1512.1 Denna dödsdansserie omfattar 
39 figurer. Före processionen, som börjar med påve, kejsare och kejsa
rinna, var avbildat ett benhus, fyllt med dödskallar och benknotor. 
Framför benkammaren stod tvenne skelett med pipa och trumma. Tex
ten till denna bild hade följande lydelse:

Hie richt got noch dem rechten, 
die herren ligen Bi den knechten.
Nun mercket hie Bi,
welger her oder knecht gewesen si.

De fyra rader, som här står som en devis under benhuset, brukade säker
ligen i vanliga fall stå att läsa på dess murar: här har vi den autentiska 
benhus versens formel.2

Bilder av benhus i dödsdansserier är ingalunda något enastående. 
En liknande bild förekommer i dödsdansen i Bern; på ett dödsdanstryck 
från Strassburg år 1480 förekommer benhusbilder såväl i början som i 
slutet av serien.3 Ännu i Holbeins Imagines Mortis ingår f. ö. en bild av 
ett benhus under rubriken Gebein eller Menschen.

1 Kurtz, The Dance of Death, 1934, s. 110 f.
2 Jfr P. Stephan Kozåky, Geschichte der Totentänze, Anfänge der Darstellungen des 

Vergänglichkeitsproblems, 1936, s. 71.
3 Kurtz, a. a., s. 98.
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I själva verket är sammanhanget mellan dödsdans och benhusatmosfä
ren mycket intim, ett faktum, som knappast skänkts tillbörlig uppmärk
samhet i den omfattande litteraturen om medeltidens dödsdanser. I 
Basel och Bern där benhuset är första bilden i bildraden, synes benhu
set i själva verket vara den plats från vilken dödsdansen utgår. I en rad 
andra fall är sammanhanget lika konkret. Åtskilliga av de europeiska 
dödsdanserna från medeltiden fram till sextonhundratalet är målade just 
på väggarna av benhus: det berömdaste exemplet var den franska Danse 
macabre på Innocentkyrkogårdens benhus i Paris; ytterligare en rad 
exempel kunde anföras från Schweiz till Holland.

Den typ av benhusdeviser, som här ovan varit på tal har ett moment 
gemensamt med de utförda dödsdansernas förkunnelse: predikan om dö
dens nivellerande makt. Döden hejdar sig varken inför hög eller låg, var
ken inför ung eller gammal. Benhusformeln kan i viss mån betraktas 
som ett förstadium till dödsdansen.

Sambandet mellan benhusformeln och dödsdansen har uppfattats ännu 
långt fram i tiden. Man kan tydligt iaktta det ännu på ett svenskt döds
danstryck, »Det mänskliga lifvets obeständighet» översatt från danskan 
och tryckt 1777. På titelsidan till detta häfte finns en vinjett, som före
ställer tvenne dödskallar. Därunder står en devis, som i det danska ori
ginalet från 1762 har följande lydelse:

Sig Laeser, kand du her vel see til visse 
Hvo Herremand og Bonde var af disse.

I den svenska översättningen lyder formeln:
Wälg Läsare bland dessa båda: 
och gissa sedan om du kan,
Hwem warit hafwer öfwerman,
Och öfwer annan ägt at råda.

Det är återigen benhusformeln: här liksom i Baseldödsdansen från 1400- 
talet står den som en sorts ingress till dödsdansbilderna och -verserna.

Genom anknytningen till dödsdanserna och deras historia har vi kun
nat följa formeln till 1400-talet. Under detta århundrade har den nått 
spridning även genom träsnittskonsten. Ett träsnitt från 1400-talet1 
visar ett människoskelett, omslingrat av en orm, i gapet på ett helvetes- 
odjur. Över och under bilden läser man dessa strofer:

Dieser spiegel ist gemain 
Beich arm gross und klain 
Edel gepurt iung und alt 
Werden all also gestalt.

Hie richt got recht
Hie leyt der herr bey dem knecht
Reich und arm nun gond herbey
Und schawent wer der Herr oder knecht sey.

Weber citerar texten utan kommentarer. Den passar inte helt som text 
till träsnittsbilden i fråga: bättre passade den onekligen i benhusen, och 
därifrån är den väl också övertagen.

En antydan om att den som benhusdevis förekommit redan på 1300- 
talet kan man hämta från ett ställe ur Langland’s Piers Plowman, som

1 Återgivet av Weber-Holländer i Des T odes Bild , 1923, s. 148.



veterligen inte tidigare förts in i diskussionen. Ett par rader i denna me
delengelska dikt lyder:

For in charnel atte chirche cherles ben yuel to knowe,
Or a knigte from a knaue there.1

Knight och knave betyder på den tidens språk ’herre’ och ’dräng’. Re
flexionen är tydligen inte Langland’s egen, utan formeln står redan här 
som ett citat: 1300-talsdiktaren Langland befann sig i samma predika
ment som 1700-1alsdikt ar en Lohman — båda alluderar på en känd for
mel.

Det är emellertid möjligt att följa denna formels historia ytterligare 
åtskilliga århundraden tillbaka i tiden: den har existerat långt innan den 
kom till användning som benhusdevis. På 600-talet möter den i en skrift 
med titeln »De humana vita et de defunctis» av S. Andreas Cretensis. 
Kozåky citerar avsnittet i sin Geschichte der Totentänze, som innehål
ler en synnerligen rik materialsamling av texter till förgängelsemotivets 
medeltida historia.2 Intressant är, att det redan i denna tidiga text är 
de döda själva som får uttala frågorna — på samma sätt som det sedan 
sker också i benhusens formelverser:
Circumspice sepulcra: vide ossa nostra, et ad te conversus, luge . . . Perspice, 
ac si potes, discerne et edicitio quisnam rex, quis privatus; quis dives, qvisve 
pauper; qvis gloriosus qvisve inglorius; qvis liber, qvis servus; qvis miles, qvisve 
dux exercitus; qvis justus qvisve reus; qvis philosophus, qvisqve rusticus; qvis 
orator, qvisve barbarus; qvis Romanus, qvis civis, qvis ruricola . . .2

Ytterligare en gång förekommer formeln hos kyrkofäderna, nämligen 
hos A. Prosperus Aquitanus i hans Liber sententiarum ex operibus D. 
Augustini delibatarum. Här är det predikanten som talar, icke de döda:
Respice sepulcra, et vide quis servus, quis dominus, quis pauper, quis dives. 
Discerne si potes vinctum a rege, fortem a debili, pulchrum a deformi3

Prosperus Aquitanus’ sentenssamling dateras till 450-460 e. Kr., Om 
detta parti vore autentiskt, skulle vi alltså här ha ett mycket tidigt be
lägg på formeln. Emellertid är det möjligt, att detta avsnitt av Prospe
rus Aquitanus’ skrift — där f. ö. också ubi sunt-formeln förekommer 
omedelbart invid det ovan givna citatet — är ett senare tillskott från 
1100-talet.4

Som man på förhand skulle kunna förmoda, innehåller denna vitt- 
spridda formel ett element med biblisk anknytning. I tredje kapitlet av 
Jobs bok talas om döden, som väntar alla, konungar och rådsherrar på 
jorden, furstar som har sitt hus fyllt med guld och silver. Vidare heter 
det där om graven — i versio vulgatas text (3: 19) Parvus et magnus ibi 
sunt et servus liber a domino. Drängen är fri från sin herre: i graven är 
de båda lika.

Frågeformeln förekommer tydligen icke i bibeln i detta sammanhang. 
Däremot möter de sidoställda retoriska frågorna i senantik litterär tra
dition: allt talar för, att formeln utformats under det dubbla inflytandet

60 Carl Fehrman

1 Skeats edition i Early Eng. Text Society, bd 38, s. 95.
2 A. a., 2, s. 67. Migne, Patr. grcec, 97, sp. 1291.
3 Migne, Patr. lat. 51, sp. 496, nr 610. Citatet finns även hos Kozåky, a. a., s. 44 f.
4 Så menar E. Gilson, De la Bible å Frangois Villon i Les idées et les lettres, 1932, s. 34.
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från bibeln och antiken.1 I Lukianos’ Dialog i de dödas rike — där så 
mycket av senmedeltidens makabra motiv redan finns förtecknade — mö
ter på ett bekant ställe en fråga av denna typ. Inför tvenne benrangel, 
som är varandra fullkomligt lika, ställer Menippos frågan: »Vem av Er två 
är Nireus och vem är Thersites1? »2— alltså vilken är den sköne och vilken 
den vanställde. Sannolikt har, som Kozåky menar, denna senantika 
sentenstyp, bidragit till utformningen av de retoriska dubbelfrågor, som 
vi först mött hos kyrkofäderna och sedan som en fast formel fram till 
och med 1700-talet.

*
Ytterligare en punkt återstår att med några ord kommentera i sam

band med Wexionius’ och Lohmanns tidigare citerade dikter. Wexio- 
nius vill på de dödas ägor begrunda »Hvadh dhe haa varit, och hvadh vij 
sku’ sielfva blij»; den första tanke, som faller Lohman in vid inträdet i 
benhuset är den: »Hwad jag nu är, ha thessa knokor warit.»

Detta är en av sepulchralpoesiens allra älsta formler, välkänd från 
medeltiden. Under denna epok förekommer den inte endast som inskrift 
på gravar utan också i en vida spridd legend: legenden om de tre levande 
och de tre döda. Orden är här lagda i de dödas mun. Deras hälsning till 
de levande lyder: Quod fuimus estis; quod sumus vos eritis, eller i en an
nan ordalydelse: Quod tu es, ego fui; quod ego sum tu eris. Legenden om 
de tre döda och de tre levande har ett nära sammanhang med dödsdan
serna: på många håll — som på Innocentkyrkogårdens makabra mål
ningar — förekom en bildframställning av legenden i omedelbart sam
manhang med de egentliga dödsdansbilderna.

Parisdödsdansens plats, var, som förut påpekats, ett benhus. Också 
från andra källor vet vi, att legendens formel använts som inskrift på 
benhusens murar; den har också förekommit som inskrift över kyrkogårds
portar3 och på kyrkogårdsmurarna4.

Från ett tyskt benhus på 1700-talet citeras följande strof:
Liebe Bruder und Schwestern,
Wir waren noch gestern 
Stark und gesund wie ihr.
O seht, morgen seyd ihr wie wir.5

Det är i hög grad sannolikt, att denna formel varit bruklig också på de 
svenska 1600-talskyrkogårdarnas portar och murar. Att den förekom 
som gravskrift i Sverige har vi belägg för alltsedan medeltiden. I 1600- 
talets begravningspoesi är den icke ovanlig. När Wexionius och Lohman 
har tagit upp den i sina kyrkogårdsmeditationer, står den rent konkret

1 Jfr Kozåky, a. a, s. 44.
2 Lukianos, Valda skrifter, övers, av H. Hult, Ny följd, s. 124. Den grekiska fråge

formeln lyder 7roT£po<;-7råT£pO(;. Samma tanke varieras på en antik gravvård, nu i Bri- 
tish Museum, sannolikt från 200-talet före Kristi födelse. Inskriften riktar frågan till 
den som går förbi, om han av det nakna skelettet kan säga, om den döde i livet varit 
skön som Hylas eller ful som Tersites. (Weber-Holländer, a. a., s. 148.)

3 Kunstle, Die Legende der drei Lebenden, 1906, s. 30.
4 Ett kopparstick av tyskt ursprung från 1616 visar en kyrkogård. På kyrkogårds

murens gesimser ligger dödskallar. På den vänstra muren läses: Omnia mihi subdita. 
På den högra står språket: Sum quod eris, es quod fui. (Englert, Die menschlichen 
Altersstufen; Zeitschrift des Vereins fur Volkskunde, 1907, s. 26.)

5 W. Storck, Das Spruch der Toten an die Lebenden. Zeitschrift des Vereins fur Volks
kunde, 1911; 21, s. 58.
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som ett ingångsspråk över kyrkogården eller benhuset. Samtiden bar 
omedelbart förstått sammanhanget.

Både formeln: ’Vem var herre, vem var dräng’ och den sist anförda 
formeln: ’Vad jag är, har du varit’ är av medeltida ursprung: eller rät
tare båda har under medeltiden vunnit sin största spridning, sin euro
peiska popularitet. De uttryckte något väsentligt i senmedeltidens »de
mokratiska» dödsmeditation. Det är påfallande, att vi i svensk andakts
litteratur och religiöst formad dikt möter dem så ofta just under 1600- 
talet och det tidiga 1700-talet. Det är ett vittnesbörd — ett vittnesbörd 
bland flera andra — om i hur hög grad 1600-talets förgängelsemedita
tion och förgängelsediktning i Sverige står på medeltida grund. Sociala 
omständigheter — den stränga ståndsskillnaden — och topografiska för
hållanden — kyrkogårdarnas utformning i äldre tider — har tillsam
mans bidragit att hålla den medeltida formeln levande.

Den »kyrkogårdspoesi», som vi här sysslat med, är en sen utlöpare av 
medeltida traditioner. Den har i sin tur förberett marken för den i myc
ket annorlunda stämda kyrkogårdsdiktning, som hör förromantiken till. 
Som en avslutning till denna framställning kan det vara motiverat att 
fästa uppmärksamheten vid några förmedlande länkar mellan 1600-tals- 
traditionen och den senare kyrkogårdsdikten.

De svenska benhusrim, som ovan citerats, är anonyma. Ofta har de 
väl varit skrivna av präster. Det finns från 1700-talet också ett antal 
dikter av liknande typ, skrivna av namngivna författare. I Jacob Freses 
»Andelige och Werldslige Dikter» (1726) ingår under rubriken »Öfwer- 
skrifter» en devis »Öfwer ett Ben-hus». Kyrkoherden i Köping Johan 
Göstaf Hallman skrev »efter begäran» några verser »at sättia på then åhr 
1727 uppbyggda benkammaren i Norra hörnet av Kiöpings Kyrckiogård». 
De meddelas i hans »Beskrifvning öfver Kiöping» (1728, s. 135) och har 
senare avtryckts av Hanselli. Hallman upptar inte den fasta formeltyp: 
som vi lärt känna i det tidigare, men reflexionerna är av liknande slag, 

Se här, tu stolta värld, tin dårskapz spegelglas,
Se här, tu snåhla verld, tin rikdom efter döden,
En hålig hufvudskåhl, et köttlöst ben, et ahs,
Tit lena siden blir uthi then sista nöden.

Med dessa rader inleds inskriptionen på den ena sidan av muren: vi kän
ner igen spegelbilden från den äldre traditionen, likaså den gängse re
flexionen om döden, som förnedrar de upphöjda. Den av Hallman för
fattade inskriften var en dubbelinskription: på andra sidan av muren 
lästes en motstrof till den förra: den handlar om evighetens liv:

Tå och the bleka ben, som synas här förgätas,
I himlakronor och i är o-kransar flätas.

Denna gruppering, där förgängelsemeditationen liksom motväges av evig- 
hetspredikan möter också på andra håll, så i S:ta Clara kyrkas benhus i 
Stockholm, där den östra sidan upptogs av benhusrimmet, den västra 
sidan däremot av bibelspråk om uppståndelsen.

En dikt av liknande karaktär ingår i Sahlstedts Samling av verser på 
svenska (11, s. 52) under titeln »Wid betraktande af ett Benhus». Dikten 
är undertecknad med bokstäverna L. P. S. B. Möjligen rör det sig också 
här om en vers, avsedd som benhusinskription. Den börjar:
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Du skådar här en hög af raglar, knokar, skallar,
E t fasligt sammanwrak utaf halfmultna ben:
E t bistert hus, der du tör blifwa jämväl en,
Af dem, som döden dit till långlig gästning kallar.

Också här saknas de medeltida formelfrågorna; men den formelartade 
reflexionen om hög och låg som ligger sida vid sida kommer igen:

Tänck hwad för olikt folk, som här du lika ser.

Ytterligare tvenne dikter finns det här till sist orsak att erinra om: 
den ena av Samnel Triewald, den andra av Olof von Dalin. Triewalds 
dikt heter »Tankar öfver döden och lifvets besvärliga fåfänga» och har 
underrubriken »vid en spatsergång på Kyrko-gården i Stockholm, den 
1 october 1710». Dikten har tillkommit i ett något annat sammanhang 
än de tidigare. Den är — vilket framgår klarare av dateringen än av 
dikten — framkallad av pestepidemien i Stockholm 1710. Pesten hade 
detta år härjat under sensommaren och hösten: dödligheten stegrades 
hastigt under september och oktober månader: maximum nåddes i sista 
veckan av oktober.1 Dikten har skrivits under hösten,

När gift och smittig sot, i kroppens safter rår,
At snart den ena, snart den andra lägs på bår.

Dikten vill vara en lärdom i konsten att dö — i ars bene moriendi: nu 
om någonsin erbjöd kyrkogården den lämpliga platsen för meditationer 
om dödens allmakt.

Av den konkreta situationen finns i dikten ingenting kvar: de konkreta 
erfarenheterna har utkristalliserats i abstrakta reflexioner och morali
ska slutsatser som så ofta i 1700-talspoesien. Ett parti av dikten varie
rar den gängse benhusvisdomen:

Här kan en mörker gr af vår bästa spegel bli,
När oss med alfvare vi skådom deruti:
En fattig blifver här med Croesus lika rik;
En mägtig med en svag i kraft och välde lik;
Ty gräfves grafven opp, skärskådas mull och ben,
Finns intet märke mer af förra heders sken,
Sen hvar blitt annan lik, känns ingen mer igen . . .

Som sista dikt i denna exposé kan det vara skäl att välja ett poem ur 
Dalins samlade poetiska arbeten, som har titeln »På Riddarholmskyrkans 
benhus».2 Får man döma av titeln rör det sig om en dikt, som varit 
avsedd och använd som benhusinskription. Det är egentligen påfal
lande, att båda den nya smakens första representanter, Triewald och 
Dalin, velat producera sig i en genre som minst av allt hör fransk-klas
sicismen till. Emellertid kan man hos Dalin — ännu mera än hos Trie
wald — märka, hur själva den konkreta verklighetsbilden i dikten förtun
nas: de konkreta orden byter han ut mot abstrakta. Tidigare 1700-tals- 
diktare hade talat om benhusets »hög af raglar, knokar, skallar», om en 
»hålig hufvudskåhl, et köttlöst ben, et ahs» — på Dalins språk heter 
samma realitet: »en lemning av wårt prål»:

1 Av de samtida dokumenten vet vi, att kyrkogårdarnas skötsel vid detta som vid 
andra pesttillfällen lämnade mycket övrigt att önska: liken kunde få stå över jord i 
hundratal mer än vecka. Se vidare O. Hult: Pesten i Sverige 1710. Sthlm 1916; s. 20 f.

2 O. v. Dalin, Witter hetsarbeten, Första bandet. Sthlm 1767. Graf-skrifter och Åmin
nelse-Tal, s. 3.
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Här ser du, Wandringsman, en lemning af wårt prål:
Ej är för dig och mig på jorden annat mål.
Stå stilla: Hvad är wärdt på Lyckans ban att fika?
Mån ej en Förstes ben med Bondens äro lika?

I övrigt ansluter sig Dalin nära till den fastslagna typen av benhuspoesi; 
här finns uppmaningen till »vandringsmannen» att »stå stilla». Här finns 
också den alltifrån medeltiden gängse typen av reflexion om allas likhet 
inför döden, om dödens demokrati. Det var en mångtydig visdom, för
kunnad invid kungarnas, och de högadliga ätternas gravkyrka.

I de sista fyra raderna formulerar Dalin snarare upplysningens än kris
tendomens förhoppningar om ett högre liv som lönen för en dygdig vandel: 

Dock, gå din gilla gång och lykta wäl ditt lopp:
Sen du här sedt, hur’ när fåfängan oss af kläder,
At ej en gång til slut wi äga fyra bräder;
Så fäll ditt högmod ned och högre ställ ditt hopp.

Dalins dikt är förmodligen den sista, av en författare signerade, i ben
huspoesiens svenska tradition. Här vi senare på 1700-talet på nytt möter 
kyrkogårdspoesi, har den ett delvis annat kynne. Benhusets förintelse
predikan får lämna rum för melankolisk meditation på den lövomsusade 
kyrkogården: så är det hos Thomas Gray; så är det hos en rad svenska 
diktare från det slutande 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Men först 
Goethe skulle i sin benhusdikt, An Schillers Schädel, djärvt negera hela 
denna typ av förgängelsemeditation.

2 .

»Ubi sunt qui ante nos . . . »  i 1600-talets svenska litteratur.

Åtskilligt har skrivits om formeln ubi sunt qui ante nos, speciellt om 
dess äldre historia. De två främsta studierna är av C. H. Becker1 och 
av Étienne Gilson2. Becker har utrett de trådar, som förbinder den un
der högmedeltid och senmedeltid vanliga formeln med kyrkofädernas 
skrifter och med den grekiska antikens litteratur, speciellt kynikernas 
filosofiska retorik. Gilson har i sin studie lagt tyngdpunkten vid det 
faktum, att ubi sunt-formeln existerar på flera ställen i Bibeln. För den 
senare europeiska traditionen har det varit av speciell vikt, att formeln 
direkt kunde anknytas till bibelcitat. Den förekommer i Gamla Testa
mentet redan hos Jesaja (33:18); i mer utförd form hos Baruch (3:16- 
19), och slutligen hos Paulus i Korintierbrevet (1: 20). Hos den sist
nämnde heter det:

Ty skrifvet är: Jag skal om intet giöra the wisas wisdom och the förståndigas 
förstånd skal jag förkasta.

Hwar äro the kloke? Hwar äro the Skriftlärde? Hwar äro thenna werlden- 
nes wise?

I versio vulgatas text lyder frågorna lapidariskt: Ubi sapiens? ubi scriba*? 
ubi conquisitor hujus saeculi?

Kyrkofäderna tog upp denna frågeformel: dess väg kan följas från 
Ephraim syrern på 300-talet fram till senmedeltidens teologiska aukto

1 C. H. Becker: Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere, i Aufsätze zur Kultur und Sprach- 
geschichte, Ernst Kuhn gewidmet, 1916, omtr. i Islamstudien 1, 1924.

2 Étienne Gilson: De la Bible ä Francois Villon i Les idées et les lettres, 1932.
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riteter. Formeln byggdes nt genom att man tillfogade en rad egennamn. 
Så möter den i Bonaventuras Soliloquium i följande lydelse:

Ubi sapiens, ubi scriba, ubi conquisitor hujus saeculi? Ubi Salomon sapientis- 
simus? Ubi Alexander potentissimus? Ubi Samson fortissimus? Ubi Absalon 
speciosissimus ? Ubi Assuerus gloriossissimus? Ubi Caesares potentissimi? Ubi 
reges et principes inclyti?1

Det ursprungliga temat med dess vädjan att rikta tanken mot all 
mänsklig storhets intighet har konkretiserats genom denna uppräkning 
av ryktbara namn ur det förflutna. Namnen är hämtade från tvenne 
håll: från bibelns värld och från den grekisk-romerska historien, alltså 
från de epoker som för medeltiden och ännu för 1600-talet gällde som 
de ojämförliga historiska epokerna. — Under 11- och 1200-talen blir 
denna formel en sorts teologisk locus communis: den återkommer i tidens 
botpredikningar och i dess andaktslitteratur nära nog oundvikligt, så 
fort tanken ledes mot döden och mot världens fåfänglighet.2

Temat kommer också in i medeltidens poetiska litteratur, där det får 
hemortsrätt i dikter av De contemptu mundi-karaktär. En mycket känd 
utformning har det fått i den medeltida strof — i sången Scribere pro- 
posui de contemptu mundano som senare smälts in i studentsången 
Gaudeamus igitur. Den första uppteckningen av strofen är från 1200- 
talet; att den varit känd också i Sverige under medeltiden visar det fak
tum, att den ingår i samlingen Pise cantiones från 1582:

Ubi sunt qui ante nos in hoc mundo fuere?
Venies ad tumulum, si eos vis videre;

Här står frågan så att säga bar, utan förtydligande exemplifiering. Men 
också namnraderna ljöd klangfullt i de rimmade medéltidslatinska dikterna:

Ubi Plato, ubi Porphyrius?
Ubi Tullius, aut Virgilius?
Ubi Thales? Ubi Empedocles 
aut egregius Aristoteles?
Alexander ubi rex maximus?
Ubi Hector, Trojae fortissimus?
Ubi David, rex doctissimus?
Ubi Salomon, prudentissimus?
Ubi Helena Parisque roseus?
Ceciderunt in profundum ut lapides; 
quis scit, an detur eis requies?3

I liknande ordalydelse förekommer frågetypen i dikten Cur mundus 
militat sub vana gloria, som på något ovissa grunder tillskrivits Jacopone 
da Todi, diktarmunken från 1200-talet:

Dic ubi Salomon, olim tam nobilis; 
vel Samson ubi est dux invincibilis, 
vel pulcher Absolon, vultu mirabilis; 
vel dulcis Jonathas, multum amabilis?

Quo Caesar abiit, celsus imperio,
vel Dives splendidus, totus in prandio?
Dic ubi Tullius, clarus eloquio, 
vel Aristoteles, summus ingenio.4 5

1 Bonaventura, Soliloquium 11: 4. Jfr Gilson, a. a., s. 17 f.
2 Gilson, a. a ., s. 17.
? É. du Meril, Poésies populaires latinos au moyen dge, 1847, 11, s. 126.
4 du Meril, a. a., s. 126.
5 — 48523 Samlaren 1948
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Också här är personerna i namnkatalogen valda från två håll: från biblisk 
och antik historia. Men syftet med uppräkningen är uppenbarligen inte 
bara att ge ett längdsnitt genom historien. Var och en av de uppräknade 
personerna har samtidigt en symbolisk eller allegorisk funktion, mar
kerad av det karakteriserande attribut, som är fogat till namnet. Sen
medeltiden var över huvud inriktad mot det symboliskt-allegoriska upp- 
fattningssättet — man kan jämföra med dödsdansens mera handgrip
ligt dramatiska dödsprocession, där var och en av de agerande har en 
symbolisk roll. Salomon gällde traditionellt som vishetens representant, 
Simson symboliserar styrkan, Absalon skönheten, Caesar makten, den 
rike mannen det yppiga och glansfulla livet, Aristoteles den högsta lär
domen.

Också i medeltidspoesien på folkspråken vann formeln burskap: sin 
mest fulländade — man vore frestad att säga: sin definitiva — utform
ning fick den hos Francis Yillon i de två balladerna: Ballade des dames 
du temps jadis och Ballade des seigneures du temps jadis.

Detta är kända ting i medeltidens litteraturhistoria. Mindre uppmärk
sammat torde det vara, att det vid sidan av frågeformeln existerar en 
annan typvariant: uppräkningar av de berömda namnen från fordom 
u tan  frågor, en rent enumerativ formel, alltså. Syftet är detsamma i 
båda fallen: att illustrera dödens allmakt genom alla tider och över alla 
former av mänsklig storhet.

På denna uppräkningsformel kan man finna ett intressant exempel i 
den medelengelska conflictus-dikten Death and Liffe, först utgiven av 
Percy i hans Reliques of ancient English poetry. Här uppträder i strid 
och ordstrid med varandra livet som allegorisk gestalt, Liffe, och döden, 
personifierad som Dame Death — det är den av romansk fantasi ska
pade kvinnliga dödspersonifikationen, som här går igen. I höger hand 
bär Dame Death ett blodigt svärd. Med det hugger hon in i den glada 
mängden och dräper med ett slag kungar och drottningar, furstar och 
adelsmän, unga flickor och barn i vaggan — det liknar en scen ur döds
dansens drama. Vid ett tillfälle talar Döden i följande ord:

both Adam and Eue and Abell I  killed;
Moyses and Methusala and the meeke Aronn 
Iosua and Ioseph and Iacob the smoothe,
Abraham and Isace and Esau the roughe;
Samuell, for all his fingers I slew with my hands, 
and Ionathan, his gentle sonne, in Gilboa hills; 
david dyed on the dints, that I delt oft, 
soe did salomon his sonne that was sage holden, 
and Alexander alsoe, to whom all the world lowted; 
in the middest of his mirth I made him to bow;

Arthur of England and Hector the keene 
both Lancelot and leonades with other leeds manye 
and Gallaway the good Knight and Gawaine the hynde, 
and all the rowte I rent.1

Här är det alltså Döden själv, som för att ge eftertryck åt sin makt, 
räknar upp en rad av historiens väldiga: vid sidan av bibelns och den 
grekiska antikens gestalter möter en rad av medeltidens sagofigurer.

1 Hales and Furnivall, Bishop Percy's Folio manuscripts, 111, v. 326 ff. Jfr Burdach, 
Der Dichter des Ackermann aus Böhmen und seine Zeit, 1, s. 213 f.
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Ett annat exempel på denna medeltidens dödsparadigmatik — ordet 
är skapat av Burdach — kan man hämta från den tyske medeltidslyri- 
kern Franenlob. Han gestaltar motivet om dödens oemotståndlighet 
med en liknande eftertrycklig uppräkning:
Kiinc Artus der war riche, kein edeler kunec wart nie genant;
Asverus was gewaltec, dem dienten me wan hundert lant.
kunc Alexander tet noch mer er het die welt gar schier allein betwungen
Swer sich ze wisen gliche, noch wiser was kiinc Salomon,
Aristoteles der meister und ouch der starke helt Samson . . . 
der tot hat si beschlozzen, als er uns wil ersclichen. 
was half ir kunst und wiser sin? der tot nam sie dannoch hin, 
got selber (Christus) ermohte niht dem tode entwichen.1

Den här givna, ytterst summariska översikten över några av motivets 
medeltida varianter avser egentligen blott att ge en bakgrund för teck
ningen av motivets senare utformning under 15- och 1600-talet. Det är 
ett föga uppmärksammat faktum, att detta tema överlevde medeltiden 
och att det återkommer under 15- och 1600-talen i nära nog samma for
mer som i medeltida litteratur. Ofta möter det i svensk 1600-talspoesi 
och prosa — en ny, konkret erinran om, i hur hög grad 1600-talets döds
betraktelse rör sig i medeltida former och formler.

Först och främst förekommer det i andaktsböckerna. Ett tidigt exem
pel möter vi i vårt land i en förut nämnd översättning från en förreforma
torisk andaktsbok, Savonarolas Syndarens Spegel, Siw sköna Bootpredi- 
cor, översatt av P. J. Gothus 1593. Det förekommer här i omedelbart 
sammanhang med den tidigare behandlade benhus-meditationens for
mel (jfr ovan s. 58) i predikan Om werldenes fåfengelige ähra. Utgångs- 
ordet för betraktelsen är Baruchs tredje kapitel: »Hwar äre Hedningarnes 
Förstår, som råda öfwer wildjuren på jordene . . . The äro utrotade och 
uti helwetit farne.» I anknytning till detta ingångsspråk frågar Savona- 
rola vidare:
Hwar äre the Oöffuervinlige wältalige, the skijnande Riddare, wäldige Höffuitz- 
män, Domare, Konungar och alle Tyranner? Äre the icke alle wordne til mul 
och aska? och theras leffuerne achtas nu intet. Skoda theras griffter etc.

Den teologiska forskningen har uppmärksammat, att förreformato- 
riskt stoff i stor utsträckning återinfördes i protestantisk andaktslitte
ratur på 1600-talet. Det visar sig, att också det medeltida dödsparadig- 
mat hör till den stoffmassa, som de protestantiska bönboksförfattarna 
smälte in i sina betraktelser. Motivet har inte registrerats i undersök
ningarna om våra bönböcker från 15- och 1600-tal; naturligt nog, efter
som det har ett mera litterärt än teologiskt intresse.

I Jonas Palmas bönbok mikrokosmo talaiposkopia, vars första upp
laga utkom 1609, lyder ett parti:
Hoc sanem angustiae pyrum omnes cadaverosi deglutivere MORTALES: Forma 
et pulchritudo Absolonem, robur et fortitudo Samsonem, sapientia Salomonem, 
agilitas Azaelem, opes et divitiae Croesum, liberalitas Alexandrum, vigor et dex- 
teritas Hectorem, Doctrina Homerum, fortuna Augustum, justicia Trajanum, 
eloquentia Ciceronem, a stimulo mortis et imperio defendere potuisset.

Etmiillers utgåva, strof 280, 281, citerat hos Burdach, a. a., s. 264.
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Ubi sunt qui ante nos, in hoc mundo fuere?
Venies ad tumulum, si vis nos videre:
Cineres et vermes sunt, postquam computruere.1

I svensk översättning återfinnes partiet i den bönbok, som i huvudsak 
är en översättning av Palmas, nämligen Muraeus’ Speculum hominis, 
från 1674. Det heter här:
Thenne wedermödan (döden) hafwa sannerligen alla Menniskior most undergåt. 
Hwar och icke? Tå hade Deyeligheet befrijat Absalonem, Starckheet Simsonem, 
Wijsheet Salomonem, Snellheet Azaelem, Aegodelar Croesum. Gift mildhet 
Alexandrum. Behendigheet Hectorem. Lärdom Homerum. Lycksamheet Au- 
gustum. Rättfärdigheet Trajanum. Weltaligheet Ciceronem ifrå Döden.

Hijt lenda nu theene verserna:
Ubi sunt qui ante nos, in hoc mundo fuere? etc.2

Hos Palma och hos Muraeus möter vi en regelrätt uppräkning och 
exempelargumentering; i det följande citatet anknytes till ubi sunt-frå
gan.3

Också i andra 1600-talsbönböcker införes denna dödskatalog. År 1615 
utgav Erich Schroderus en översättning av en tysk dödsberedelsebok av 
Otto Casman under titeln Andeligh Eustkammar til Dödhen. I denna 
bönbok av ars-moriendi-typ är det ytterst naturligt att ubi suntformeln 
fått sin plats:

. . . Hwarst är wår första Fadher Adam? Hwarst är then nye hundrade och 
sextye åhra gamble Mathusalem? Hwar är then starcke Samson? Hwar är then 
wijse Konung Salomon? Hwar är then sköne Ynglingen Absolon? Hwarest äre 
så monge otålige både högre och lägre ståndzpersoner, som nogon tijdh haffua 
leffuat uthi werldenne. The äre döde, så wäl the som hafue dragit Silke och Crono 
som the ther grofft Blaggarn dragit hafua.4

I detta fall har, som ibland sker, namnlistan reducerats till att omfatta 
endast gestalter ur den bibliska historien.

Det bör inte förvåna, att formeln någon gång upptagits också i lik
predikningar: denna typiska 1600-talsgenre är en fyndgruva för den som 
vill studera tidens förgängelsetanke. Ett tidigt exempel kan anföras från 
en likpredikan hållen i Stockholm av den tyske församlingens präst Z. 
Seilerus, tryckt anno 1613 under titeln Memento mori. Eine Christliche 
Leichpredigt Bey der Sepultur des Weiland Edlen . . . Herren Caspari 
Fidleri, Philosophiae et Medicinae doctoris. Den döde var en lärd man: det

1 Cit. efter J. Palma, a. a., 1614 års upplaga, s. 93 f.
2 Muraeus, a. a., s. 195.
3 Strofen står här på latin. Den möter emellertid vid denna tid också ibland i över

sättning. Sigfrid Aron Forsius hade i sin Speculum vitse humanse av år 1620 infogat 
ett par översättningar från latinska dikter. På följande sätt återger han strofen ubi sunt 
qui ante nos:

Hwar äro the som här förr,
Woro i werldzens ödhe,
Kom och see i grafwens dör,
The liggia alle dödhe.

I likpredikningarna möter man också någon gång strofen citerad; så i den tjugoandra 
av Johannes Botvidi Fyra och tjugo Lijkpredikningar 1628, där han översätter strofen:

Hwar äre the som före oss 
i Werlden lefwat haffua.
Gack på Kyrckiogården och see: 
stoff t och aska äre the.

4 A. a., s. 209.
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är som en hyllning åt hans lärdom som likpredikanten i sin dödskatalog de
monstrativt placerar vishetens och lärdomens representanter på första plats:

Köstliche dinge scheinen und gleissen in der Welt zu sein . . .  da sind Weiss- 
heit, Verstandt, Beredsamkeit unnd anderer Tugenden, Stercke, Gluck, Reich- 
tumb, Schönheit, Gesundheit, Agilitet, Alter . . . Aber diese gedachte Herrlig- 
keiten haben noch nie vor dem Tode einen einigen privilegiret: Denn Salomonis 
Weisheit, Hippocratis, Galeni und Paracelsi medicina, Platonis und Aristoteliis 
Philosophia, Ciceronis und Demosthenis Beredsamkeit, Catonis eusserliche Tu
genden, Simsons Stercke, Alexandri Magni ritterliche Thaten, Iulii Caesaris for- 
tuna; Croesi oder Caligulae Reichtiimer, Absolonis, Sauli unnd Niobs Töchter 
Schönheit haben dem Tode die Thure nicht weisen können . . .  ja, sey er so schnelle 
als ein Rehe mit Hasael im lauffen, so wird er doch dem Tode nicht entlauffen.1

Ytterligare ett exempel i samband med likpredikningarna kan anteck
nas. I Tolff Predikningar nthi hwilka then heela läran om Menniskion- 
nes Dödh författat warder, skrivna av M. Pflacher och översatta till 
svenska av H. Laurentius, 1623, förekommer formeln inte mindre än två 
gånger i den första predikan. Det heter:

Moot Dödhen hielper hwarken konst eller förnuft. Ingen konst the lärda hielpa 
kan, han blifuer här achtat som en slät man, dödhen blifwer allas ända. Ther 
döör Hippocrates, Avicenna, Galenus, ther döör Salomon then aldrawisaste K. 
på jordenne. War icke Samson en starck hielte? Han söndersliter Leyon, han 
slår tusende man . . . allenast för dödhen kunde han sigh icke wäria. Absolon war 
en deyeligh Person . . . Men dödhenom är han intet för deyelig . . . Och om Asa- 
chel läse wij, huru fast han kunde löpa . . . Men så snaar war han icke, at han 
dödenom undlöpa kunde, uthan bleff mitt i sitt lopp nedherlagd.2

Bakom andaktsböckerna och likpredikningarna kan man gå till psalm
diktningen. I första psalmbokstillägget, 1572, ingår psalmen Ewinner- 
lig är mitt hopp til Gud.3 Dess andra strof lyder:

Rijkedom och wij sdom ej hielpa tå 
ey mandom, ey Konungsligit uelde,
Ey ungdom, ej stoltheet, ej store eller små,
Ty dödhen undsägher oss alla:
Hvar bleff tå then starcke Karl magnus,
Nimrod, Amacius och Samuel,
Virgilius, Samson och Azael?
The moste alle döö
Så swijkfull är Werldzens leffuerne.4

1 A . a., s. 16.
2 A. a., s. 15. Några sidor längre fram återkommer samma formel i ett resonemang 

där det gäller att på samma sätt logiskt bevisa dödens oundviklighet (a. a., s. 21).
3 Se E. Liedgren, a. a., s. 173. Det tidigast kända trycket av denna psalm är ett 

danskt tryck av boktryckaren Hans Vingaard från något av åren 1552-58. (Se Nordisk 
tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 111, s. 107.) Psalmens författare är okänd: man har 
gissat på Joh. Paulinus Gothus och på den finske greven Erik Fleming. I vissa uppla
gor är psalmens begynnelserader ett akrostikon på Flemings namn, dock ej i de äldsta 
kända trycken. Liedgren ifrågasätter om dikten ursprungligen kan ha skrivits som grav
dikt vid Flemings död. Just i begravningspoesien är dikter av akrostikontyp vanliga: 
vidare har, som vi skall finna, själva ubi sunt-formeln hemortsrätt just i begravnings- 
dikten. Emellertid är det högst osannolikt, att någon svensk begravningsdikt skulle ha 
skrivits så tidigt som Flemings dödsår, 1548. Liedgrens teori torde alltså ha en mycket 
ringa grad av sannolikhet.

4 Namnserien har i senare upplagor av psalmen ändrats. Den lyder i 1695 års psalmbok:
Hvar bleff then starke Karl Magnus,
Nimrod, Antiochus och Samuel,
Kong Salomon, Samson och Azael?

Liedgren hänvisar {a. a., s. 514) som en parallell till en tysk medeltidspsalm, tryckt 
hos Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied 11, nr 629.
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Detta är sannolikt första gången nbi sunt-formeln förekommer på 
svenskt språk. Namnserien upptar här namn både ur bibelns och anti
kens värld: från medeltidshistorien och dikten kommer dessutom nam
net Karl Magnus — namnet figurerar redan i Villons omkväde »Mais ou 
est le preux Charlemaigne» och i flera medeltida formelvarianter.

Dödsparadigmats närvaro i bönböcker, predikningar och psalmbok 
är ett betydelsefullt faktum. De många 1600-talsrimmare, som varierat 
formeln har tydligen känt den från dessa håll och har också kunnat förut
sätta, att formeln genom psalmbok och andaktsböcker, var känd för 
läsarna.

Det var i en speciell diktgenre, som ubi sunt-formeln och namnkata
logen kom att ingå som ett mer eller mindre fast element: i 1600-talets 
begravningsdikt. Man kan med en viss rätt kalla begravningsdikten för 
en likpredikan i bunden form: samma slag av meditation över död och 
förgängelse möter i båda fallen. Begravningsdikten är en europeisk genre, 
och de svenska diktarna har säkert ofta haft utländska förlagor. Döds- 
paradigmet är heller ingen speciell egenhet för den svenska begravnings
dikten: man kan peka på paralleller både från Tyskland och från Dan
mark.

Ett exempel finns hos Opitz i hans på sin tid berömda och ofta efter
bildade Trostschrifft an Herrn Davidt Mullern. Motivet möter här i en 
något varierad form. Om den döda heter det:
Sie ist wo Salomons verstandt eine thorheit, Absalons schönheit ein grewel, Sam- 
sons stärcke eine schwachheit, Mathusalems alter eine sterblichkeit ist.1

Hos Opitz’ efterföljare, hos den andra schlesiska skolans diktare, är 
foimeln sällsynt: i den nya konstdiktningen har den förmodligen tett 
sig som ett antikverat, medeltidsaktigt relikt.

I Danmark förekommer den i begravningsdiktningen inte hos en konst
diktare av Kingos typ; däremot möter den en gång hos Bording. I hans 
dikt vid K. Fredrik III:s likbegängelse 1670, »Den cimbriske Nordens 
Taare» förekommer den i följande variant:

Hvad Babylons Monarch, hvad Cyrus, Alexander 
Og Caesar havde gjort, og hvad om dennem ständer 
I Verldens Tide-Bog: Paa deres Gierningar 
Slet intet andet dog, end Doden Slutning er.2

I svensk begravningsdikt, från 1620-talet fram till seklets slut är for
meln rikt företrädd — ett framträdande medeltidsdrag i denna poesi. 
Namnkatalogen växlar från dikt till dikt, men några av namnen i döds-

1 Martin Opitz, Deutsche Poemata, Anderer Theil, 1629, s. 448.
2 Citerat efter A. B.: Poetiske Skrifter, 1735, 1, s. 159. Förmodligen ifrån epicedie- 

diktningen har formeln kommit att användas också som inskription på gravstenar. Så 
har sannolikt varit fallet i flera länder; endast ett fall är mig bekant. Eric Pontoppidan 
citerar i Marmora Danica följande odaterade gravskrift över Jesper Klemmer:

Wore wi saa viise som Salomon 
Og saa skion som Absalon 
Og wi hafde den Store Alexanders Rige 
Da ere vi dog alle dodelige.

Marmora Danica, Appendix, s. 300.
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processionen är i det närmaste konstanta. I de flesta fallen förekommer 
Salomon; därnäst störst frekvens har namnen Simson och Absalon. Nam
nen på dessa tre bibliska personer, vishetens, styrkans och skönhetens 
representanter, är alltifrån medeltiden stående i dödsparadigmat: de finns 
redan hos Bonaventnra och i den Jacopone da Todi tillskrivna dikten: 
Dic nbi Salomon etc.

Ett av de säkerligen allra tidigaste exemplen i svensk 1600-talsdikt 
förekommer i Johannes Clandins Prytz klagodikt över Johan III:s son, 
Johan, hertig av Östergötland och hans maka, Maria Elisabeth, Nagre 
enfaldighe Eijm, 1621. De två furstliga personernas död tas som utgångs
punkt för en allmänt hållen dödsbetraktelse, där en rad av bibelns ge
stalter får illustrera dödens ofrånkomlighet. Det är inte frågeformeln 
utan den enumerativa formeln, som diktaren tar upp.

Altså godh Christen, tenck all stund.
Sij fast iagh än är ung och sund,
Doch kan iagh ey uthan fahra 
För dödhen här trygger wara.

Fast iagh än är degeligh skön,
Dödhen migh doch altzintet sön:
Absalon war skönheet gifwen,
Är doch ey dödhen qwitt blifwen.

Fast iagh än är höghlärd och wijs, 
Winner doch Dödhen på migh prijs: 
Salomon then wijse, lärde,
Han bortrychte och förtärde.

Fast iagh än är frisk, stark och föör, 
Kommer doch dödhen för min döör: 
Simson then starkaste Hielte,
Han niderslogh och kullfälte.

Fast iagh än är Kempe Frodigh,
Är han migh doch öfwermodigh:
Ty Goliath genom sit mord,
Han hastigt niderslogh til Jord.

Fast iagh än är Keysar mächtigh 
Konung, eller Förste prächtigh,
Grefwe, och Frijherre här til,
Dödhen mig dock ey skona wil:
Dawid, och Konungar andra 
Hafwa most medh honom wandra.

Fast iagh än är ganska rijker, 
Dödhen doch ey för migh wijker: 
Fråssarna the slösachtige 
Han ey week, ty the mechtige 
Woro på Penning, Silfwer, Gull,
Hade all rum och Kistor full.

Fast iagh än är snar, och snäller, 
Han migh doch finner och fäller:
Ty Asahel then lätte Man,
Han snart hinte och öfwerwan.

Fast iagh än är Gammal och gråå, 
Dödhen migh doch rådher uppå:
Ty then gambla Mathusalem 
Är dödh, och hafwer farit heem.

Fast iagh än wore itt spädt Barn, 
Togho han migh doch i sitt Garn: 
Dawidz och Jeroboams små 
Han hafwer taghit båda twå.
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Detta parti av dikten är en regelrätt logisk argumentation. Yarken 
skönhet eller lärdom, styrka eller makt; varken rikedom eller snabbhet, 
ålderdom eller ungdom kan vädja mot dödens makt. Det är samma pre
dikan som dödsdanserna åskådligt illustrerade, och i själva verket har 
vid denna tidpunkt dödsdansdiktningen direkt influerat utformningen 
av den formel, vars historia vi följt.

Det märks påtagligt i den dikt vi har framför oss. Döden — med stort 
D — är här konkret personifierad, han framställes handlande: för 1600- 
talets liksom för senmedeltidens fantasi var benrangelsmannen en dra
matiskt levande gestalt. Han nederslår den starke hjälten till jorden; 
han fäller honom omkull: Kungarna och furstarna måste vandra med 
honom: han upphinner den snabbe Asael. Införandet av Döden som en 
handlande person, hänger tydligen samman med dödsdansens drama
tiska — ibland också dramatiserade, på scenen uppförda — skådespel.1 — 
Det finns ingen motsvarighet till detta dramatiska moment i den ur
sprungliga ubi sunt-formeln, inte heller i uppräkningarna av de mäktiga 
från fordom, som vi mött i andakt sht t er atur en.2

Prytz dikt är från 1621. I fortsättningen återkommer formeln årtionde 
efter årtionde. Från 1630-talets ännu sparsamt flödande produktion av 
begravningspoesi finns åtminstone ett exempel från en gravdikt, över 
den lärde läkaren Johannes Chesnecopherus, död den 31 januari 1635. 
Men följande ord införes Döden — fortfarande den personifierade Döden:

Ja, hasteligen kommer här 
Döden som så bortager 
Höga, Låga när och fiär.
Och alla till sigh dragher.

Sedan följer en uppräkning av den typ vi känner. Eftersom Chesneco
pherus var läkare och lärd har rimmaren i dödskatalogen infört både 
Galenus och Hippocrates, både Aristoteles och Socrates; på samma sätt 
hade Prytz i den föregående dikten anspelat på Johan och hans gemåls 
samhällsställning i strofen, där det talas om »Förste prächtig».

Ja, mångh exempel här uppå 
The otålige warda,
Weet man, som haa måst undergåå 
Döden then gästen hårda.
Craesus och Alexander stoor, 
som woro Ganske rijka,
Solomon, David och Hector,
Simson och flere slijka:
Och Absolon then såsom war 
Deiligast öffuer alla,
Job Trus måste bliffua qwar’
I dödenom, och falla.
Ach wee: at en mächtigh General,
Gustaff Adolph then andra,
Wår Konungh i Septentrional 
Så snart dödsens wägh wandra.

___________  Galenus och Hippocrates
1 Också i ett annat avseende påminner partiet här ovan om dödsdanssviterna. Där 

brukade ibland — just som sista bilder i serien — förekomma en åldring och ett barn: 
det är denna gruppering, som vi i biblisk förklädnad möter i stroferna om Methusalem 
och Jerobeams små. Let är ett tillägg som inte hör med i den ursprungliga formeln.

2 En tidig parallell bjuder dock den senmedeltida dikten Death and Liffe; redan här 
är inflytandet från senmedeltidens dramatiska dödsuppfattning påtagligt.
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Medicinae Doctores 
Aristoteles och Socrates 
Wärsligh wijshetz Authores,
Them haffuer Dödhen tagit hän, 
och skonat ingalunda,
Thet wij och så uthi gemen,
Oss wist weetom tilstunda.

Det är något av samma retoriska kraft i denna dödspredikan som i de 
medeltidslatinska dikternas. Till namnen nr antik och biblisk historia 
har författaren här fogat ett nr samtiden, som väl knnde tyckas stå vid 
deras sida: namnet på den tre år tidigare fallne Gnstaf Adolf.

Ytterligare ett årtionde fram i tiden, på 1640-talet, finns ett par exem
pel på formeln i tryckta begravningsdikter. I ett Sorge och Tröste Taal 
över två döda makar, Hieronymns Kroger och hans hnstrn (1647), har 
det fjärde och sista partiet rnbriken: The af somnades klaga öfwer Synda
fallet och Dödzens macht. Efter skildringen av syndafallet — som en
ligt tidens gängse dogmatiska uppfattning ses som nrsprnnget till dö
den — kommer ett avsnitt, där dödens allmakt demonstreras.

Konung och Förste,
Keysaren then högste,
Lärde och Wijsa,
Som här werlden pr i j sa,
Tullius, Cato,
Socrates och Plato,
Lijfwet the läto.
Starckhet ey hiälper,
Utan heller stiälper

Hector och Samson 
Så och flere mångom  
Wäldige Kämpar 
Dödhen han neddempar . . .1

Denna stelnade formel har blivit en fast ingrediens i begravningsdik- 
ten. Men ett stående tema av denna typ har inte obegränsad livskraft: 
Efter hand som formeln börjar bli använd och sliten, blir tendensen att 
förkorta den. I en dikt från 1660 kan man för första gången konstatera 
en klart medveten avsikt hos begravningsrimmaren i denna riktning.

1 Från 1647 kan ytterligare ett exempel antecknas, en dikt förvarad bland person- 
verserna i Uppsala U. B. Den är skriven till minne av ett barn, Olavus Pleningius, 
av Mathias Eliae Fogel. En anspelning på den dödes ungdom förekommer i raden om 
Davids sons död.

Ja, Konung Salomon then aldrawij saste Man,
Wardt bortröffwat medh then gruffeliga dödsens hand.
Konung Dawid war en frimodigh Hielte bold,
Bleff doch beränd aff Dödzens Tyranij och wåld.
Then starcke Alexander Magnus och medh en ijl,
Hasteligen wardt til Jorden lagd aff Dödsens Pijl.
Ey halp Matthusalems ålder som war så stoor,
Han bleff doch aff Döden nedherskutten til Jord,
Konung Dawidz Sons ungdom ey heller hielpa måå 
Han moste genom Döden uthur werlden gåå,
Croesus war Rijk, och Lazarus ther emoot Arm,
Kunde lijkwäl thesse ey undfly Dödsens garn.
Therföre o Menniskia . . .
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Det är i en dikt av D. Michael Haragrius över Fru Sophie Pedersdotter 
Örnestierna. Här talas om Dödens skoningslösa framfart:

Här om Exempel finnes mång,
I Schrifften och anteckna,
Och wore lång på thenna gång,
Them alla här uppräckna,
Sij, thenna wijse Salomon,
Från werlden hädan rychtes,
Och så then däyligh Absalon,
I Nätet hans intrycktes.

Författaren drar sig för att repetera hela namnkatalogen: »och wore 
lång på thenna gång / Them alla här nppräckna». Kanske har poeten 
inte bara haft en förnimmelse av att formeln började bli sliten; ntan också 
en riktig känsla av att det i samband med den döda adelsdamen inte 
fanns någon anledning att göra jämförelser med Salomon, Simson eller 
Alexander.

Hur mekaniskt denna formel eljest kunde övertas från dikt till dikt, 
kan illustreras med ett annat exempel från 1660, en gravdikt likaså över 
en kvinna, Karin Olufsdotter. Utan minsta anknytning till hennes lev
nadsöde står formeln här helt som en kliché:

Hwilken war så starck som Simson?
Hoo hade Herculis Macht?
Hoo war så sköön som Absalon?
Döden haar them nederlagdt:
Salomon Konung Dawidz son . . .
Måste dock Döden lijda.
Ware så rask som Asahel,
Och så snäller som en Råå,
Försichtigh såsom Samuel,
Döden finner honom än tå . . .

I allmänhet är tendensen, som vi tidigare sett, att på något sätt an
knyta formeln till den dödes insats i livet. Så sker i en gravdikt från 
1661, över fältherren Lars Kagg, skriven på det versmått, som vid denna 
tid börjar tränga in, alexandrinen. I dikten förekommer en dödsproces- 
sion av känd typ. Det heter om Döden:

Enär han träffar til, medh sinom skarpa Skott 
Måst Kungar, Förstår döö: Han hafwer til them nådt!
Abraham Patriarch, Isack och Jacob sköna,
Wår gamble Fäder måst’ och Döö, thet mond’ wij rööna.
David en Konung from och Absolon så sköön 
Tillijk medh Salomon måst’ Döö, ey halp thers Böön,
The medh sin Herligheet all måste hädan fara 
Simson en Hielte starck med Goliath mond’ wara 
Och måste lijkwäl Döö. LARS Kagg en hjelte stoor . . .

Den döde fältherren i Gustav Adolfs och Karl X:s arméer placeras alltså 
in vid den bibliske hjälten Simsons sida. Här, som eljest, utgör den före
gående uppräkningen en sorts historiskt bevis på dödens oundviklighet: 
ingen äger ens någon logisk möjlighet att slingra sig nr nätmaskorna i 
dödens snara.

Ett intressant exempel på hnr dödsdansens och dramernas levande 
dödspersonifikation vandrat över i begravningsdikten finner vi- i flera 
dikter från 1660-talet, bl. a. i en gravdikt över Margareta Höckert från
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1666. Här uppträder Döden själv: icke blott som handlande ntan också 
som talande. I Dödens monolog möter den ursprungliga frågeformeln, 
ubi sunt-formeln. Mors talar:

Hwar är Adam, then förste Man?
Hwar är Mathuslem gambla?
Jag högg dhem kull til Stofft och Muld,
Til migh iagh mond’ them sambla.
Tråtz at Salmon halp stoor Wijsdom,
Heller Hiob Gudligt sinne!
Ja, Lazarus och så Croesus 
Min grymheet the mond finne.
Efwen Rachel, skön Hasael 
Rebecca mond’ migh bijda . . .1

Själva situationen i denna 1600-talsdikt är nästan identisk med scenen 
i den förut citerade 1300-talsdikten Death and Liffe.

Först på 1660- och 70-talen blir begravningsdikten en rik, t. o. m. över
rik genre i svensk poesi. Från dessa årtionden finns också ett betydligt 
större antal exempel än tidigare på dödsparadigmat. År 1672 möter 
formeln, på nytt i alexandrinens versmått, i en begravningsdikt över 
Beata Soop, författad av komministern i S. Jacob, Georg Wäst. Dö
den är obetvinglig:

Thet kund© Alexander see, som war en träffligh Hielte,
Hvem halfwa Werlden stridd’ emoot. Den han doch tappert stielpte. 
Men! hwar är nu hans Hielte-modh, konst, lyk’ och wällust-dagar,
Förfallen är han, multnader: Döden så altijdh lagar.

Croesus den rijke Konungen, han kunde myckit thala 
På Hednisk wijs om lyckans krafft: Thet war en sömnigh dwala, 
Tå lyckan syntes träff ligen, honom godt bi j stånd göra,
Bleff hon hweckachlig, syne-löös: Wille til Grafwen föra.

Kan händ’ at Döden skonar den, som hafwer ägodeelar,
Är förmögen, swäfwar högdt och ingen ting nu fehlar,
Ney: Thet är fåfängt lijta på. Darius war nogh rijker,
Hans Skatt-kammar galt myckit Gull, han had’ intet sin lijker. 
Doch måst’ han döö på ynkligt wijs, händren medh kädior bundne.

Men Döden ändar ähre-nampn, gör ähran til alzinte,
Thet röönte Dionysius, som til högh ähra hinte.
Hwad gijnar käre tala om, slijkan uhrminnes leffna,
Folket thet döör än nu i dagh: Som har hafft sådan treffna . . .

Här har formeln på nytt byggts ut, varje exempel har utförts i en sorts 
fristående episod. Men här, liksom i ett tidigare fall, avbryter sig dik
taren själv med en fråga: vartill tjänar det att hopa fler exempel? Att 
dödsparadigmet efter hand går ur mod, beror säkerligen inte bara på 
att det nötes ut, utan i sista hand också på en allmän förskjutning i tänke
sättet — en förändring, som symboliskt speglas i striden mellan les an- 
ciens och les mödernes. Den innebär att samtiden inte längre finner 
det nödvändigt att spegla sig i antikens spegelglas — varken sitt liv el
ler sin dödlighet.

1 Tydligen med tanke på Margaretha Höckerts kön har tvenne bibliska kvinnogestal
ter införts i dödsprocessionen: tidigare har vi uteslutande mött manliga namn i denna 
formel.
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Men denna utveckling kan vi endast finna antydd på detta tidiga sta
dium. Under hela 1670- och 80-talet fortskrider dödsprocessionen. Ett 
nytt instruktivt exempel kan hämtas från ett Yästeråstryck av år 1674, 
A. Henanders gravskrift över Christina Flodeus. Här möter först ett parti 
med vad man kunde kalla en dödsdansuppräkning, därefter, som en sorts 
historisk dokumentation till dödsdansens predikan det välkända döds- 
paradigmet. Också tidigare har vi sett antydningar till en dylik tvådel
ning av argumentationen. Först alltså dödsdanspartiet: denna gång på 
hexameter:

Ingen doch skonas, ell’r gifwes pardon fast än han wore 
Käyser, Påfwe, Kung, anten Grefwe, Frij- eller Alzman,
Klärckman ehoo han och är, ey Borgare rijk eller fattigh;
Aff qwinnors deyeligh skapnadt han intet bewekes
Ware sigh Drottning, Grefwinna, aff Adel, deyligste Jungfru,
Alla moste medh föllia . . .

Härefter den biblisk-antika dödsprocessionen:
Salomom halp ey wijsdom, han moste aff werldenne färdas.
Sigh hielpa och lösa medh Rijkedom kund’ ey Croesus den rijke,
Han moste medh Iro, lijka så fattigh i Grafwene fara,
Caesar den Käysare båld, som werldenne mächteligh styrde,
Store Monarch Alexander, fast han sigh Gudh monde kalla,
Simson ey starckheeten halp, ey Esther deyliga skapnad 
Under Döden the moste sigh bucka thet halp ey moot säga.

Samma år, 1674, kommer formeln också in i Lucidors begravningsdikt- 
ning. Yi finner den i Tanatophilanders sorgekväde över Gabriel Oxen
stierna:

Hwar är nu Solons wett, hwar Croesus stora pängar,
Hwar Archimedes konst, hwar Crassus och hans drängar,
Hwar Ganymedes, hwar Adonis deiligheet?
I Grafwen, på hwad ort? Then ingen mehra weet.

Yenies ad tumulos, si eos vis videre, hade svaret lytt på ubi sunt-frågan 
i den medeltida dikten. Lucidor ger samma svar — men han följer tan
ken ett stycke längre. Ingen vet längre var forntidens döda fått sin grav.

Yi har följt dödsparadigmats utbredning i svensk 1600-talsdikt fram 
till Lasse Lucidor, 1600-talets främste förgängelsediktare. Att därefter 
i detalj följa motivets väg, skulle vara en mindre givande uppgift. For
meln lever, som tidigare antytts, kvar 1600-talet ut. Men den förkortas 
under de sista decennierna alltmer. Ofta komprimeras den till en eller 
ett par rader. Så sker genomgående redan kring 1685. Två namn får 
nu oftast räcka, Salomon och Absalon, eller Alexander och Croesus.

Tre exempel från samma år kan illustrera denna nya fas i formelns 
utveckling. I en minnesdikt över Margareta Blommert från 1685 (för
fattad av Laurentius Robergh) gestaltas reflexionen om människans 
maktlöshet inför döden på följande sätt:

Fast wore han än rijk och had’ alla Wärldsens Trefnadt 
Ja såsom Salomon han måst’ dock omsid’ lemnadt 
Tu skonar ey een Ung som frisk och frodig är 
Fast wor’ han Absalon måst dock bland Muld och Leer.

I en anonym begravningsdikt över Johan Cronström har motsvarande 
parti denna lydelse:
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Mån större klokheet är, at yfwas mycket giäsa,
Och klifwa trappor up? om du blijr än een Kung 
Aff Alexanders macht och Croesi stinna Pungh 
Är du dock Mull, och Mull du blijr ehwad du fiäser.

Slutligen ett exempel från en dikt över Lars Eding, signerad J. F. 
också den från 1685; här har liksom i föregående dikt katalogen pres
sats samman till en enda rad:

Men hwad är dödlig macht ? wår Barm ju bär en Mull 
och Salmon, Hasael thes öde kastar kull.

*

Av dödsparadigmet i denna förkortade typ kan man urskilja ett eko 
ännu i Wallins Dödens ängel. Sannolikt har formeln förmedlats genom 
begravningsdiktens konservativa tradition. Raderna hos Wallin be
tecknar — om man så vill — den definitiva, den enda klassiska utform
ningen av dödsparadigmet på svenskt språk. Dödens ängel talar:

Min fot lustvandrar 
Och stjelper throner;
Och Alexandrar,
Napoleoner,
De herrar fordne i höga loft,
De äro vordne en handfull stoft.

Också Wallin nöjer sig med tvenne namn. Det ena av dem, Alexander - 
namnet, hör alltifrån medeltiden till de namn, som fått illustrera för
gängelsens allmakt — Alexander, ubi rex maximus*? Hos Wallin står 
namnet i pluralis. Han använder ordet inte bara i den allmänna bety
delse som vi begagnar ordet caesarer: rent konkret bör han ha tänkt 
både på Alexander den store och på den samtida furste, som elaka tungor 
kallade Alexander den lille: den ryske kejsaren var död sedan knappt 
ett decennium, då Wallin skrev sin dikt. I den geniala pluralen har han 
alltså fått in ett dubbelperspektiv mot forntid och samtid; nutidsassocia- 
tionen tas upp i det följande Napoleoner. Upplevelsen av den förste Na- 
poleons fall stod för hela Wallins generation såsom ett modernt, talande, 
exempel på den gamla visdomen om all mänsklig storhets intighet.1

Wallin står vid slutet av en tradition: många element i förgängelse
motivets historia samlas liksom i en brännpunkt i hans dikt. Det medel
tida dödsparadigmet är ett av dem.2

Frågeformeln ubi sunt qui ante nos och benhusens formelverser vem var 
herre, vem var dräng är inbördes nära besläktade. Båda har utformats

1 Napoleon I:s son var likaledes död (1832), några år innan Wallins dikt skrevs.
2 Då en modem diktare som Bertel Gripenberg i den sista samling han utgav före 

sin död låtit motivet återuppstå, står han inte längre inom traditionen. Hans dikt Dö
den blåser bygger på historisk och litteraturhistorisk kunskap — vilket inte hindrar, 
att också han i några strofer lyckats avvinna det urgamla motivet poetisk effekt:

Var är fornstor Alexander?
var är Tröjas fästningsmur?
Var är Faust och Margareta?
Döden blåser i sin lur.
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under det dubbla inflytandet från Bibeln och från antiken. I flera ti
diga texter har vi mött dem sida vid sida — så i Prosperus Aquitanus’ 
sentenssamling; så också i Savonarolas Botpredikningar. På frågan: var 
är de som före oss bodde här i världen, var det naturligt att svara med 
en hänvisning till gravarna: respice sepulcra, och med reflexionen om 
döden som utjämnaren av alla olikheter människorna emellan.

Första gången de båda motiven möter i en i vårt land utgiven bok, 
är de nära sammanfogade. De förekommer tillsammans i vår första 
tryckta bok: Dyalogus creaturarum moralizatus från 1483, den kända 
medeltida fabelboken. Den sista av dialogerna heter De vita et morte 
dyalogus, och här anföras de båda frågeformlerna, den ena på den helige 
Bernhards, den andra på Augustinus* auktoritet. Ett citat ur denna vår 
första tryckta skrift får bilda avslutningen på översikten över de två 
motivens historia i vårt land:
. . .  ut Bernardus inquit: dic michi, ubi sunt amatores mundi, qui ante pauca 
tempora nobiscum erant. nichil ex eis remansit nisi cineres. E t ideo dic michi, 
queso, ubi sunt barones, ubi principes, ubi primates ? certe quasi umbra petrans- 
ierunt et in nichilum redacti sunt. Item Augustinus: vade ad sepulturam, accipe 
ossa et discerne si potes quis dominus quis servus, quis pulcher quis deformis quis 
ignobilis quis nobilis quis sapiens quis ideota, et de hoc non poteris recognoscere.


