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Sveriges äldsta latinska versinskrifter 

För något över 60 år seda. publicerade Solve 
Gardell (1890-1974) i sin i dubbel mening 
monumentala gradnalavhandling Gravmonu
ment från Sveriges medellid (1937) de två äldsta 
från svensk medeltid kända latinska versrader
na för första gången i modern edition, två leo
ninska hexametrar på gravvården över en viss 
Björn i Botkyrka, möjligtvis en bror till sankt 
Botvid. Gardell läste, i överensstämmelse med 
Bureus (1624) och Peringskiöld: QVI LEGET 
ET NESCIT VIR NOBILIS HIC REQVIESCIT. 
/ SIT MVNDVS SORDE BIÖRN: DIC TV 
CHRISTE PRECOR TE. 

Botkyrkamonumentet, nu i Statens historis
ka museum, härrör från 1100-talets förra hälft; 
bildframställningar därav återges, förutom hos 
Gardell (del II, 1937) i åtskilliga uppslagsverk 
och lärda arbeten, från Johannes Burens 
(1624), Peringskiöld och Olof Rudbeck (At
lantican 1698); modern forskning kan sägas 
börja med Hans Hildebrand (1905, s. 99). Det 
återges t.ex. hos Westman (1942, s. 45), i 
Svensk Uppslagsbok TV (1949, s. 834 f.) och i Na-
tionalencyklopedin 3 (1990, s. 232). Aron An
dersson (1973) har utrett dess stilhistoria, och 
daterat stenmästarens verksamhet till 1100-ta-
leis andra fjärdedel. Härefter har även Ulf Bo

éthius (1976) tagit upp dess konsthistoriska 
ställning. Gravmonumentet beskrivs även i Sö
dermanlands runinskrifter (Bråte & Wessén 
1924-36), där också den latinska inskriften 
återges, tillsammans med samtliga äldre av
bildningar. 

Gardell översatte hexameterns andra hälft 
dir tv Christe precor te, »Säg du, »Kristus, jag be
der dig» (att Björn må bliva ren från synden); 
Lindroth: »att Björn må vara ren från syndens 
orenhet, därom ber jag dig, Kristus» (Lind
roth utelämnar således die tv och läser fö . 
omotiverat legit, följd av Piltz 1987, s. 63); Piltz: 
»Jag ber dig, Kristus, att säga: Björn må vara 
ren från syndens smuts»; Hagerman: »Jag ber 
dig, Kristus, säg att Björn må vara ren från 
(syndens) orenhet». Men i inskriften, där 
punkter skiljer orden från varandra, står inte 
DK] TU - en vändning, som vore innehållsligt 
opåkallad - utan DICTV med bortfall av en 
slutbokstav, givetvis ett S. Och i stället för PRE
COR TE finner vi - vilket Gardell inte ger nå
gon antydan om - som de två sista orden i vers
raden PRE ÖRTE med ytterligare ett bortfall 
av bokstav, här mellan E och O, utan tvivel ett 
bortfall av M: PREMORTE: »Må han (dvs. den 
vir nolnlis, som första hexametern nämner) , vil-
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ken bar namnet Björn, vara ren från (syndens) 
smuts, Kristus, för din (försonings-)döds 
skull.» Läsningen PRECOR TE är således orik
tig. Den har nu i över 60 år återgetts i forsk
ningen - med ett väsentligt undantag. 

Redan 1969 korrigerade nämligen den tyske 
latinisten Otto Zwierlein, som det året under
sökte inskriften på ort och ställe, Gardells läs
ning av dess andra hexameter i överensstäm
melse med vad som relaterats ovan. Hans 
skarpsinniga argumentering bygger på Gar
dells omfattande material i övrigt, på annan 
medeltida sepulkral epigrafik och på teolo
giskt såväl som meddtidsmetriskt fundament. 
Hans uppsats, »Friihe lateinische Versinschrif-
ten in Schweden», trycktes i Mittellaleinisilus 
Jahrbuch (1969, 218 ff.). Då nu 30 år förflutit 
efter dess publicering är det väl på tiden, att 
den röner berättigad uppmärksamhet, även 
om hexameterhalvan i fråga är historiskt bety
delselös. I sin korrekta läsning bidrar den 
dock till en blygsam modifiering av Anders 
Piltz' omdöme: »några inte allt för eleganta 
leoninska verser». 

Inskriften bör alltså läsas: QVI LEGET ET 
NESCIT VIR NOBILIS HIC REQVTESCIT. / 
SIT MVNDVS SORDE BIÖRN DICTV[S] 
CHRISTE PRE[M]ORTE (Den som läser 
[denna inskrift] och är okunnig: här vilar en 
ädel man. Må han, vilken bar namnet Björn, 
vara ren från [syndens] smuts, Kristus, för din 
[försonings-]döds skull). 

Det förtjänar måhända också påpekas, att and
ra delen av Zwierleins undersökning (s. 2 2 1 -
230) avhandlar de 24 latinska hexametrarna 
på rundlarna från en korkåpa från Biskopskul-
la kyrka (Uppland, 1100-1200-talet, också 
dessa i Statens historiska museum). Det var 
första gången dessa versinskriptioner kom
menterades, och det skedde med samma akri

bi och grundlighet som vederfors Botkyrka-
monumentets hexametrar. Zwierlein anser, att 
den metriska och teologiska gestaltningen av 
dessa inskriptioner ger ytterligare stöd åt tex
tilhistorikernas förmodande: fransk proveni
ens. 

Anm. Jag tackar (Jöran Tegnér för värdefulla påpe
kanden. 
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Fotografiskt appendix med de 24 rundlarna från 
Biskopskulla skulle enligt ursprungligt avtal ha ut
gjort avslutningen på Zwierleins uppsats men för
vägrades i sista stund av förlaget. Först efter en lång
varig procedur lyckades det Zwierlein att fä till stånd 
ett separat häfte med illustrationerna (där emblem 
nr 17 saknas), avsett att distribueras till samtliga 
abonnenter. 
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