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Arkeologiens belysning av Snorres nämnda uppgifter och 
de andra, som här behandlats, är av stor vikt för en kritisk 
värdesättning av de övriga uppgifterna i Ynglingasagan. Men 
en sådan värdesättning, som jag hoppas en annan gång kunna 
giva, faller utom ramen för denna uppsats. 

Den gåtfulla inskrif ten oid S:t Kar ins kurkruin i Visby. 

Av 

L. BYGDEN. 

kör våra medeltidsarkeologer och eljest för alla vänner 
av Visby fornminnen torde denna inskrift icke vara 
obekant, enär den faller i ögonen på hvar och en, 

som från S:t Karin tar vägen genom den svängda gatan väster 
om ruinen ner till S:t Hansgatan. Under en kraftig rundbåge, 
ovan den tarvliga porten i muren till vänster, sitter infattad en 
halvmånformig stenplatta, vars nedre kant jämnt utfylles av 
en rad inmejslade bokstäver, begränsade av en enkel inram
ning. Vi bifoga här ytterligare en fotografisk avbildning av 
denna gamla inskrift, vars märkvärdighet till stor del är bero
ende därav, att det ej hittills lyckats att tyda dessa skriftdrag. 
I sina "Anteckningar om Gotlands medeltid" (del 2 sid. 117) 
har G. Lindström väl sökt återgiva dess bokstavskaraktärer, 
men han kallar den "en alltjemt oförklarad majuskelskrift, nu 
sannolikt ej på sin ursprungliga plats, utan i den nybygda 
muren kring gamla klostertomten". Han säger vidare: "Enligt 
traditionen skulle den ha suttit över den gamla hvälfda in
gångsporten till Bergmanska huset, under hvalfvet öfver gatan. 
Slutet på skriften tyckes vara borta. Det kan vara fråga huru
vida den verkligen med sina illa mejslade majuskler haft nå
gon betydelse alls, eller varit någon sådan hemlighetsfull chif-
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ferskrift, som stundom förekom under medeltiden, och till hvil
ken nycklen förlorats". Å annat ställe i samma arbete yttrar 
han sig ännu bestämdare om denna förflyttning från det s. k. 
Bergmanska huset, varom vi senare skola nämna några ord. 
Märkligt är att P. A. Säve, såvitt jag kan se, ej i sina i Upp
sala universitetsbibliotek förvarade samlingar upptagit ifråga-

Fig. l. 

varande inskrift, ehuru han eljest visat sig så mån om att av
rita och tillvarataga Gottlands gamla minnesmärken. 

Då jag nämnde att det ej hittills lyckats att tyda denna 
inskrift, tar jag även hänsyn till det i tidningspressen i mars 
år 1914 omtalade försök, som skriftställaren Hugo Gyllander 
i Visby gjort att lösa gåtan, ty utom det att lösningen omfat
tade allenast en del av inskriften, befinnes tolkningen väl våld
sam, språkvidrig och godtycklig för att verka övertygande. 
Om en tolkning skall kunna godkännas, måste så vitt möjligt 
är all godtycklighet vara utplånad, inga förutfattade meningar 
få inverka, inga uteslutningar eller tillsatser göras, som icke 
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grundas på själva innehållet samt framför allt språkets lagar 
iakttagas. I annat fall förlorar tolkningen sin allmängiltiga 
karaktär och inskriften kvarstår såsom olöst. I stället för att 
nu direkt inlåta oss på en detaljerad kritik av detta tolknings
försök, som knappast bör tagas på allvar, föredraga vi att po
sitivt framlägga en fullständigare lösning av uppgiften och, 
som vi tro, bättre uppfyller villkoren för sin antaglighet och 
giltighet. Ty ett tolkningsförsök vederlägges allra bäst genom 
ett annat och bättre1. 

Att den lösning av uppgiften, som nu kommer att fram
läggas, ej heller i ett slag givit sig 'själv, utan föregåtts av 
mångfaldiga fåfänga försök, ligger i sakens egen natur. I detta 
avseende må i förbigående omtalas, att jag vid en samman
komst i Kgl. Humanistiska Samfundet i Uppsala redan den 23 
januari 1896 till diskussion framlade ett dylikt bristfälligt för
sök till tolkning av denna inskrift, vilket naturligtvis i denna 
sin form måste förkastas, men ett erkänt positivt resultat kunde 
emellertid sägas härigenom vara vunnet, nämligen att inskrif
ten med sannolikhet var avfattad på medeltidens tyska språk. 
Under många år har det kvistiga problemet fått vila, till dess 
en anledning gavs att ånyo upptaga det till behandling, men 
denna gång, i vad angår inskriftens lågtyska språkelement, 
i förening med herr professor Hjalmar Psilander, som genom 

1 För att emellertid icke undanhålla någon intresserad detta tidigare 
försök till tolkning, i synnerhet som dess upphovsman synes själv lagt vikt 
vid resultatet, mä erinras om att han trott sig i inskriftens förra del ha fun
nit en latinsk hexameter, genom att supplera inskriftens bokstäver med andra 
inskjutna, och pä följande sätt fördela bokstavsraden: 

S(AL)WE. DIC BE(NE) SIC: CESAIJ1 DE ME GENE [!] CELV(M), 
hvilket pästäs betyda: 'Hälsa med glädje mitt valv!' 

Genom mig går vägen till himlen'. 
Här skulle vi alltså ha ett motstycke till inskriften över helvetesporten i 

Dantes Divina Comedia. — Nog var munklatinet dåligt, men sä till obegrip
lighet uselt var det dock ej. — En annan anonym insändare har fortgått och 
fullbordat den latinska texttolkningen på enahanda sätt: 

H(ANC) EGO GVN(NAR) QVT(ENSIS) I(NSTITVI) E(T) N(OMINAVI) 
(Jfr Dagens Nyheter och Sv. Dagbl. mars 1914). 
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sin intima kännedom av tyskans alla resurser varit en den yp
persta medhjälpare. Våra gemensamma bemödanden ha i så 
måtto krönts med framgång, att den hemlighetsfulla inskriften 
icke längre gömmer på sin hemlighet, och ehuru forskningen 
än torde hava åtskilligt att ytterligare därom förmäla, synes 
dock gåtans egentliga kärna ligga klarlagd. Men det må ge
nast sägas, att den, som kommer med högspända förhopp
ningar att inskriften skulle innehålla något synnerligen märk
värdigt, skall säkert känna sig mycket besviken. 

* * 
* 

Innan vi gä till inskriftens tydning, synes nödigt att fri
göra oss från den tvångsföreställning, som närheten av Fran-
siskanernas klosterkyrka vill inge, nämligen att porten, över 
vilken inskriftsplattan sitter inmurad, skulle ha lett in till själva 
klostergården, varmed även andra mindre riktiga föreställningar 
sammanhänga. För delta ändamål skola vi något närmare in
gå på den av Lindström redan berörda frågan om portinskrip
tionens ursprungliga plats. Vi ha redan hört, huru traditionen 
sätter inskriften i samband med det Bergmanska huset. Lind
ström preciserar ytterligare denna uppgift, då han i sitt an
förda arbete (del 2 sid. 320) uttryckligen säger, "att den så
som man bestämdt vet, blifvit flyttad till sin nuvarande plats 
från vestra sidan af det f. d. Bergmanska huset, der den satt 
under hvalfvet". Härmed avses det hus, som den välbekante 
skriftställaren och framstående Gottlandsforskaren lektor Carl 
Johan Bergman (f. i Visby 1817, f 1895) på sin tid ägde och 
bebodde. Lindström uttalar sin övertygelse att detla hus otvi
velaktigt förskriver sig från medeltiden och anger tillika skäl, 
att det legat utom klosteromrädet, ehuru han icke fullt tydligt 
påpekat dess läge i förhållande till omgivningen, förmodligen 
under antagande, att detta är för den nu levande Visbygene
rationen en välbekant sak. Vi anse oss därföre i någon mån 
även för andra, som icke äro så noga bevandrade i stadens 
topografi, böra förtydliga hans framställning. Och härvid äro vi 
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lyckliga nog att kunna draga fördel av det gynnsamma för
hållandet att Visby, speciellt de inre delarna av staden, ända 
till närvarande tid trots undergången förödelse, i det hela fått 
behålla sin konfiguration och sitt gatunät från medeltiden. 

Det kvarter, som innesluter Franciskanernas forna kloster
tomt, begränsas i norr av stora torget, där S:t Karins ruin bil
dar den mäktiga gränsmuren, sedan de byggnader försvunnit, 
som tidigare framför kyrkan upptogo och inskränkte torgets 
utrymme. I öster följer kvarteret Maria södra kyrkogata, i sö
der utgöra Klosterbrunnsgatan och Klosterplan gränsen. I förra 
tider gick Klosterbrunnsgatan fram ända till S:t Hansgatan, 
varav man kan döma, att den lilla öppna platsen, som be
nämnes Klosterplan, tillkommit i nyare tider. Ett kort stycke 
av S:t Hansgatan utgör kvarterets gräns i väster, varefter den 
svängda S:t Karinsgatan, som sammanbinder S:t Hansgatan 
med stora torget, vidtager och bildar nordvästra gränsen. All
denstund södra gränslinjen drager sig betydligt mer åt väster 
än S:t Karin på norra sidan, får klosterkvarteret sålunda ett 
mot S:t Hansgatan avtrubbat hörn i sydväst, och just där är 
det, som det Bergmanska huset kastar sitt valv över denna 
gata till det motliggande Rådhuskvarteret och endast genom 
detta sitt valv framsläpper all trafik pä samma gata. Redan 
därav kan man sluta att huset måste vara mycket gammalt. 
Men Lindström har, som sagt är, tillika visat att detta hus 
icke tillhört klostrets område. I sitt arbete (del 2 sid. 318) har 
han meddelat en planritning över klostertomten, som för su
perintendenten Jöran Wallins räkning år 1745 uppgjordes av 
en ingenjör Beckman. Tomten begränsas på denna plan i 
väster av en mur, vilken nästan från norr till söder avskär 
klosterkvarteret strax väster om och invid S:t Karins sydvästra 
hörn, endast lämnande rum för en öppning närmast kyrko
muren, och där var utan allt tvivel klostrets egentliga port be
lägen. Allt vad som legat väster om denna skiljomur har tyd
ligen icke tillhört klosterområdet. Många förändringar i egen
domsförhållandena hava visserligen allt sedan klostrets och 
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kyrkans förstöring genom tomtköp och försäljningar inträtt på 
det forna klosterkvarteret, men man torde icke taga miste om 
man antager, att det väster om denna klostermur belägna om
rådet redan under medeltiden helt eller delvis varit gårdstomt 
till det s. k. Bergmanska huset. Säkert är att ända från 1600-
talet större delen av detta område hört till samma hus, och 
då professor C. G. Brunius på 1860-talet utgav sin "Gotlands 
konsthistoria", nämner han (del 1 sid. 267) lektor Bergman 
också såsom ägare till en stor del av samma tomt, där han 

Fig. 2 Fig. 3. 

anordnat ett i grönska inbäddat lusthus, och för klargörande 
af arkeologiska spörsmål uppoffrat en gammal klosterkällare. 

Till förtydligande av det sagda bifoga vi här ovan ett 
par skisser över klosterkvarteret. Den ena är hämtad från den 
äldsta kända stadsplanen över Visby av år 1646 och förvarad 
i Fortifikationsarkivet (betecknad av Lindström såsom nr 1 i 
hans bok, del 1 sid. 82). Kartan, omsorgsfullt gjord, saknar 
all beskrivning. Endast namnen på kyrkorna äro utsatta. Tom
terna äro målade med olika färger. De å skissen i kanterna 
punkterade tomterna äro röda, de övriga gula. Den gamla 
klostergården är sålunda gul, med skarp skillnad från den röda 
tomt, som ligger invid det nuvarande Bergmanska huset, ehuru 
detta ej finnes utlagt å kartan. 
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Den andra skissen är kopierad från en osignerad karta i 
Landtmäterikontoret (Boken X. 35 fol. 50). Denna är sannolikt 
identisk med den av Lindström såsom nr 3 betecknade kartan 
av Martin Schilder och anses förskriva sig från 1679, men lär 
enligt Lindström ej vara alldeles noggrann i fråga om gatorna. 
Här se vi det Bergmanska huset utlagt över S:t Hansgatan. 
Klosterkvarteret är här indelat i skilda tomter, av vilka den 
till valvhuset hörande tomten 160 är betydligt utvidgad på 
bekostnad av klostertomtens forna område. Strax ovan det 
hak, som gränslinjen gör vid den krökta S:t Karinsgatan, är 
nuvarande inskriftsporten belägen. Även ett valvhus tyckes 
från samma tomt sträcka sig över Klosterbrunnsgatan. Såsom 
ägare till de angivna tomterna äro följande personer uppförda: 

160 Michel kangiutare, 161 Jochum Junge, 162 Jöran Han
son samt 102 Jöran Smiterlöv(?). 

Omkring medlet av 1600-talet tyckes sålunda den forna 
klostergården blivit upplåten till köp eller arrende, om man 
nu kan förlita sig på denna karta. Och i lika måtto skulle 
man vid jämförelse mellan skissen nr 2 och den plan över 
klostergården från 1745, som Lindström meddelar, kunna draga 
den slutsatsen, att den senare ej framställer klostergården så
dan den detta år faktiskt befann sig, utan snarare utgörande 
ett av ing. Beckman gjort försök att på grund av då iakttagna 
gamla murrester restaurationsvis kartlägga den medeltida klos
tergården. I alla händelser finner klostergårdens på denna 
plan angivna avgränsning mot väster sitt fullviktiga stöd av 
1646 års karta, och därav följer att inskriptionsplattan, vare 
sig hon suttit ursprungligen fastmurad pä det Bergmanska hu
set eller ovan porten, där hon sitter, icke haft något direkt 
samband med klostret eller tjänat något dess ändamål. Vi äro 
ock för vår del övertygade om att det Bergmanska huset så
som Lindström uppgivit varit dess ursprungliga plats. 

* i 
* 

Fornvännen 1917. 19 



268 L Bygden. 

Vi övergå nu till inskriften och dess tolkning. Betrakta 
vi närmare denna inskrift, finna vi den synbarligen bestå av 
en rad i en oavbruten följd inristade bokstäver utan särskilt 
angivna mellanrum och skiljetecken. Liksom en sådan skrift
anordning, som ofta förekommer i gamla uncialhandskrifter, 
motiveras av pergamentets dyrbarhet, tro vi att denna anord
ning här kan helt enkelt förklaras av det inskränkta utrymmet 
på inskriftplattans kant. Utan att man behöver direkt förut
sätta ett avsiktligt mystiskt hemlighällande, bidrager detta ho
pande av bokstäver till stora svårigheter vid skriftens tydande. 
Till antalet synes inskriftens tecken utgöra 42 och övervägande 
av den typ, som benämnas majuskler, ehuru även somliga 
närma sig minuskeltypen och en och annan är så illa mejs
lad att man har svårt att bestämt angiva dess betydelse. Vi
dare torde man icke undgå den iakttagelsen, att om ock bok
stäverna i raden till en början äro jämförelsevis tydliga och 
jämna, bliva de så mycket sämre och otydligare mot slutet. 
Det ser nästan ut som mejselföraren tröttnat och velat till sist 
slarva ifrån sig arbetet. Det utesluter ej heller tanken att han 
kan ha huggit miste, och i följd härav mindre vinnlagt sig om 
slutförandet av inskriptionen. Lägger man nu till dessa ogynn
samma omständigheter även obekantskap om det språk, på 
vilket inskriften är avfattad, samt fullständig okunnighet om 
inskriftens ändamål, så kan man lätt förstå, hurusom gåtan 
länge betraktats såsom omöjlig att lösa. 

Det allra första, som man vid problemets lösning har att 
göra, är att noggrann! söka bestämma varje särskilt bokstavs
tecken och dess ljudvärde, och då Lindström redan till största 
delen synes ha riktigt tolkat ifrågavarande tecken, skola vi ut
gå från den av honom meddelade tydningen och allenast här
vid göra de rättelser och anmärkningar, vartill original fotogra-
fien kan giva anledning. 

Inskriptionens bokstavstecken läsas och återgivas av Lind
ström (anf. arb. del 2 sid. 117) med ett slags gotiska versaler 
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på följande sätt, vartill vi ovan raden till lättnad för uppfatt
ningen tillagt varje teckens ordningsnummer: 

1 2 3 4 :< 6 7 x 9 10 II 17 13 14 15 IG 17 IS IS 30 21 23 33 34 2S 36 77 38 39 30 31 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

SSlÖDlGBÖSiaae3^lIrD6flue6eveoeLV^Jje606V^6VSieil 
Vi antaga preliminärt, att de första 25 bokstavstecknen 

äro riktigt tydda, möjligen med undantag av det 12:te i ord
ningen, som synes mycket osäkert. Det liknar på plattan mera 
ett långt minuskel-f än ett C, men även om det så uppfattas, 
inverkar detta ej synnerligen, ty C kan i medeltida inskrifter 
lika väl representera hårt k-ljud som lent s- eller z-ljud. Vi 
skola emellertid senare angiva skäl för att det bör uppfattas 
såsom ett av mejselföraren påbörjat men ej fullbordat H eller D. 

Den 26:te bokstaven har Lindström tolkat såsom ett E; 
uppenbart visar den sig vara ett O. 

Vid 27:de tecknet kunna vi fästa uppmärksamheten på det 
tydliga sammanbindningsstreck, som förenar bokstaven med 
den följande V, vare sig det kan ha någon betydelse eller icke. 

Med den 29:de bokstavsformen begynner märkbart den 
redan påpekade tarvligare mejselföringen, som föranlett foto
grafen att tydligare uppkrita de följande skriftdragen, men han 
har, så vitt jag kan se, gjort det på ett ytterst samvetsgrannt 
sätt. Lindström har tytt denna kritiska bokstav såsom ett ma-
juskel-N. För min del är jag avgjort benägen för antagandel, 
att bokstaven ursprungligen haft formen av ett O, vars främre 
böjda stav efteråt omformats till ett minuskel-f och vars lilla 
tvärstreck ännu är skönjbart högre upp i böjningen; den se
nare böjda staven åter kan tolkas såsom förvandlat till ett la
tent minuskel-1. Sålunda upplöser sig denna bokstavsform i 
tvänne. 

I 31:sta bokstaven ser Lindström ett E; jag har skäl att 
tolka detta tecken såsom ett illa utfört långdraget minuskel-a. 

32:dra tecknet bör uppfattas såsom ett C, ej såsom ett G. 
34:de bokstaven, av Lindström även tolkad såsom ett G, 

är helt enkelt ett minuskel-b. 
Bokstavsformerna 35 och 36, de otydligaste i hela inskrif-
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ten, se närmast ut som två minuskel-i, och torde ej som Lind
ström vill, kunna tydas som VN, på sin höjd som IN. 

Vid Lindströms tydning av de sex sista bokstavstecknen i 
raden ha vi ingen egentlig ändring att göra, endast en an
märkning beträffande nr 39, som fastställts såsom ett T, men 
gör man så, torde man ock ha grundat skäl att giva de nå
got snarliknande bokstavsformerna nr 6 och 11 i början samma 
ljudvärde, såvida språkliga hänsyn kunna kräva det, ehuru de 
till formen även, såsom Lindström gjort, kunna uppfattas så
som C. Det sista bokstavstecknet N synes ej tydligt framgå 
av fotografien. Lindströms utsago att något fattas vid inskrip
tionen slut är riktig, men det felande kan lätt ifyllas, då man 
har lösningen klar. 

Efter dessa anmärkningar och i sammanhang därmed iakt
tagna ändringar, få vi fram en bokstavsserie, tämmeligen lik
artad med den av Lindström meddelade, av följande utseende: 

5«l€CDlSBe(5ISIieSjILD€(ffle6€(V€f00LVPlIi^a0BII6V5I€lIl[3l] 

ur vilken framkommer en regelrätt platt-tysk mening, då för
delningen sker på nedanstående sätt: 
SWE DIT BESIT HE SAL DEME GEVE C. OLVF IHACOBII 

GUTIENSI, 
på svenska uttytt: 

Den som äger detta (se. hus) han skall giva tionde till 
Å(aniken) Oluf Jacobi Gotlänningen. 

Till denna översättning foga vi ett par upplysningar. 
Swe egentligen so we, allmänt relativpronomen, den 

som, vem som än, motsvarar det tyska wer. Men i lågtyskan 
kräver varje swe ett följande de eller he1; på denna grund är 
det, som vi anse oss i språkligt avseende fullt berättigade att 
i den 12:te otydliga bokstavens ställe insätta ett h, vars senare 
stavböjning torde uteglömts vid inhuggningen2. 

Deme, härlett av det latinska decima, decima pars, tionde, 
1 Jfr Ernst A. Kock, Die niederdeutschen Relativpronomen. Lund 1904. 
2 Eljest ligger nära att här anta en konjunktivform besitte, dock enligt 

språklig auktoritet mindre sannolikt. 
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tiondepart, motsvarande, det franska dime, den avgift, som från 
judarne inkom i kristna världen och som isynnerhet genom 
de romerska påvarnes bemödanden blev en stående avgift till 
de kristna församlingarnas prästerskap. En speciell betydelse 
synes ordet även haft såsom avgift för bete i ollonskog, då 
svinägaren i ersättning skulle till skogsmarkens ägare giva 
vart tionde svinkreatur. Då Gottland aldrig erbjudit någon 
rikedom på ek och bok, gör man säkrast att här taga ordet 
i sin vanliga betydelse. 

Betydelsen av det därpå följande C blir tydligt, då vi för 
tanken fasthälla, att tionden huvudsakligen utgick såsom av
gift till prästerskapet. Man har sålunda här med nödvändig
het att vänta en latinsk dativ Curato, Canonico, Detta anta
gande styrkes genom det följande ordet, där ristaren enligt 
min mening först inmejslat ett Olavo, i det han genom att 
begagna sig av det tydliga sammanbindningsstrecket mellan 
L och V velat få fram ett A, men vilken bokstav blev över
flödig, då han ändrade namnet till Oluf. 

Ihacobii med oriktigt fördubblat i. Man kunde ock gissa 
att ett in stått efter Ihacob, men däremot strider det följande 
Gutien(si) där E är mycket tydligt. För tolkningen har det 
för övrigt ringa betydelse, om det står in Gutia eller Gutiensi. 

Beträffande själva personen Olavus Jacobi Gutiensis, som 
så oförmodat här framdyker, är hans namn ingalunda obekant 
för Gottlandsforskarne. Lindström har i sitt citerade arbete 
(del. 2, sid. 441) sammanfört de spridda uppgifter han funnit 
om honom. År 1433 påträffas han såsom bevittnande hand
lingar rörande S:ta Birgittas hus i Rom och kallas då Her 
Olauus Guta, prebendatus ecclesie Lincopensis. Senare be
nämnes han Canonicus Lincopensis et Succentor ecclesie Lin-
cop.; den sistnämnda titeln anger att han var andre ledare av 
korsången i Linköpings domkyrka. Tillika kallas han år 1442 
conscriptor bona predialia proventus et reditus prebendi B. 
Egidii, vilket antyder, att han deltagit såsom räkenskapsförare 
vid domkapitlet. Enligt Necrologium Lincopense afled han år 
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14451. Den närmast liggande frågan, huru man vill förklara, 
varför en husägare i Visby skulle giva tionde till denne kanik 
i Linköping, torde man enklast besvara genom att erinra om 
det under medeltiden mycket vanliga förhållandet att kanikerna 
i stiftstäderna tillika voro kyrkoherdar i andra, till och med 
inom andra stift belägna församlingar, vilkas inkomster de 
uppburo2. Sålunda är det ingalunda orimligt att antaga, att 
Olaus Gute kunde med sitt kanonikat förena kyrkoherdebe
fattningen vid den kyrka i Visby, inom vars territorium det 
s. k. Bergmanska huset då var beläget. Som S:t Karin var 
klosterkyrka, kunde hon ej komma ifråga, snarare skulle man 
kunna gissa pä församlingskyrkan S:t Lars såsom närmast lig
gande till denna centrala stadsdel. Det må vara den histo
riska forskningen förbehållet att vidare utreda denna och där
med sammanhängande frågor. Ett värdefullt och fast bestån
dande faktum är emellertid genom denna inskriptionens tyd
ning vunnet, att vi kunna med full historisk visshet och sä
kerhet säga, att inskriftens tillkomsttid måste sättas före år 
1445, kanikens dödsår, troligen något tiotal förut. 
l 3 ^Men ännu återstår en annan dunkel punkt att uppklara 
innan vi släppa vår uppgift. Vi fråga: 1 vilket speciellt ända
mål kan denna inskrifttavla ha blivit inmurad på väggen eller 
ovan portvalvet å det gamla medeltidshuset? Ty en sådan 
bestämd avsikt måste man antaga vara härmed förbunden, 
då ej alla egendomsägare funnit nödigt att tillkännagiva en 
dylik pliktskyldighet mot sitt prästerskap på husväggen. Ehuru 
det är svårt att under frågans outredda skick kunna hoppas 
träffa rätta svaret, vill jag dock hypotetiskt framhålla några 
synpunkter, som torde kunna tjäna till frågans belysning, åt
minstone till dess en mera tillfredsställande förklaring kan ar
beta sig fram. Jag vill såsom stöd utgå från ett drag ur den 
dagliga erfarenheten. 

1 Linköpings bibliotheks handlingar. Del. 1 sid. 95. 
2 År 1391 var kaniken Ragvald i Linköping tillika kyrkoherde vid S:t 

Laurensa kyrkio i Söderköping (cit. arb. 1 sid. 108). 
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Då en person till en bekant utlånar en sak, t. ex. en bok 
och därvid tecknar sitt namn på dess omslag, så gör han det 
i det mer eller mindre klart insedda syftet att därigenom even
tuellt kunna hävda sin eganderätt till boken, då hon eljest 
vore i fara att förblandas med den andres egna tillhörigheter. 
Denna egendomsrätt (jus ad rem) behäller han så länge han 
lever, såvida icke saken själv förintas eller eganderätten genom 
annan rättslig procedur, gåva, byte, försäljning eller sist ge
nom testamente eller arv övergår till annan person. Men det 
ges även en annan slags rätt, där rättsegaren ej tillika är sak-
egare, men den förre äger rätt (jus in re) att av den senare 
uppbära en viss prestation. En sådan rätt var kyrkoherdens 
rätt till tionde av sina församlingsbor. Vi påträffa nu här ett 
mera sällsynt fall, då innehavaren av en sådan rätt har sitt 
namn satt å den pliktskyldiges egendom. Vi böra därav ex 
analogia kunna sluta, att även denna rätt i något avseende 
varit i fara att frånhändigas rättsinnehavaren och att denne 
genom denna inskrift velat här skydda sin rätt. Men detta 
leder naturligen tanken på den skarpa motsats och strid, som 
under medeltiden söndrade de klosterandlige och världspräs
terna. För vårt ändamål behöva vi här allenast påpeka en 
sida av denna motsats. Församlingsprästerna, vilka hade sitt 
uppehälle huvudsakligen av den tionde, som de av försam
lingsborna uppburo, kunde ej med blida ögon se huru kloster
bröderna, utom allt annat intrång de gjorde, mer och mer, 
allt efter deras rikedom växte, slogo under sig egendom och 
besittningar, vilka genom att övergå i deras hand blevo skatte
fria, varigenom församlingsprästernas inkomster systematiskt 
avtogo. Om vi med detta sakförhållande för ögonen vända 
oss till de olika ̂ intressenterna i klosterkvarteret, å ena sidan 
Franciskanerbröderna och å den andra kaniken och kyrkoher
den Olaus Jacobi, kunna vi här utan våldsamt konstruerande 
finna en sådan skarp konflikt lättbegriplig. Klostrets historia 
ger anledning till antagandet, att munkarne med växande be
hov och ökat välstånd vidgat sitt till en början inskränktare 
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tomtområde. Annalerna omtala sålunda att, då klosterkyrkan 
skulle ombyggas och utvidgas, deras guardian Albert Ostinch-
husen (f 1400) köpte av borgmästaren Arnold Stoltevoet två 
badstugor, på vilken tomt den första grundstenen till S:t Ka
rins nuvarande vackra kor lades av biskopen i Linköping den 
7 augusti 1376. Och på samma sätt kunde möjligen även 
klostrets nybyggnader på 1400-talet krävt ytterligare utvidgat 
område. Så uppfördes nova domus är 1419, nova libraria 
1442, klosteromgången ombyggdes 1443 samt försågs med 
glasfönster de två nästföljande åren. Men om munkarnes strä
van att för sitt fredande av besvärliga grannar vid denna tid 
mynnat ut på att underlägga sig hela stadskvarteret, synes 
deras plan blivit hindrad, kanske just genom kaniken Olaus 
Jacobi's kraftiga ingripande. Den västra mur, som angives 
på 1745 års planritning över klosterområdet, nu längesedan 
nedriven, blev den gräns, över vilken de icke kunde komma, 
och inskriftstavlan utgjorde även för framtiden ett skydd mot 
deras ytterligare utvidgningsplaner. Uppfattas saken på detta 
sätt, skulle inskriften sålunda verkligen varit av en viss indi
rekt betydelse för Fransiskanerklostret, men i en helt annan 
och motsatt mening än den av traditionen omfattade. Vi er
känna dock villigt, att denna framställda förklaring icke torde 
vara skyddad och alldeles skottfri för kritiska invändningar. 
Måhända kan bland annat den anmärkningen göras, att vi, 
trots god avsikt, ännu icke gjort oss fullkomligt oberoende av 
hänsyn till Fransiskanerklostret och dess förhållanden. Jag 
skall därföre här korteligen antyda en annan lösning av den 
föreliggande frågan, som kanske förefaller enklare. 

Om man utgår frän förutsättningen, att S:t Hansgatan vid 
den tidpunkt, då Bergmanska huset byggdes och taflan upp
sattes, utgjorde gränsen mellan två olika kyrkliga territoriella 
församlingar, kan man tänka sig tvekan rått till vilken för
samling valvhuset egentligen hörde, då det hade sina grund
valar på två olika tomter, en pä var sin sida om gatan. In
skriptionstavlans ändamål kunde i sådant fall helt enkelt varit 
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att en gäng för alla undanrödja denna tvekan genom att an
giva namnet på den församlings kyrkoherde, till vilken husets 
ägare var rätteligen skattskyldig. Allt detta går ju väl ihop, 
men denna förklaring har ock sin svaga punkt. Hade förhål
landet varit sådant som ovan antagits, vårföre inmejslades ej den 
stadigvarande församlingskyrkans namn, S:t Lars, S:t Olof eller 
vem det annars varit, i inskriptionen i stället för den mera till-
fällige kyrkoherdens namn? Och inför denna fråga står jag 
svarslös, d. v. s. förklaringen är tillfredsställande till en viss 
punkt, men når ej det personliga i frågan. Men det är just 
denna personliga vändning, som är den gåtfullaste punkten i 
hela inskriften. Som vi se börjar denna med att ålägga varje 
följande innehavare av det gamla medeltidshuset att utgiva 
tionde, men inskränker på samma gång tiondetagarne till en 
enda person, vars ämbetstid på sin höjd omfattar några tiotal 
av år. Vi måste säga, att detta innebär en uppenbar logisk 
motsägelse, och inskriftens gåta kan ej sägas vara tillfreds
ställande löst, förrän denna motsägelse är på något sätt un
danröjd. 

För att detta skall vara möjligt synes enda utvägen vara 
att söka ådagalägga att den påvisade motsägelsen i inskrip
tionen icke är ursprunglig, utan ett senare tillkommet moment, 
som visserligen ej nödvändigt behöver vara mycket senare till 
tiden, men som dock måste tänkas utgöra en bestämd avvi
kelse frän inskriftens först tilltänkta avfattning. Till detta an
tagande ger inskriftens egen beskaffenhet oss i någon mån en 
fingervisning. Vi ha redan i det föregående påpekat den mera 
vårdade och jämna mejselföring, som röjer sig i inskriftens 
förra del, under det att avslutningen onekligen visar mera 
ojämnhet, otydlighet och stor inblandning av minuskler, och 
att denna förändring i grafiskt avseende inträder efter det 29:de 
bokstavstecknet. Vi ana att härtill måste finnas en förklarings
grund. 

Upptaga vi nu på allvar det inkast, som vi ovan gjorde 
mot inskriptionens form, till skärskådande, och fråga huru den 



276 L Bygden. 

ovan tolkade inskriften rätteligen borde ha lytt, om man i stäl
let för kyrkoherdens namn skulle ha inhuggit församlingens 
eller, vad som är detsamma, kyrkans namn, så lära oss låg
tyska språkets lagar att vi, då det icke längre är fråga om en 
person, ej få åtnöja oss med namnet allenast i dativform, utan 
vi vänta en konstruktion med prepositionen to samt ett aldrig 
felande 5 framför det helgons namn, till vars ära kyrkan in
vigts. I närvarande fall känna vi visserligen icke den kyrka 
i Visby, där kaniken Oluf Jacobi eventuellt varit kyrkoherde, 
men låt oss gissa på någon av de gamla redan nämnda kyr
korna S:t Olof eller S:t Lars. Vid insättande av kyrkornas 
namn skulle alltså vår inskrift haft följande lydelse: 

SWE DIT BESIT HE SAL DEME GEVE TO S. OLAVO 
eller TO S. LAURENTIO. 

Denna avfattning är alldeles fri från den ödesdigra logiska 
motsägelse, som vidlåder vår ovan anförda inskriftstolkning, 
och i formellt avseende sålunda fullt oklanderlig. 

Ta vi än en gång i betraktande inskriptionens förra, mera 
vårdade del, kunna vi utan svårighet därur få fram ett to, om 
vi nämligen, i likhet med vad vi redan gjort med 6:te och 
11 :te bokstavstyperna, även uppfatta den 25:te såsom en för 
inskriften tydligen egendomlig T-form; så följer ett O, något 
S finna vi ej, men därpå ha vi ett L, ett latent A samt ett V. 
Om vi, då mejselföraren hunnit så långt i sitt arbete, före
ställa oss, att han upptäckt att han oförlåtligt glömt inhugga 
det heliga S eller både ett S och O mellan 26:te och 27:de, 
något som kunde vara lätt gjort i betraktande av det strax 
förut stående TO, måste det för honom förefallit som en nöd
vändighet att giva inskriptionen en annan vändning och, så 
gott sig göra lät, söka infoga den då levande kyrkoherdens 
namn i stället för kyrkans, men han gjorde det med känsla 
av att hela arbetet var förfuskat, och så blev inskriftens både 
formella lydelse och prydlighet därpå lidande. Genom en dy
lik textkonjektur skulle sålunda de egendomligheter, som vid
häfta denna inskrift såväl i logiskt-formellt som ock i grafiskt 
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avseende, vara till sin uppkomst förklarade. Emellertid kan 
man icke på denna väg med säkerhet säga, huruvida Oluf Ja
cobi varit kyrkoherde i S:t Olof eller i S:t Lars. Om man vore 
absolut övertygad att det 29:de bokstavstecknet ursprungligen 
varit ett O, skulle konjekturen to S. Olavo hava den större 
sannolikheten, ehuru denna kyrka var något mera avlägset be
lägen. Men anledningen att huset dit hänfördes kunde bero 
av några äldre i tiden givna förhållanden. 

Ovanstående tankegångar innebära blotta möjligheter och 
göra ej anspråk på att vara mera än möjligheter, men de kunna 
dock tjäna såsom eggelsemedel för en kommande forskning, 
vars värv det blir att bestyrka eller vederlägga dem. Om man 
kunde påträffa något historiskt aktstycke, som intygade att Lin-
köpingskaniken Olaus Jacobi Gutiensis tillika varit kyrkoherde 
i någon viss församling i Visby stad, skulle det vara av sär
skild betydelse för gåtans lösning. Förteckningarna över för
samlingsprästerna i Visby äro nu för tiden ytterst ofullstän
diga och lämna gott utrymme för inskjutande av nya hittills 
okända namn. Även andra möjligheter att förklara inskrift
plattans tillkomst än de, som inrymmas här ovan, äro ock 
tänkbara, men vi lämna dem här å sido. Huru som hälst torde 
inskriften fortfarande en tid framåt behålla en god del av sin 
forna gåtfullhet, ehuru dess verbala tolkning ej vidare synes 
möta egentliga hinder. 


