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TILL 700-ÅRSMINNET AF SLAGET VID LENA 
(31 januari 1208) 

AF 

L. FR . L Ä F F L E R . 

1. CONTIGIT IN LENUM . , . 

\Chronlca Erid Olai, författad 1464 eller kort därefter, 
heter det om slaget vid Lena mellan Erik Knutsson 
med hans svenska här samt Sverker Karlsson med 
hans danska hjälphär: 

" . . . Exercitus Danorum adeo contritus est, ut non relinque-
rentur ex eo duo pariter, tantaque strages Danorum est facta, 
ut memoria rcmaneat in filios filiorum, unde metrice dicitur: 

Contigit in Lenum twa Danske lupo for enom, 
Aff Svenskom Svenom togho dorsum verbere plenum." 

(Scriptores Rerum Svedcarum, II: 1: 50). 
Detta lyder "verteradt på Swenska Aff Joh. Sylvio" (i "The 

Swenskes och Göthers Historia, . . . Aff Erico Olai. .", Stockh. 
1678) sålunda: ". . . then Danske Armeén bleff sålunda kros
sadt och sunderrefwen, at nepligen twå aff honom öfwer-
blefwe. Thet stora Slaget ligger ännu vthi minnet qwar hoos 
Barn och BarnaBarn, och alla effterkommander, och hafwer 
man Iher om fattadt och sammanskrifwit fölliande Verser och 
Rijm: (Här verserna). 

Thet är: Thet hände sigh i Lena, at twå Danske lupe 
vndan för en Swensk, och finge vthaff the Swenske Vngkarlar 
Ryggen full medh hugg". 

Verserna ha här: duo, lupe, foge tör twa, lupo. togho i 
förra texten (i hvilken för öfrigt lupo efter handskriften bör 
rättas till lopo; se Ant. T. f. Sverige 13: 2: 37, där jag ock 
visat, att en senare svensk upptecknings "15 danska" för "twa 
(el. duo) danske" ej förtjänar något afseende.) Öfversättningen 
af textens swenom med ungkarlar gör på en nysvensk läsare 
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ett komiskt intryck, då han tänker på detta ords nysvenska be
tydelse. Den betydelse af ordet sven, som här torde vara 
den riktiga: man i allmänhet, synes ha varit ovanlig i medel
tidssvenskan ; hvarken i Söderwalls eller Schlyters ordböcker finns 
den angifven. Men i Fritzners ordbok finns den angifven för 
fornnorskan: "Karl i Tiltale eller Omtale, uden Hensyn til hans 
Stilling eller Forhold". — Man kan ju inte rimligtvis antaga, 
att den svenska hären bestod af bara "ynglingar, unge män", 
som eljest är den af ordet svens betydelser, som skulle ligga 
närmast här, — för att nu inte tala om "ungkarlar". 

De två verserna äro, som man finner, affattade på rimmad 
hexameter — med midrim och slutrim — och till hälften på 
latin, till hälften på svenska. Man finner ofta i nyare tid ver
serna aftryckta så, att hvar vers uppdelats i två kortverser, 
beroende därpå, att man (såsom ofta sker vid leoninska vers) 
misstagit midrimmet som slutrim, sålunda: 

Contigit in Lenum 
Duo danske lupo for enom o. s. v. 

Så som texten lyder hos Ericus Olai, har hexameterparet, 
om man skall vara noga, s. k. korsrim, d. v. s. midrimmet i 
första versen svarar mot slutrimmet i den andra och tvärtom, 
sålunda (då Lenum uppfattas som en latiniserad form): 

. . Lenum . . . enom 

. . swenom . . . ptenum. 
Verserna skulle då vara af samma slag som t. ex. detta 

verspar på Bo Jonssons grafsten i Vadstena klosterkyrka: 
Hic Swecie tutus dapiter iacet incinerarus 
Bo Jonson natus eius milesque Kanutus. 

(Se Sveriges Historia fr. äldsta tid 1: 400; Sveriges Hist. 
intill tjugonde seklet 2: 305). 

Sådana verser, kallade versus crudferi eller serpentini, 
träffas ej sällan under medeltiden. 

Men det synes vida sannolikare, att i st. f. enom, swenom. 
versen ursprungligen haft enum, swenum och således fyrdub-
belt rim, d. v. s. bestått af tvänne leoninska verser med samma 
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rim sammanställda till ett verspar, en i medeltiden mycket om
tyckt strofform. Sådana verser äro t. ex. följande, hvilka stått 
i det medeltida, nu förlorade, epitafiet öfver Magnus Ladulås: 

Pronus ad oramen pro Magno funde precamen, 
Quod sibi sotamen sit Sanctus Spiritus. Amen. 
Dessa verser kallades i medeltidens versläror versus conca-

tenatl eller unisont (m. m.). Jag anser därför, att åt versen 
dess ursprungliga form bör återgifvas genom insättande af for
merna enum, swenum, som ocksä tillhöra den äldsta fornsvenskan. 
Om man på samma gång väljer läsarten duo i st. f. twa — hvari-
genom man får jämt en hel latinsk och en hel svensk hexameter 
— samt insätter de äldre formerna för danske, lupo och togho 
får man följande ursprungliga utseende för verserna (där den 
latinska halfvan är utmärkt med annan stil än den svenska): 

Contigit in Lenum duo danskir lupu for enum 
Af swenskum swenum toku dorsum verbere plenum. 

Jfr Svenska Landsmålen, XIX: 6: 26, där jag i korthet fram
hållit, att dessa verser äro märkliga bl. a. därför, att det sanno
likt här är första gängen som svenska språket användes i hexa-
metrisk vers. Jag antager nämligen, att verserna tillkommit 
icke allt för långt efter slaget, efter all sannolikhet redan på 
1200-talet. Den starka nationella själfkänsla, som lyser fram 
igenom verserna, tyckes vittna om, att minnet af slaget ännu 
var ganska lifligt, då de författades. Man har kallat dessa 
verser "munkverser" och det synes ju icke osannolikt, att de 
författats af en munk, kanske i det närbelägna Värnhems kloster. 
Den humoristiska målning af striden, som verserna gifva, stäm
mer väl med detta antagande. 

Rörande språket kan anmärkas, att formerna enum, swenum 
för yngre enom, swenom med s. k. vokalharmoni öfverens-
stämma med de i äldre Västgötalagen vanligaste formerna (se 
Noreen, Altschwed. Gram. § 139). 

Hvad formerna lupu, toku beträffar, se vi det anmärknings
värda förhällandet äga rum, att i det förra ordet kort rotvokal 
i hexametern behandlats som lång, medan tvärt om i toku 
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lång rotvokal behandlats som kort. Jag skall icke här närmare 
ingå på detta ämne, då jag ämnar i ett sammanhang behandla 
den intressanta frågan om svenska ords behandling i metrisk 
medeltidslatinsk vers. 

Strinnholm säger, Svenska Folkets Hist. 4: 234, att "folk
visan i sin tonart har äfven besjungit" slaget vid Lena, hvar
vid han hänvisar till den hos Arwidsson, Svenska Fornsånger, 
under n:r 153 upptagna svenska folkvisan, som emellertid blott 
är en öfversättning och bearbetning af en dansk1, samt till Jo
hannes Magnis uppgift ("Gothorum Sveonumque historia", Lib. 
XIX, c. 11), att "på hans tid man på många orter hörde 
gamla visor sjungas öfver det nederlag, Danskarna ledo vid 
Lena". Dä man emellertid känner Joh. Magnis förmåga att 
koka soppa på en spik, har man anledning tro, att dessa två 
versrader om slaget vid Lena äro de "nonnulla carmina in 
Danicas gentis suggillationem, quod ibidem exterminata fuerit", 
som enligt J. M. "passim et palam circumferuntur". Uttrycket 
suggillatio. skymfande, synes mig stärka denna misstanke. Så 
att någon anledning att härvidlag beklaga förlusten af svenska 
historiska folkvisor ej torde föreligga. 

Det är ganska egendomligt att se, hur en berömd svensk 
historieskrifvare, Sven Lagerbring, bedömer de här afhandlade 
ryktbara verserna. Han kan icke nog klandra och nedsätta 
dem. Så säger han: "Denna Erik Knutsons seger barman 
ock gjort namnkunnig genom en mycket dum wers, som endast 
för ålderdomens skull förtjenar ihogkommas, och som för öfrigt 
intet föreställer saken, som den sig annars wärkeligen förhållit" 
— L. har strax förut yttrat: "Man fick ej här se flyktande 
och efterjagade Troppar, utan här och där syntes allenast en 
eller annan, som drog sig i tysthet från walplatsen, hwilken 
med döda kroppar låg öfwertäckt, och hafva de Danska med 

1 Den danska visan säger, att af den danska hären knappt 55 kommo hem. 
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sådant motstånd i sjelfwa wärket gifwit prof af ogemen tapper
het" (Swea Rikes Historia, 2: 297). — Sedan heter det hos 
L.: "Uti Danska Kämpewisorna, som intet äro skref na med 
mera smak än desse Swenska Rim, . . . " I en not heter det 
slutligen: "Hos Hvitfeldt T. 1. p. 178 läses denna ömkeliga 
segersång på detta sätt . . . " l (Kursiveringarna i texten äro gjorda 
af mig). 

Man har väl att i dessa oblida omdömen se den blott 49 
år efter Roeskildefreden födde skåningens medkänsla för forna 
landsmän och förbittring öfver den smädliga behandling, han 
fann dem vara utsatta för i verserna. Förmodligen har "denne 
Herren" — för att nyttja Lagerbrings "förtroliga hvardagsstil" 
som historiker — också saknat sinne för humor. Det kan 
för öfrigt i afseende å det historiska förloppet erinras om att 
Ericus Olais uppgift, som L. hänvisar till, icke hindrar, att 
en del af nedgörandet af danska armén skedde under flykten, 
samt att i en kronologi, som går till 1320, och sålunda ej är 
stort mer än 100 år yngre än slaget, det uttryckligen heter, 
efter omtalandet af hurusom i slaget de båda danska hufvud-
anförarne "cum pluribus militibus corruerunt": "reliquis fugam 
petentibus" (Script. Rer. Svec. I: 1: 84). Att danskarne visat 
"ogemen tapperhet" i striden är ju mycket möjligt och troligt, 
fastän, när nederlaget var gifvet, en vild flykt med de flyendes 
nedhuggande följde; sådant är ju i krigshistorien ej ovanligt. 
En nutida svensk läsare torde ha svårt att se allt det dumma, 
osmakliga, ömkeliga, som Lagerbring vill finna i dessa verser. 

En stor nyare svensk skald och musiker — och patriot 
—, Gunnar Wennerberg, har, därom kan till sist förtjäna på
minnas, upptagit dessa verser till motiv för en humoristisk 
tonsättning, som låter den gamla visan komma till sin fulla rätt. 

(Forts.) 

1 Jag nyttjar tillfället att anmärka, att de felaktigheter vid citaten af 
flere ord i dessa verser från Ericus Olai och Hvitfeldt, som jag, Ant. T. f. 
Sverige, 13: 2; 37—38, klandrat Hyltén-Cavallius och Stephcns för, åter
finnas hos Lagerbring, hvadan det är tydligt, att de båda författarne H. 
och S. afskrifvit Lagerbring, som sålunda bär ansvaret för de oriktiga citaten. 


