'1
Bilaga till Sv. Fornakr.-SäUak:a ILrsm6te 1900.

DEN VISES STEN
EN HITT ILS OKÄND RIMDIKT FRÅN 1300-TALET.

EFTER EN UPSALAHAXDSKRIFT FRÅN ÅR 1379

UTOlFVEN

AP

ROBERT GEETE.

STOrJKIlOLM
&UllOI .. BO!lTKTOK&RIBT.

", A. N"n.~TltuT '" RöNBR

l!JOO

Den vises sten.
1.
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En mest.are hafdhe en steen oc gaJ
en man ther dether laa j en graff
for dygh sculd oc for nadha:
tha fik han Jiff flf stensins mact
oc vit oc skiel sua hauikhert sakt
oc krapt oc sterke badhe.
sid han a: hua then stenin fik
var han haltir deuir blinder
han ma:lte oc hllrdhe oc sa oc gik
oc lifdhe for vtan hinder
nu glim thenna: steen thj vil iac thik radha
tapper thu han thu faar then scadha
ther t.hu aldre forvinder
2.
Hans ouini lllgdho ther vin oppa
huru the sculdo stennin af hanum fil.
badhe arla oc serla
mj list oc radh oc kindogh par
oc vildo a: vita huar stennin var
oc vnto honum han illa:
en mactogher rIIuare kesarin hafdhe utdriuit
wt af sinu rike
oc bafdhe honum sinna: ohylle gifuit
for at han vilde vara hans like
ban blldh for stenin goz oc rikt
tben vise saghit ey vara likt
of fil. tha Iiua nu slike
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3.

Han viste ey huar han sculde han fia:la
sua at man sculdin ey af hanum r0fua ella: stia:la.
huru han sculde han sua g0ma.
tha bygdhe han eet torn sua fast
at th, for enga: blidho brast
som han lot hanun! va:l sIIma.
han muradhit h0ght op vndir the sky
han lot ra:t a:nscons brist.a:
iac t,·0 va:l th, han giordhit for thy
at han vilde then stenin ey mista:
sidhan lagdhe han then stenin ther a
ey var han en oia:nande tha
han ru:ddis en falsca lista:

It

4.
Sidhan giordhin ther vm ell mnnr af stal
ther vtan vm kring eet brenna[n]de baal
sna at th, matte engin slockia:
then mnur gat engin vllghna sighit
oc engin gat ther ofuer stighit
th, tocannm sara forthykkia.
th0m r0uara th, then eeld sua bran
th, han gat ey syst sin froma
oc engin anner lillandis man
tha matti ther oner coma.
1'1Iir genn1/! then eel sua var han heet
then tcndarin gicrna then sum veet
huat angist vardhir a dama:
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5.
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Sid han lot ban ther fiytn: vm tua strnma
for at vilde stenin gierna: gama
diupa oe stsres oe stridba.
the runnu ther aids vegbns vm kring
msn com ther ofuer mj engin thing
tba toc hans sorgh at lidbs
oc gladdis tber sf innan sin hogbs
at them tooe thj i1ds st edha:
st thers stridh matte them ey at doghs
hsn reddia ey thers wredbe
8US gst then vUe gemt then 8teen
thsglNr m8ltarin krsfdhin står j geen
ths vsrsn honum tiI redho.

8.

Il hua IIIIm no tbenns stenin atte

I'

han gemdin giema tbJ heats ban matte
ban latin ey af lik dars.
tbenna steen baoir godh OBS a))o,,, gioit
110m ville lUll the baoa af scriuit
Ge konnogbat opinbara:
at ma:nnillkilm fangar lik .kb re(rJt
fer a:n fur lin liaI .in snds.
af godb 110m vi bsfuom e1de ben
• bua thJ C8D for"ItMda.
lidban con,bfto hoa wt i sila bane Iidbi
lUa at han fsar tba gangit Ge talat vm aidbi
oc teet for vtan vaDd.,
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7.

Thetta el' then steen han hauir then dygh
ther m"nniskian fangel' af gl"dhi oc frygh
" h ua som han vii vacta
]"tana ey eoma i dyawlsins cia.
th"n l'0uarin mannum g"r oro
th) sculde man g"rl" acta.
at s",liana ey hart for varalsins "dh
th) er ey utan ful vaneanna
han fanger tho hllarum cl",dhe oc br"dh
oe huat gudh vild honum vnna.
s"liana ey for awnd ey for h"gfa:rd
thu scal h"ra th) hoon er alt mera va:rd
af mangha visa: munn"

10

8.
Ther er ey vtan dya:wlsins st.igha hans va:gha
han la:ggir for man som r"uara pla:gha
ledha man thuart fra retto
" thes lengir man aat honum gangir
thes verre el' han oc myrkir oc langir
sua mykit hauir th) at su:tta
ther er alt hans ondo broca
han pl"gher for man at s"tti"
g"l' rnanighin visan man til goca
sua can han for honum n"ttiu:
at han veet ey f"r snaran haldir
th) t1'O iac at osnilde valdir
sua plu:gha han rnangha fj"t.iu:
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9.

10

Vilt thu nu g0ma thenna steen for honum
tha er thik himmerikis glrrdhi i vanum
oe Iyeea seal thik henda
tha bygh af almoso ect torn sua h0gt
at th1 giter engin nidher st0th
vtan ma sta for vtan "n da.
for then staal muur haf thinrr starea tro o
oe thina godha rrrtuisrr
lat kirrrleek innan thit. hirrrta gro
til gudh tha fanga thu lisa
for dyawlin hauir manighman vilt
han ma tha enskuns go ra thik ilt
for at trona seal man prisrr

10.

10

Haf hrennande rrlseogha til gudh alt seop
oe Brrt til hans thin lit thit hop
then eeld can ey forbrennrr
thes lengir han brendir thes hetare han er
oe gudz kierleek a mot. hanum gier
oc Iyckir thu vte thenna
dyawlin vrrrldin grar omak
oc hugh hauir til at spenna.
mandsins sirrl for syndelica sak
hans hugh er al aa henne.
han can thik engom lundum naa
oe thor ey eeldin nrrrmer gaa
en han takir verman kiennrr
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11.
Sidhan lat tua str0ma flyta
af 0ghum vm thu fa nocat at bryta:
a mot gud. helgha villia:
flyta the str0ma af hia:rta~s tra:~h.a:
the konnu thik ledha a hunmerlkls va:gha:
oc vidh dYlliwlin skillia:
thj er thj vatnt han comber ey ofuer
huarghin a:ingha veghna
sua vel er then iordrikis man at han lifuar
ther sina: sia:l scal Bua heghna
at han hafuir for sik thessa verne thre
tha ma han dyawlin huarte hllra ellir se
oc enscons af honum freghna.
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12.
Hwa som sua hauir ofuer sik bygt
honum standir for hand godh !mdelyct
oc a:uerdhelic himmerilds a:ra:
honum er vall at han iordriki sa
ther gudh scal sielfuir va:l ondfa
oc Bua hans modhir killira.
thlln signadha roos ther pla:gher at mana
for syndogha vini Bina
thj er mit radh at vi hetum a hana
hon lati sin nadhe skina
a oss the rena signadha mil
oc fridhi var sia:! then tidh vi dll
fran the heta heluitis pina amen
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Efterskrift.
När den om Sverige. medeltidslitteratur .å bögt förtJänt~ G. E. ~LEMMING ~r 1882 i Sv. Forn.kriftssällskapets
SamlIngar afslutade Sln värdefulla publikation Svenska
",edelti~s dikter ocl! rim, yttrade han i den därvid fogade
efterskrIften (s. 519), att, sedan nu de fåtaliga minnesmärkena af vår rimmade litteratur från medeltiden _
däri inräknade de förut utgifna Eufemiavisorna, Rimkrönikorna ocb Konung Alexande!' - blifvit af trycket utgifna,
vore dänned .bela förrådet uttGmdt ocb gjordt lätt tillgängligt för forskarem. I det bela är detta påstående
helt visst sant: mycket återstår nog ej att vinna, sedan
den nämde forskarens skarpa blick vitjat handskrifterna
i våra bibliotek och arkiv, men - den som söker torde
dock ännu kunna uppdaga ett och annat. Ett fynd har
också nyligen gjorts, som bekräftar detta hopp, ocb det
är naturligt nog med en viss tillfredsställelse man härmed framlägger denna nyvunna fornlemning. Det gäller
nämligen ej blott och bart upptäckten af ett alster från
den diktande fantasiens värld, utan ett sådant från en
tid så aflägsen och så sparsam på litterära produkter af
nämda art, att hvarje nytt bidrag måste helsas med glädje
ej mindre af vitterhetens vänner och litteraturforskarne
än af filologerna.
De svenska rimverken från 1300-talet äro lätt räknade. Fränsedt några rim i lagböcker, s. k. skruvarverser o. d. på några få rader, äga vi i handskrift från
nämda århundrade kn ..ppast något mera än den rimmade
dikten om Kristi pina, som ingår i Codex Bureanus (från
midten af 1300-talet).' Af de fem större på 1300·talet
tillkomna diktverken: de tre Eufemia-visorna (Flores ocb
Bll<Uzeflor, Herr Ivan Lejonriddaren samt Hertig Fredrik
.

I Nimda dikt är tryckt först af G. STEPHENB i ~Ett fornsvenskt
legeudarium. d. l, 1847, a. 73-79, och senare dela at G. E. ~BIUOlfG
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af Normandie), Erikskrönikan och K. Alexander. halva vi

däremot ej i behåll äldre handskrifter än frän början af
1400-t&let. Mönstringen af bevarade diktalster från 1300.
talet: i handskrift frdn sa",,,,a drl•. är alltså lätt gjord, och

den ger till resultat att det nu offentliggjorda stycket ,Den
vises sten. erhäller n:r .2 i förteckningen. Därmed är för_
rådet tills vidare uttHmdt.
Den handskrift, som innehåller den märkliga dikten
är skrifven i Vadstena, efter egen uppgift år 1379, och till:
hör nn Upsala universitets hibliotek, där don har sign.
a 391. Den är en mindre kvart och består af 215 blad,
alla, ntom det första läggets. (hva~s 8 blad äro af pergament), af papper. Bladens dImenSIOner äro 22 cm. i höjd
mot 14,7 cm. i bredd. Sidorna betecknas med en bokstaf:
a-k jämte siffrorna 1-64. Handskriften, som är fullkomligt bibehållen, är skrifven af flere (7, kanske 8) händer, alla
samtidiga. Åfven bandet är ursprungligt och utgör ett
karakteristiskt prof på bokbinderiets ståndpunkt i Vadstena under den äldsta klostertiden. I Vadstenabiblioteket
hade boken signaturen D. l. 8, d. v. s. var n:o 8 i ordningen
på l:a brädan af 4:e bokhyllan (repositorium). Såsom
förslltsblad har munken-bokbindaren användt ett pappersblad, som tillhört en räkenskap öfver gengärd frän Upland och är dateradt 1374. Permarna, väl bibehällna,
bestå af ekskifvor, öfverdragna med hvitgarfvadt getskinn, utan alla prydnader. Två remmar (restaurerade)
med motsvarande knäpptornar (å bakpermens midt) kvarsitta ännu och bidraga till handskriftens ålderdomliga
karaktär. I främre permen har af ålder suttit inklist,.adt
ett gammalt prydligt pergamentsblad, hvars skrift (tvåspaltad) daterar sig från 120U-talet och utgör ett hö~st
intressant fragment af en svensk gillestadga på latID.
Denna märkliga urkund, som sålunda räddats från förgängelsen, för~iänar väl att offentliggöras och meddela.
här vid slutet.
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Innehället handskriften utgöres till öfvervägande
del af latinska homilier, däribland en sammanhängande
årgäng, skrifven af en enda hand. Dessutom ett par
teologiska traktater (,Gradus sanctissime scal.. och .De
fide.), en ,Bestiarius, efter Thoebaldue (!) episcopus samt
böner till H. Birgitta, Apollonia och Gierthrudis, likaledes
på latin. Bönen till Birgitta, som ej återfinnes i G. E.
KLEMMINGS .Latinska sånger, (1885), har följande lydelse:
,O beata deo data
patrona de Swecia,
Nobis nata offer grata
ad deum suffragia.
Ora pro nobis beata sponsa christi B[irgitta]
Vt digni efficiamur gracia christ;"
Pä svenska är endast det här tryckta stycket: .Den
vises sten>. - Handskriften är noggrant d"ter"d, i det ä
bl. 37 .. läses: .Conscript.. sunt hec per manus Stwrkari
Thwrgilli in Kotuln sacerdotis Anno domini M·ccclxxi" in
crastino annunciacionis beate virginis. (d. v. s. d. 26 ",ars
1379). Rörande denne Sturkarus eller Stärkarus meddelar
Diarinm Vadstenense (ed. E. Benselius, 1721, s. 55), att
han var prestmunk och en af dem, som f"drst intogos i
klostret, att han inlade stora förtjänster om Salvatorsregelns förklarande, ,sicut patet lucide in diversis., samt
att han afled d. 1 mars 1416. Enligt ofvan nämda anteckning i vår handskrift synes han ännu är 1379 varit
prest i Kota församling (under medeltiden äfven kallad
Kuta, Kotbo, Kudkbo, nu Kuddby, i Björkekinds härad ä
Vikbolandet, Östergötland). Ur C. SILFVERSTOLPES ,Klosterfolket i Vadstena> (1898-99, B. 106) inhemtas, att Sturkarus,
jämte mnnken Nicolaus från HäradBhammar, hade Big anförtrodd tillsynen öfver uppf"drandet af munkkonventets
byggnad i Vadstena och att bägge tillsyningsmännen, på
grund däraf att de tillåtit en afvikelse frän klosterregelns
föreskrift om byggnadens dimensioner, år 1384, vid konventets inflyttning, exkommunicerades af visitatorn, biskop
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Nicolaus Herman?i i Linköping, ett .straft' som dock ej torde
varat länge och , alla händelser eJ synes bafva. inkräktat
på deras redan stadgade anseende inom klostret.
Af Sturkarus' han~ är nära nog en fjärdedel (47 blad
af 215) af vår handskr,ft uttörd och däribland äfven den
svenska rimdikt, som nu utgifvits. Denna senare upptager bl. 79 ro t. o. m. 80 ro, eller sid. 157-159. Huruvida dikten också är öfversatt af Sturkarus (om författarskap i strängare mening kan väl ej vara tal) är ej godt
att veta. Omöjligt är det visserligen ej, i betraktande
af det vitsord om litterär förmåga, som diariet, efter hvad
vi redan funnit, tilldelar honom.
Att handskriften, eller ätminstone dess förra hälft
(i hvilken den svenska dikten ingår), föreläg färdig redan
två är efter den af Sturkarus antecknade dagen, framgår
däraf att är 1381 en balfskrifven sida (bl. 102 ro) användts
af en viss Laurentius för att däri anteckna nägra till
klostret inkomna afgälder.' Dessa anteckningar hafva.
sedan öfverstrukits, troligen efter det de blifvit införda.
pIL sin plats i vederbörlig räkenskapsbok.

Rvad själfva dikten vidkommer, kunde den ge anledning till betraktelser både frän spräklig och versteknisk
synpnnkt, men utg. nödgas f. n. inskränka sig till att
endast framlägga det nyfunna materialet till forskarnes
tjänst. I förbigäende må dock nppmärksamhe~en fästas
vid den för vära medeItidsförbällanden anmärknlDgsvärdt
lediga versbehlmdlingen och särskildt den om stor kons.tfärdighet vittnande rimflätningen. Denna, som !!"es~altar s'g
genomgående likartad i alla tolf stroferna (af hv,lka hv~r
ocb en har tretton ~ader) gär enligt typen aabccb; dede; fle.

~kDingeD

börjar dlunda: .AnDo domini M"ccc°lxul ADoDn dc
lelDioe enrie in veBtenum louato. per me Inurenciam primo xv thyn Gnono
Jtem :I. tby .. . ' O. 8. V.
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GillelJtadgB frå", 1200-gald.

Det s. 11 omnämda fragmentet af en forntida Gille.
stadga på latin meddelas här nedan med originalets för.
kortningar upplösta. Som bladet är illa misshandladt af
Vadstenaklostrets bokbindare och särskildt utefter hela
ena sidan stympats för att passa till beläggning af permen,
äro 2:a spaltens slutord och 3:e spaltens första ord på
hvarje rad förlorade, hvarför de måst gissningsvis utfyllas.
Det felande har i aftrycket antydts med lika många
punkter som de saknade bokstäfverna antagligen varit,
och de supplerade orden hafva satts inom [J. Raderna
äro här tryckta så som de förekomma i manuskriptet.
Det hela utgör ett sammanhängande stycke, så lydande:

Gillestadga (fragment från 1200.talet).
Sid. 1: Bp. 1.

Sciendum est quod quicunque frater filium
suum ad conuiuium secum habere
uoluerit habeat semel cum licen·
tia fratrum. et si sepius. reddat pro eo
ut pro alio hospite. et insuper
tres oras.' Siquis habeat uillanum
habeat semel cum licentia fratrum
postea nullus presumat eum uocare
ad couuiuium. quod siquis fecerit. red·
dat pro eo. et iusuper tres oras.
Niai forte aliquis nauigio uenerit
aut eques illum sine crimine
inuitare potes.
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Nedtill å sidan iir med mindre (dock samtidig) Iland tillagdt:

Siquis tenetur propinare memoriam Sancte
trinitatis. et beate marie. et beati petri. et
non propinat et tamen est dignus testibus con·
uictus 80lidum persoluat.
lOrden 'tres oras' ut&krapade.

~,
\
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Si uas fractum fuerit. qui deicerit em[at nel?]
faciat. Si ceruisiam aliquis expand[erit et]
non potest tegi uno pede. sex den[ariosJ

redd"t. Si duo ef!\mdunt. "mb[o idem?]
dent. Siquis pannum de cornu eic[erit] ..
Dummos reddat. Si aliquis fratrum ...
20 infirmatur quod indiget auxilio d[uo]
sortiti super enm vigilent una noct[e. alte-]
ra nocte alii duo cum sorte. et sic f[iat]
quam diu indiget. Sarores super [sororem.]
Si ita euenerit. quod ille qui sortitus est. n[olit]
25 uenire.
alium pro se mitat uel horam [reddat.]
Super mortuum unusquisque uigilet. uel ...
. .. .. ad horam redditam[?] quatuor lu[mi]naria adesse tenen tur. et non diucius ardere
[in ijnterno dum sacerdos pro defunctis ofso [iici]um facit. et in crastino quousque funus
[in de] portatur. et in ecelesia quam diu dinina
[cele]brantnr. Unnsquisque frater et soror nnnm de[nar]ium offerat. et si aliqnod impedimentnm
[habJet. per alinm mittat. nel horam reddat.
3; . . . s omnes candelas apponat.
et si non habet
[propter] panperiem. ille qui beneiicia beati petri
[cnstJodit. apponat. J n .ii. feria palmarnm
[omni] anno. omnes fratres simnl et sarores in ec[cle]sia beati petri faciant missam pro se
40 [Qni] poterit procurare et tamen soluat debitnm ecclesie et vicario. habeat auxilinm ubique
si.cnt ~mnes alii. et illa die cum persoluerit debIta bIbat cum fratribus Si aliqnis frater iniirmat~ quod non potest ad ecelesiam neq ue ad fornm
45
nemre. procnratores impleant duo cornua. et nominent dnos fratres hic de uilla
et non de rure quia eis non portantur cornua ubi
eant et portent infirmo cornua cum
saln~e. 0n:'ni et querant si indiget uigilium.
50

Et Bl Indlget Cum redierint fratres! cum sorte duos

Sid.

1: ep. 2.

Sid. 2, Bp. l.

Sid.

2,

Bp. 2.

Slo...... A..........o...
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Irdn 12Ofl-lald.

fratres fa.ciant ad eum uenire. et .ic quamdiu in·
diget Si quis .ortitus non uigilat .iii. marca. reddat.
Et si puerum mittit sit ita. culpalis quasi non ueniret.
-

-

-

-

[Det

~frig.

f.lar]

Den nu meddelade texten har utan tvifvel gillt ett
borgaregille, närmare bestämdt antingen ett köpmans. eller
handtverksgille. För det sistnämda antagandet finnes.
därest lakunen i rad 14 är rätt utfyld (den torde dock
äfven kunna utfyllas med ordet ,emendari" lagas), något
stöd i påbudet att den, som sönderslagit ett dryckeskärl,
skulle (köpa ett nytt eller) själf göra ett (faciat, rad 15).
- Att gillet varit bundet vid en stad framgår af uttrycket
(rad 46): .fratres hic dc ..illa. med dess motsats (rad 47)
~de rure:&, och att det varit en sjöstad visa orden: 'lInauigio
uenerit.. S. Peter var gillets patron, såsom man finner
af tillägget efter l:a spalten, enligt hvilket denne hade
anspråk på det tredje .minneskaret.. (H. Trefaldighet och
Jungfru Maria egnades tie två första skålarne i alla gillen.)
Gillets mIlsSOl· höllos ,in eeelesia beati petri. (rad 38, 39).
Alla dessa omständigheter peka pil - Sigtuna, den enda
svenska stad, som uppfyller alla de nämnda fordringarna.
Den hade under medeltiden sin S. Peters rursamling (S.
Pers kyrkoruin kvarstår som bekant ännu i dag), hvilken
omfattade bäde staden och dess omnäjd. Äfven S. Pers·
gillets forntida tillvaro i Sigtuua ilr historiskt styrkt,
bl. a. af ett år 1325 utfärdadt permebref, hvari en hustru
Elena i Qvidlösa testamenterar .eeelesie saneti Petri Sic·
tun'ie vno.m marCaDl, jtem gilde sine conuiuio sanctå Pet'ri
ibidem dimidiam marcam ... , (Dipl. Svec. t. 3, 8. 680).1
Vi hafva alltsii här .tt fragment af 8tad.qa {ör Sankt Ih..,
.qil/c i Sir/fluna.
I b'ör hlLnvilloingon till nlLmda urkund stAr atg. I förbfudolso till
BJbliotukorioo Ha:ruid WIeselgren.

