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Den sA kallade stenmdstargravstenen
frAn 7570-talet i Vamlingbo kyrka

Vamlingbo ligger liingst s6derut pA Gotland. Ndr man kom-
mer in i kyrkan hittar man bland psalmbricker, vykort och

smA bricker som manar tiIl eftertanke ett litet hiifte med en

beskrivning av kyrkan. Det visar viigen tilI mAnga sevdrd-

heter, och ndr turen har kommit till gravhiillarna fAr man ve-

ta: >Bland dz:riga graastenar miirks en t'rfin 1570-talet lagd daer en

stenmiistnre. Inskriptionen iir delais skadad, men pfi sjiilaa stenen

finns olika stenhuggara erkty g inhuggnau (Kortfattad beskrivning
2008, s. [9]). (Den vetenskapliga beskrivningen av kyrkan i
serien Sveriges kyrkor har tyvdrr inte utkommit dnnu. Frir-
fattaren, Bengt Stolt, har meddelat mig att manus har varit
ftirdigstiillt en liingre tid, men att en flaskhals pA Riksanti-
kvariedmbetet hittills inte har lAtit boken passera.)

Vid en ndrmare granskning av den ndmnda gravhAllen (fig.

1-3) finner man att inskriften inte dr sA farligt skadad, men

den dr svArtolkad av andra skiil. Ett iir att den iir skriven pA

lAgtyska. Dessutom anger den tvA skilda dateringar,|STT och

1579. Men det storsta problemet uppstAr nog ndr man vill ldsa

texten som gravskrift.
Forst nigot om det lAgtyska eller plattyska. Detta sprAk

talades (och talas delvis iinnu) i hela Nordtyskland. SprAket

bdrjade undantrdngas av hogtyskan som skriftsprAk i vissa

omrAden redan fore reformationen, men sprAkbytet var en

mycket lAngsam process. PA 1570-talet var det t.ex. fcir tyskar
i Visby fortsatt naturligt med en lAgtysk gravskrift (Hamner
1933, s. 41,79,130; Svahnstrom & Svahnstrdm 1986, s.91; for
medeltiden, se GabrielssonTgTl &1972). AnnupA 1630talet
var lAgtyska gravinskrifter vanliga i Visbys domkyrka (Ham-
ner 1933, s. 41, 1,00 f , 122, 126, 17 5, 205, 226, 236). Vid denna
tid hade redan en foriindring dgt rum i Tyskland. Under de

forsta decennierna av 1600ta1et hade utgivningen av 16gtys-

ka bocker minskat betydligt, men frAn och med 1630-talet
rikade de lAgtyska tryckens antal igen. Dessa anvdnde emel-
Iertid ett n6got annorlunda sprAk. Forfattama forsokte nu gdr-
na Aterge talspr6kets dialektala fdrg, framfor allt i brollops-
dikter. Tidigare hade man ddremot skrivit en normaliserad
lAgtyska (Sodmann 2000; Beyer 2009).

Inskriften pA vAr gravhiill loper ett varv medsols kring ste-

nen. DArmed stAr det redan klart att stenen inte var avsedd

att stA uppriitt, utan den skulle ligga pA marken eller i golr.et.

Det var ocksA det vanliga s?ittet pA Gotland langt fram i ti-
den. Bokstdverna iir upphojda, vilket dr vanligt pA Gotlands

gravstenar frAn 1500-talets andra hafft. 1600-talets grar.ste-

nar ddremot har vanligen ristade inskrifter, som var enklare
att gdra. Fastiin (lAg)tyska och danska genomgAende trycktes

(Urspr publcerad i Fomvdnnen, 2011 nr 106, Hdr med bendget

tillstAnd av Jurgen Beyer, (ldtt bearbetad)

Jtlrgen Beyer, Tartu University Library, Research Cenke, W. Struve

1, EE*59001 Ta(u Estland - jurgen.beyer@ut.ee

i gotiska versaler och gemener finner vi pA gravstenarna frAn

tiden efter reformationen endast latinska versaler (jfr Ham-
ner 1933, s. 21). Epitafiernas texter foljer dAremot de skriv-
konventioner som var forhdrskande pA papper. Troligen har
det tvA orsaker: -den antika forebilden och det faktum att de

Iatinska bokstdverna dr enklare att hugga i sten.

Alla bokstiiverna pA vAr sten dr sAledes latinska versaler,

men de upptrdder med vissa variationer. Vid sidan av de nor-
mala N finns ocksA tvA spegelvdnda N (i >ANNO>) - nAgot

som vid denna tid troligen inte betraktades som fel. A fore-

kommer i tvA former (med och utan tviirstreck). Medan de

flesta S har likartad form, finns ocksA en spegelviind variant
och en annan som liknar den spegelvdnda till utseendet. Kan-

ske dr de inga bokstiiver utan markerar textens brirjan och

slut. Fastdn nAgra bokstiiver dr skadade kan man genom nog-

grann jiimforelse med bittre bevarade bokstdver i de flesta
fall fA en sdker bestdmning av varje bokstav. Bokstdvernas

form stdmmer bra med en datering till slutet av 1570-talet.

Richard Steffen (1935, s. 6) anger stenens mAtt till 2x1.,08
m och betecknar materialet som Hoburgskalksten, medan
David Gadd kallar den >marmor-sten> (ViLA: Personarkiv

Gadd, A IX:1, nr 1, s. 191).

Medeltidens gravhdllar har behandlats i forskningen under
mycket lAng tid, men de efterreformatoriska gravstenarna har
fAtt mindre uppmiirksamhet. Lokalhistoriker har forstAs for-
tecknat dem och konsthistoriker studerat de mera elaborera-
de [bearbetade] exemplaren, men ett mera systematiskt in-
tresse kan fcirst konstateras pA senare Ar. Det pAgAr nu forsk-
ning om dessa fdremAl inom de vetenskapliga disciplinerna
personhistoria, kulturmiljcivArd och arkeologi (Staecker 2002;

2003;2007; Andersson 2007; Apelman 2008; Jonsson 2009) och

ett lexikon over sepulkralkultur hAller pA att utges i flera band
(Sorries 2002; Sorries & Kn611 2005).

Vamlingbostenen reser emellertid ett antal frAgor som
denna forskning iimu inte har behandlat.

Edition ao texten
Ar 1935 publicerade Steffen en transkription och en illustra-
tion av gravstenen. Bilden anges vara"lav. T. Carlsson efter
fot. R Steffen"(Steffen 1935, s 6). Steffens tvA textAtergivnin-
gar awiker nAgot frAn varandra: Aldre an Steffens dr hand-
skrivna transkriptioner av Per Arvid Sdve (UUB: Handskrifts-
avd.: S 45011, s 57 (koncept); ViLA; Film AB 33 (renskrift) s

175) av prdsten Kar Peter Kristiansson (ViLA; Personarkiv
Kristiansson, F III 1:01, m 3,240). och mrijligen av arkivtjdns-
temannen Gadd (ViLA, Personarkiv Gadd, A IX, m 7,2190f).
En icke helt nojaktiv avskrift av Kristianssons transkription
finnes i ViLA: Avskriftssaml., vol 80., fo17k.

I det foljande iterges rad for rad texten i den form jag an-
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Ovan: Den i artikeln diskuterade graystenen i Vamlingbo xyarka.

Till hdger nd detaljbilder (Foto fdrf)

ser vara den mest korrekta. I kommentardelen nedan ryms
de andra transkriptionernas avvikelser samt kommentarer till
dem och till vanskligheter i texten. Om en skadad bokstav kan
ldsas med rimlig siikerhet Aterges den utan markerhg, annars
i hakparenteser. Av utgivaren tillagda bokstdver som inte (eller
niistan inte) kan ses i originalet stAr i skarpa (<...>) parenteser.

Vid bokstiiver som inte har kunnat rekonstrueras stAr punk-
ter pA raden (. . .). Punktema mitt pA raden (.) upptriider diir-
emot pA gravstenen som ett mellanslagstecken. Tal och bok-
stdver i mittfiiltet kan ldsas ner man betraktar stenen dster-
ifrAn. D?irfdr betecknas den vistra raden som den bversta.

Oaerst
1 577.OEN[. B]EtGS.STAFAND

1577: Steffen har endast "77>. Enligt hans illustration skulle
stenen vara skadad forc "77". SA iir inte fallet. Inget tyder pA

att stenen skulle ha blivit restaurerad i mellantiden.
OEN: Steffen: "(J)OEN". I 1500-talets latinska versaler

skulle det knappast forekomma ett J. Det skulle ersdttas av I
(pA liknande siitt gors V i stiillet for U). Siive och Kristiansson
ldsepDEN". D-na dr i denna inskrift mycketbredare och ddr-
for kan D uteslutas. Frire O-et dr inskriften skadad; diir skulle
en mycket smal bokstav rymmas, t. ex. I. Gadd skriver ddrfdr
som kommentar till >oen>: >Trol. loen>.

[.B]EIGS: Ldsningen av B som fcirsta bokstav dr osiiker.
Kanske iir det S. Det dr ocksA oklart om den sista bokstaven
skall vara ett S. Den ser ut som ett spegelvdnt S. Medan det

som sagt forekommer spegelviinda N i inskriften skulle detta
vara det enda exemplet pi ett spegelviint S. Kanske markerar
det endast avslutningen p& inskriften och skall inte ldsas som
bokstav? E-et iir mycket smalare dn i resten av inskriften och
bAde E och I dr mycket hogre iin det foljande G. Uppenbarli-
gen fattas i-punkten over I-et. Det viilbevarade I i "SEIL,
ddremot har en tydlig i-punkt (i ordet >NICOLAVS, iir rivre
delen av i-et skadat). Fore och efteuElG, finns inget mellan-
slagstecken. Siive skriver ,,BEIG 8" i sin anteckningsbok och
>>BEIG3,) i renskriften. Kristiansson har )8 Eigs). I ett koncept
overvdger han tolkningen ,8 aug., (LA Visby: Personarkiv
Kristiansson, F III 10:3, opaginerad), men den kan uteslutas -
sAviil paleografiskt som innehAllsmiissigt.

STI4FAND: S-et har en nAgot annan form dn i resten av
inskriften; kanske markerar det endast var texten bcirjar (lik-
som det spegelviinda S sist i foregAende ord mojligen beteck-
nar textens avslutning). Vid T-et sitter det lodriita strecket in-
te i mitten av tvirstrecket, men en bit till hrjger; mdjligen kun-
de det ocksA vara siffran 7.

Hogrn sidan uppifrkn ner
ER' DAGE. S. N I COLAVS. DAT. ES. DE.6DAG

(STAFAND)ER: Steffen: ,STAF AND ER>; Gadd: ,staf an der,.
Diir finns inget mellanslagstecken, men efter D skiftar

skrivriktningen eftersom hcirnet har nAtts. Sdve skriver i kon-
ceptet ,STARFAND-ER). R-et iir tillfogat senare. Uppenbar-
ligen trodde Sdve, niir han hade kommit hem, att han hade
glomt ett R i transkriptionen. I hans renskrift stAr >STAMAND

- ERr. R-et har ocksA smugit sig in hos Kristiansson. Han
Idsepstarf an der). Denna emendation ?ir fcirstAelig pA en

gravsten, men liisarten iir behiiftad med oklarheter: Det stAr

inte nAgot r i staf och texten iir inte grammatiskt korrekt. Det

borde snarare ha varit starf an de (dvs. dog den), men r-et vid
det sista ordets slut stAr faktiskt diir.

DAGE: Steffens transkription har >D(A)TEr, medan illu-
strationen visapD...DE>. A-et ar skadat, men kan ldsas otve-

tydigt. Detsamma gdller for den foljande bokstaven. Det dr

ett G, inte T eller D.

NICOLAVS; Steffens transkription har >NIGOLAVS,, men
hans illustration visar det korrekta "NICOLAVS".

DAT.EST Viinster tvdrbalk i T-et fattas, men det iir omojligt
att lAsa det halva T-et tillsammans med efterfoljande punkt
och det fdljande ordet som "DAGES,, \,ilket Steffen gor.

Nederst frdn hdger till arinster
DECEMBER'DAT'

Vrinstra sidan nerifrdn upp
GO<TT.>S . . . . OM.SETL'GENADE.D[.]ANNO

GO<TT.>: Sdve, Kristiansson och Steffen skriver rGOTr.

T-et efter O finas inte i dag. En bit till vdnster om S-et dr
inskriftsbandet nederst bevarat, men utan text. Mdjligen kan

man ana T-ets fot. Den rekonstruerade texten >GO<TT.>S"

skulle vara fuilt mojlig.



S: Endast den nedersta viinstra delen av bokstaven dr be-

varad, men bokstaven kan inte ha varit annat dn S.

OM: En liten bit av bokstaven fcire ,OM" iir bevarat. Mojli-
gen har det varit B,D, G, S, V eller W F<jre >OM> stod unge-

fiir fyra bokstdver. Siive ldser >sennom). Denna form ger in-
gen mening pA lAgtyska eller danska. ,OM> fattas hos Kris-

tiansson, Steffen och Gadd.

SEIL; Steffen uteldmnar L-et som stir diir tydligt. Han skri-

ver >SEI> i transkriptionen och "SEII" pA illustrationen.
ANNO; Steffens text avslutas med "GENADE,. Hans il-

lustration visar ocksA det fciljande ,'D", men indikerar att ste-

nen fortsdthringsvis dr skadad. SA lir inte fallet. ,ANNO" gAr

mycket tydligt att liisa liksom fortsiittningen"l\TTr, efter hor-

net. Endast punkten mellan "D" och >ANNO, verkar vara

utplAnad.

S t en ens dzs ri g a ut smy cknin g
Inskriften lciper ett varv kring stenen, men dven mittfiiltet iir
utsmyckat. Overst och nederst kan verktyg (t6lng, hammare,

klubba, huggjiirn, mejsel) ses, i mitten en skoldliknande kar-

fusch med versalema ,rS,r, ,,Srr, liingre ned ,,Ir, ,rB,, och ne-

derst Artalet "1579r. Ovanfor kartuschen ses ett grekiskt kors.

Alla bokstiiver pA stenen samt kartuschen iir upphrijda, me-

dan verktygen iir inristade. I stiillet fdr >I>, ,B, Aterger Kris-

tiansson ,,I. Y.? B., Det han l6ser som Y-ets vdnstra del (h<igra

armen fattas) iir nog ingen bokstav, men en del av ramverket.

Kristiansson siitter frir ovrigt punkt efter varje bokstav i mitt-
fdltet. Dessa punkter finns inte. Siive och Steffen ger ingen
transkription fcir mittfiiltets bokstiiver.

Utanf<ir kartuschens fyra h<irn finns frirdjupningar som ar

tiimligen kvadratiska. Fdltet nederst till viinster ?ir tomt. Moj-
ligen har det alltid varit det. Det iir mrijligt att det i alla de civ-

riga stod IS eller, for att folja principerna frir textAtergivnin-
gen: ,I<S>r, "IS> och >IS". Vid det f<irsta oIcS>" l6ser Kris-
tianssorL Steffens illustration och Gadd ett spegelvlint N. Det

iir mojligt. Tydligt ses den civre halvan av I-et som dock inte
har haft nAgon punkt. Vid det andra "IS" visar Steffens illu-
stration >1S". Punkten p& I-et dr vdlbevarat. Diirfor iir Stef-

fens liisning osannolik. Vid det tredje >lS" ses pA Steffens il-
lustration ,Sr, medan Gadd har ,..Sr. Av I-et dr inte mycket
bevarat, men ipunkten syns tydligt. Kristiansson har frirbi-
sett bokstiiverna i detta fiilt, Naturligtvis kan det tiinkas att
den avlidne eller de avlidna endast anges med initialer. Det

finns det flera exempel pA i Vamlingbo. Men hette de alle-

sammans I. S.?

Tolkning aa texten
Den rivre och den nedre raden kan ldsas utan problem, men

pa den viinstra sidan fattas ungefdr sex bokstdver. Overst kan
de allra flesta bokstdvema ldsas, men hdr dr det svirast att
forsta deras innebord. Bortsett frAn de niimnda bokstdverna

forefa,ller stenen att vara komplett. Den ser inte ut att vara

beskuren. Textbandet kiper river alla fyra hrirn ett varv kring
stenen. Om det hade funnits ytterligare text pA stenen skulle
den ha stat pa ett (elier flera) band pA avstind frAn det
bevarade skrittbandet. Det forefaller foga troligt.

LAt oss borja tolkningen med den passage om det iir minst
problem med:

"S 
. NI COLA\IS . D-\T. ES . DE. 6DAG. DECEMBER.DAT>

(S:t Nicolaus det tir den sjiitte dagen i december det).

Redan diirmed iir det tveksamt om det hdr kan vara en

gravskrift. PA 1500talet daterade man inte endast med mA-

nadsdagen (6 december), utan ocksA med hjalp av helgonda-

gar. PA en gravsten, ddr det inte finns sA mycket plats, tillftir
det dock inget att anvlinda bAda metoderna samtidigt. Tex-

ten kunde vara ett citat frAn en almanacka, speciellt ndr man
tar med de foregAende orden:

"AFANDER.DAGE.S.NICOLAVS.DAT.ES.DE' 6DAG.
DECEMBER.DAT" (aa andra dagar S:tNicolaus det iir den sjiitte

dagen i december det).

Hiir moter dock problemet att mellan "AF, och,,ANDER,
finns inget mellanslagstecken. Det frirekommer annars regel-

bundet. Ytterligare problem skapar de foregAende bokstiiverna,

som inte heller dr avskilda med nAgot mellanslagstecken: ,ST>.

Mojligen iir S tecknet pA textens borjan och T en felskrivning.
T-et iir mycket asymmetriskt och skulle nastan kunna vara

siffertecknet 7 - men vad skulle det betyda hiir?

Ordet ,ES" borde vara is eller - med 1500- talets stavning

- ys (iir,3. pers. sg.). Mdjligen speglar detta stenhuggarnas

uttal. >SEIL> i vdnstra raden kunde ocksA vara en uttalsvariant
av ordet se(e)l, dvs. rsjiil> pA svenska. Andra civersdttnings-

mdjligheter av seil skulle vara )segel) och )lina) (jfr Mensing
1927-35, bd 4, sp, 448450,454; Lasch et aL.1928-, bd 3, sp.

179, 192-194; Scheel et al. 198F-2006, bd 4, sp. 204 f , 217 f),
men de passar dAligt in i kontexten.

Det iir frestande att se orden seil och genade i samband

med formler som >DER SELE GODT GNEDICH SI,, ,DE
GODT GENEIDIICH SIE,,, "DER GOTH GNEDICH SI" eller
,DEM GOT GNEDIG SII" - onskningar om att Gud mAtte

vare den avlidna eller hans eller hennes sjiil nAdig - sAsom de

upptriider inte endast p& gravstenar i Visby domkyrka utan
t.ex. ocksA i Kiillunge och Grotlingbo (Hamner t933, s.77,
130; Hegardt 1935,s.224,227; Stolt 2001, s. 96). Men dven om

sell verkligen betyder >sjiil, sA foljer pA detta ord inte adjek-
tivet g(e)nedig utan substantivetGennde! (PA ett sandstensepi-

tafium hhn1599 frir flera personer i Haseldorf, vid EIbe viis-
ter om Hamburg, frirekommer dock inte endast ,SINE SELE

GOT GNEDICH SI" utan ocksA ,SINE SELE GOT GNADE,
och >DE SEELE GOT GNADE" (Teuchert et aL.7961, s.762).)

Resten av texten iir dunkel bortsett frin irsangivelsen 1577,

som for civrigt awiker fr&n Artalet vid kartuschen,tST9.Det
kan ocksA pApekas att irtalet stflr l6ngt fran inskriftens rivri-
ga dateringar.,D[. ]ANNO, betyder kansk e D omini anno, i dag
mera kdnt i omviind ordning, anno Domini, >i Herrens ir>.
Oen beig(s) ger tyvdrr ingen mening pA vare sig lAgtyska eller
nAgot arurat gAngbart sprik p& 1500-talets Gotland.

I normaliserad form ser texten ut sA hiir: ,(st) Af ander

dage S. Nicolaus dat is de 6. dag December, dat Gott s . . . . om

seil genade d. anno 1577 oenbeig(s)> ((st) Aa andra dagar S:t

Nicolaus det iir den sjiitte dagen i december det Gud .... sjiil(?) ndde

[herrens?] fir 1577 oenbeig(s)).

Mojligen brirjade stenhuggarna skriva ordet,stafander,,
Dels fattas hdr mellanslagstecknet, som de kom att tiinka pA

senare, dels iir bokstdverna vid slutet av texten mycket sam-

mantrdngda. Denna tolkning betyder diiremot inte att tex-

ten ocksA skall liisas i denna ordning. Stenhuggarna foljde
troligen en f<irlaga, och de borjade hugga i stenen ddr det var
enklast fcir dem.



Inskriften dr med all sannolikhet ingen gravskrift. Aven om det
fattas n6gra bokstdver Ar luckorna inte tillriickligt stora for att kunna

rymma den mest vdsentliga informationen som man vdntar sig av

en gravsten: den dodas namn, dodsdag, befattning o.s.v. Om man
verkligen vill liisa ett namn in i texten sA tir det i dversta raden:
D[omini] anno 1577.Oen Beigs. sta<r>f an der. dage. S.Nicolaas ..,

Denna losningen 6r fcirbunden med flera problem: "Oen Beigs"
vore ett mycket ovanligt namn pA Gotland, r-et i sta<r>f stAr inte
pA stenen, och der borde heta de. En annan mojlighet att ldsa ett
namn skulle vara <I>oen Be<n>g(t)s<son> Stafander. Detta los-
ningsforslag tolkar i-et som ett n, som det inte fanns plats nog for.

Men detta skapar endast nya problem: Varfor 6r namaet svenskt
(Gotland var ju danskt) och varfor passar namnet inte in i syntaxen?

Det skall dock medges att det finns stenar frin 1500-talet som
inte ndmner den avlidna vid namn. Ddr anvdnds till exempel
initialer eller ett bomdrke (jfr iiven Lindahl 7969, s.23, for Oland).
Pi detta sdtt var det for samtiden mojligt att identifiera den avlid-
na eller, kanske viktigare, gArden. PA vAr sten syns i mittfiiltet ini-
tialer, men inget bomdrke (om det inte har suttit diir stenen dr ska-
dad). Initialerna - eller mera precist: grupperna av versaler - dr
det vanskligt ati sdga nAgot om, men i varje fall iir det miirkligt om
det skulle ha stAtt >IS" tre gAnger.

Fram ti1l 1800talet hade varje gotliindsk gArd sin slirskilda grav-
plats pA kyrkogArden (Heriitz 7979, s.33 f; Johansson et al. 2000, s.

156; jfr dven Jonkanski 2009). Mycket tyder pA att stenarna 6ter-
anvdndes i flera generationer utan att inskriften anpassades efter
de nya innev6narna. Redan frAn medeltiden dr detta gravskick kiint:
en namngiven prdst fick en stor gravhdll, vars gravskrift ndmner
hans namn. Efterfiiljama begrovs under samma sten utan att inskrif-
ten dndrades.

Stenhuggarna och det skriana ordet
Hur bra var de gotldndska stenhuggama pA att stava? Ett svar pA

denna frAga skulle kunna hjalpa till att tolka stenens inskrift. Som

texten stAr ger den inte mycket mening, men om man dndrar en

bokstav hdr och dar, lor att kompensera frir stavfel, kan texten fA

ett nytt innehAll. Tyvdrr kan den ocksA fA mAnga skilda innehAll,

allt avhiingigt av vilket sdtt texten korrigeras pA.

Givetvis var det skillnader mellan konstndrer vid kungens hov
och stenarbetare pA den gotliindska landsbygden. Fcir att bryta sten

och fcir enklare bearbetning (t.ex. slipstenar) krdvdes ingen l?is- el-
ler skrivkunnighet alls. De flesta av de gotliindska stenhuggare som

ndmns i kiilloma frAn denna tid verkar ha varit tyskar eller dans-
kar (Steffen 1938, s. 4-7).Det behover dock inte gdlla enklare ste-

narbetare. Det var nog en hel del gotliinningar ibland dem ocksA.

For att framstdlla gravstenar var det sj2ilvfallet nrjdviindigt att kiinna
till de latinska bokstdvernas former, men hur mycket kunskaper

utciver det kan man rdkna med?

Det finns ett arurat minnesmiirke pA Gotland som utan tvivel dr
uppsatt av stenhuggare, men det iir ingen gravsten. Fattigtavlan i
Qa kyrka, Vamlingbos norra grannkyrka, donerades ndstan hun-
dra Ar senare, 1.664, av stenhuggarna Ghert van Egen och Elias
Meisen. Minnesmdrket bestAr av tvA delar som senare blivit sam-

manfogade (fig. a). Varje del har sitt eget sprik, pA den ena tyska,
pA den andra svenska. Delarna behciver diirfor inte ncidviindigtvis
ha varit tdnkta som en helhet frAn borjan. Steffen (1938, s.20-22)
formodade att Meisen sAsom invandrare fcirfattade den ena texten
pA sitt tyska modersm6l och liit prdsten (som var av svensk hdr-
komst, jfr Lemke 1868, s. 417) formulera den svenska texten,

H

o

t{'
E
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OO

B

eftersom Meisen sjiilv inte behiirskade sprAket tillriickligt
bra. Den svenska fcirlagan verkar ha varit nAgorlunda kor-
rekt. PA stenen kan man notera smAfel sAsom "DDENNE,
i stiillet for denne och "PRYNA" i stiillet for pridnad, men
man forbryllas over att ri Aterges med antingen ii eller a.

van Egen var uppvuxen pi Gotland och Meisen troligen
inflyttad dit under den danska tiden (Steffen \935, s.26;
1938, s. 25 D, de man hade danska som skriftsprAk och

skrev aa i stiillet for d. Kiinde de sA dAligt till det forhAl-
landevis nya skriftsprAket pA Gotland?

Hur skriver Meisen sitt modersmAl? TextenbestAr av At-

ta ord och imehAller, dven med betraktande av tidens gan-

ska sA genertisa stavningsregler, inte mindre dn tre fel:
>GEBBET [sic] DEN AHRM [sic] GODT W<I>RDT ES

REILIG [sic] BELONEN, (Glo dt de fattiga. Gud sknll rikligt
beli)na det). Gebbetborde v ara gebet, Ahrm ar rullehgen Armen,

och i reilig fattas tvA bokstdver: reichlich (iindelsen -rg

ddremot var acceptabel). Speciellt intressant dr formen
Ahrm. Ph detta sdtt uttalades och uttalas Armen i Nord-
tyskland (jfr Mensing 192715, bd 1, sp. 174; Scheel et al.

1985-2006, bd 1, sp. 1,65-167). Denna regionalism till hots
dr texten inte lAgtysk som Steffen felaktigt pAst6r (1938, s.

20). Gebet, es ochreichlich dr utan tvivel h<igtyska (de lAgtyska

formerna skulle vara geaet, it ochrik(e)lik).

UtifrAn dessa hundra Ar yngre exempel skulle man kun-
na fcirestdlla sig att vamlingbohiillens stenhuggare inte var
blittre pA att stava och att deras text snarare Aterger ut-
talet iin skriftsprAkets tradition. I den del av texten som
kan ldsas utan problem finns en mdrklig ordform: es. Som

redan ndmnts borde diir ha stlttys. Ocksi seil (om det stAr

for sek)l) tyder pA att hiir skrevs lAgtyska som den tala-
des. PA samma siitt kunde man ocksA forklara att"r "fat-
tas i sta(r)f .I delar av Nordtyskland uttalas det inte efter
l6ng vokal (scharf uttalas som S chafl , men om man vill lii-
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sastafander somstarf ... mAste man i sA fall finna en losning pA

de med denna ldsart fcirbundna problemen (bl. a. namnet pA

den avlidna).
Pi 1500-talet var lds- och skrivfiirdighet skilda konster.

Mest utbredd var form&gan att ldsa tryckt text, fdrre kunde
liisa handstil och dnnu fdrre skriva. AIII detta giillde forstAs

gotisk skrift som bAde danska och tyska skrevs med. Latinsk

skrift hade man normalt endast anvdndning fdr ndr man ldr-

de sig latin eller franska. Kdnnedomen om latinsk skrift var
diirfor fcirmodligen foga utbredd. Desto miirkligare dA att

gravstenar genomgAende anvdnder sig av detta alfabet. An-
tagligen kunde m6nga annars liiskunniga inte liisa inskrifter-

na - nAgot som tidigare forskning inte har beaktat.

PA gotliindska gravstenar pAtriiffas mAnga stavfel. Minga
av dem befinner sig ndra griinsen till det som kunde rymmas
inom tidens skrivkonventioner. Andra avskijar dialektalt in-
flytande. Dessutom finner vi vanliga skrivfel (t. ex. ddenna).

Att skriva i sten gAr allt annat iin fort. Hur var det mojligt att

inte liigga miirka till sAdana fel? Min gissning dr att stenhug-

garnas kunskaper i stavning var mycket ringa. De var mds-

tare i att formge bokstdver, men de visste inte mycket om hur
man skulle kombinera dem. Tywiirr firu:rs inga husforhorsliing-

der fr6n 1500-talet, och niir sAdana blir vanliga fr&n 1600-ta-

lets slut hade lis- och skrivkunnigheten blivit avsevArt bdttre.

De upplysningar om stenhuggare som man kunde hdmta ur
sidana kiillor skulle nog inte kunna giilla for 1500talet. Troli-
gen fdljde stenhuggarna alltid en forlaga. Det kan inte ute-

slutas att formen ddenne fanns redan ddr och blev overfcird

bokstav for bokstav till stenen. Stenhuggarna brukade endast

de bokstdver som de kiinde till. Niir de exempelvis inte var
fcirtrogna med svenskt ri liiste de a eller ii av den handskrivna
fdrlagan - pA samma siitt som en svensk idag nog inte skulle
gora skillnad mellan ungerskt o och ett o med snedstallda "
vid en avskrift.

Att stenhuggare var vana vid att skriva efter forlaga mAs-

te ocksA antas eftersom de ofta skrev pA latin. Av sAdana tex-

ter kunde de troligen inte forstA sA mycket, men normalt dr

resultatet forhAllandevis korrekt. Exempelvis kan pA prdsten

Christen Christensens (+ 1656) gravhiill i Qa kyrka endast

niimnas foljande fel: ,CHRISTANUS> och >CIRISTIANUS, i
stiillet for Christiqnus - miirkligt nog fel i ett av de mera all-
mdnt kdnda latinska orden.

Vissa forlagor visade troligen bokstdvernas placering pA

stenen, medan andra endast innehcill texten och riverldt form-
givningen pA stenhuggarna. Det skulle kunna forklara varfrir
avstavningen kan vara okonventionell (men det fcirekommer

dven i tryckta texter) och varfrir avstAnden mellan orden i slu-

tet av en text dr storre eller mindre iin i borjan.

G r aolrillens placerin g
Grar-hdllen befinner sig nu i kyrkans kor. Gravstenarna ddr
har under arhundradenas gAng ofta blivit omflyttade (Stolt

200i). 186.l sag Siive stenen pA kyrkog6rden. 1890 skrev Kris-
tiansson afr den lag i tornkammaren. >Flyttningen tiII kor-
golvet bor ha skett 1895, niir ett restaureringsforslag godkiin-
des av Kungl. \Iaj:t, el1er nAgot senare, (Bengt Stolt i brev
26 /772008 ti-llfort.l. 1935 skulle stenen enligt Steffen ligga pA

kyrkogArden (Stetfen 1935, s. 5), en upplysning som troligen
iir felaktig och kan-ske gar direkt tillbaka pA Siive.

Generellt kan det sdgas att medeltida gravsdttningar med

gravhdllar dr sdllsynta inne i Gotlands landsbygdskyrkor. De

doda begrovs pA kyrkogArden (Lindahl t969, s.41). Omkring
Ar 1600 borjade prdsterna markera sina gravar i kyrkans kor
med gravhiillar och epitafier. Med tiden kunde ocksi andra

framstAende personer fA plats diir. De civriga gravstenarna

flyttades oftast in fcirst under 1800-talet, d.v.s. ndr begravnin-
garna i kyrkorna hade upphdrt (fr Lejon 1997, s.28{1). Nu
kunde triigolvet ersiittas med stengolv, eftersom man inte
liingre behcivde kunna rippna golvet for begravningar. Diirvid
anvdndes giirna denbilligaste kisningen: att flytta in alla oan-

vdnda stenhdllar frAn kyrkogArden (jfr Stolt 2001, s. 101).

T a d s t enhu g gar gr aah(ill ar i S un dr e

Steffen (1935, s. 5) niimner ytterligare tvA stenhuggargravste-

nar. BAda hade l6gtyska inskrifter, daterade sig till &ret 1565

och fanns pA kyrkogArden i Sundre, Vamlingbos sodra grann-

socken. Tyviirr finns de inte diir ldngre eller sA iir de sA for-
vittrade att man ingenting kan se pA dem. (En annan mcijlig-

het skulle vara att stenarna blivit nedgriivda, som skett i Hem-

se; Lagerlof & Stolt1969, s.257).Av den ena stenen visar Stef-

fen ett foto, av den annan ger han endast en transkription
hiimtad frAn Gadd. Den finns iiven - med vissa awikelser -
hos Kristiansson (som anger irtalet 1566) och Sdve som

avtecknar hela stenen. B&da bekriiftar lokaliseringen pA kyr-
kogArden (ViLA: Personarkiv Kristiansson, F III 10:1, nr 3, s.

43; ibid., F III 10:2: Inskriptioner (1881), s. 47f.;UUB: Kafi-
och bildavd.: Sdve, nr 82). Texten lyder enligt Gad:

".ANNO'1565'AM'DAGE'SANTE'MATTEVS' STARF'
PETTER' Ll FLENDER' DEN' GOT' GNEDIG'SID (nnno 1565

pfr matteusdagen dog Petter Lioliinder som Gud mfrtte aare nfrdig;

ViLA: Personarkiv Gadd, A IX:1, nr 1, s. 207 - alla N iir spe-

gelviinda).

Den hos Steffen avbildade stenen iir skadad: nedre delen

dr borta. Kristiansson har ingen transkription av denna sten,

men Gadd bjuder pA bAde en transkription och en teckning:
,<A>NNO' 1565DEM3'NOVEMB<ER>. . . <GNE>DIG' Sll'
AME<N>, (3. nooember 1565 ... aare nfrdig. Amen) (YiLA: Per-

sonarkiv Gadd, A IX:1, nr 7, s.213; Steffen 1935, s. 5).

Det kan hdr inte rAda nAgot tvivel om att det handlar om
gravstenar. Den ena inskriften innehAller namn, dodsdag och

formeln om Guds nAde; av den skadade inskriften kan utlli-
sas dodsdag och formel. Steffens foto visar stenhuggarverk-

tygen i relief. Enligt Sdve var dven verktygen pA Petter Lif-
lenders gravsten upphojda.

Hyp oteser om Vsmlingbostenens tillbliaelse
Niir det nu finns dokumentation betrliffande stenhuggargrav-

stenar som ligger Vamlingbostenen niira i bAde tid och rum,
kan det inte uteslutas att ocksA stenen i Vamlingbo iir lagd
som minne civer en avliden stenhuggare. Men som ovan an-

fort talar inskriften mot detta. Vilka andra fcirklaringar kan

firLnas till stenens tillkomst?
En mojlig forklaring dr mycket profan: stenen var nAgra

ldrlingars <ivningsarbete. Arbetet verkar vara rdtt sA noggrant
utfort bortsett frAn att texten inte ger nAgon mening som grav-

skrift. For att hugga illustrationer kriivdes frirlagor (t.ex. trii-
snitt) och de var kanske en bristvara i verkstaden? De ting
som avbildades - verktygen - var ddremot alltid f6r handen
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under arbetets g6ng (bortsett frAn att tAng och hammare sna-

rare dr smedredskap, jfr Steffen 1935, s. 6). Avbildningstek-
ruken fcir verktygen iir for civrigt r?itt primitiv: de visas en-

dast som inristade konturteckningar. PA andra stenhuggar-

stenar visas de med stolthet i relief (Steffen1935, s. 5; 1938, s.

21). Har ldrlingarna bara lagt verktygen pA stenen och ritat
omkring dem med ett skrivdon (som det vid den tiden inte
fanns ett alltf6r stort urval av, jfr Cullhed 2006; Beyer 2010, s.

63 f)?

En annan forklaring antar att stenens egentliga textsida

finns pi baksidan. Gravstenarnas baksidor, att dcima av dem
som stAr fritt under ett tak pA vissa gotliindska kyrkog6rdar,
dr visserligen inte alls bearbetade, men det utesluter ju inte
att >rivningsarbetets> baksida senare blev anvdnd som en rik-
tig gravsten. Mojligen fick graven vid nAgot tillfiille en ny
gravsten. Den gamla avldgsnades och blev liggande pA fel
sida (jfr Lange 2009, s. 32). Siive sAg i alla fall stenen hr 7864

med den nuvarande skAdesidan uppAt pA kyrkogArden, men
vi vet inte om det var stenens ursprungliga plats.

En tredje fcirklaring: Iiksom m6nga stenar frAn 1500-talet

med endast fciga text (initialer, bomiirke) var denna sten tiinkt
fcir flera begravningar, mojligen av stenhuggare. Men varfdr
iir texten s6 forvirrad?

Fastiin tidsavstAndet mellan de tvA Artalen pA stenen, 1577

och 7579, inte dr siirskilt langt kan 7579 varu Atervirurings-

datum fcir en sten frAn 7577 .l detta fall har stenen fu L577 nog
inte varit anvdnd som gravsten. Man Ateranvdnde ofta ste-

nar och frirsAg dem med en ny inskrift intill den gamla (t.ex.

i Visby snarare regel iin undantag, jfr Hamner 1933). Verk-

tygsbilderna kan vara tillkomna i en fcirsta, andra eller tredje
omgAng - inte minst med hdnsyn tagen till att de 6r fram-
stiillda i en annan teknik. Det betyder att verktygen inte be-

hciver ha samband med inskriften eller initialerna (jfr iiven
verktygen pA gravstenar i Visby hos Hamner 1933, s.42,70,
159,184,195,220).

Man kan ocksA spekulera i om stenen vid nAgon tidpunkt
varit bemAlad (jfr Lofgren-Ek & Ringborg 1997).lnga farg-

rester 6r bevarade, men de skulle nog inte ha 6verlevt flera
Arhundraden ute pA kyrkogArden.

Det dr oklart vem som har frirfattat inskriptionen (for sAvitt

den iir tiinkt som gravskrift och inte kopierad frAn en alma-

nacka). Annars verkar det ha varit vanligt att folk kompone-
rade sina egna gravskrifter under livstiden. Det kunde for-
klara varfor gotliindska prdstgravstenar ocksA efter 1645 ge-

nomg6ende dr skrivna pA danska, ndr den avlidne hade fAtt

sin utbildning fore 1645 - for sA vitt inte inskriften iir pA latin.

Metodolo giska rio ens riganden om transkriptioner
Man skulle kunna ho att de Aldre transkriptionerna ger en

bdttre text iin vAra sentida ldsningsforscik efter ytterligare nAg-

ra decenniers vith'ing och notning. Men sA behdver inte vara

fallet. Vi skall komma ihag att forskarnas tekniska mojlighe-
ter har frirdndrats. Under 1800-talet antecknade forskaren of-
tast transkriptionen med blyerts i en anteckningsbok (det var
inte liitt att transportera bldck, jfr Beyer 2010, s. 63, 66). Vid
hemkomsten renskrev och korrekturldste han den. Hdr kun-
de liisfel och felslut uppstA, sAsom det inte existerande R som

Siive infogade i sin text. Om man sdnde transkriptionen till
ett kyckeri kunde dnnu fler fel smyga sig in. OcksA foton ge-

Marcus Pldiins ('Ploens') gravhdll i Hamra. Fdrf foto.

nomgick i iildre tid omfattande bildbehandling som gor dem

till mycket problematiska kiillor. Steffens foto t.ex. visar att
stenen skulle vara skadad pA ett stiille som i sjdlva verket dr

vdlbevarat iin idag. Nu iir det visserligen dnnu enklare att

manipulera de digitala bilderna, men det kan ocksd gciras i
den goda sakens tjdnst, t.ex. for att fA bokstdverna att fram-
triida tydligare genom att oka kontrasten.

Klockare Marcus Ploen/Ploon i Hmrn
Vid studium av bevarade gravstenar pA Gotland tvingas man
gAng pA ging konstatera att vi inte kan lita pA de dldre tran-
skriptionerna. Det klagade redan Hamner over (1933, s. 7-
14), men hans transkiptioner dr heller inte felfria. Ett gott
exempel frAn landsbygden dr en sten som har givit upphov
till en fantasifull siigen om klockaren Mnrcus Ploen iHamra,
Vamlingbos ostra grannsocken. Klockarens namn stavas i sjiil-

En frfrga: - Hur kunde Markus Pltidnbliksllad Ploen?
Av Anders R Johansson

I urspr publicering FornviirurenlO6 (2011) lir bilderna i fiirg, men

diir ingAr inte bilden pA Marcus Pliiiins grazthiill.
Betr herr Plcion sA hade undert spontant tolkningen att "rio"

istiillet for "oe" var en sA att sdga omvdnd translitteration:
- I sprAk diir man inte har "ci" civerfcirs ju ofta "o" i form av

"oe". Detta iir bekant i mAnga kretsar, men ibland kan sAdana

slags kunskaper ocksA halka till.
Den som funderar over gravhiillens namn Plticin kontra den

uppteckning av Siive som skapade formen Ploen bor veta, att i
det omr&de av Tyskland varifrin denne klockare enligt legenden

skulle ha invandrat [enligt en skrdna pA sA vis att familjen om

gAende river vinterinsen ledande en ko och dA dven hade ett

bam i slddel, sA finns diir faktiskt en by som heter Plor [och
ddr namnet enligt jorgen Beyer uttalas med langt 6, "6'." ,

Om Siive pA sin tid translittererade <i:na till oe, eller om han

vid hemkomsten trodde sig ha skrivit slarvigt och dirfor "kor-

rigerade" tor vi aldrig fA veta. Tryggve Siltberg ndmner vi dfuAga

iiven mojligheten av att Sdves anteckning kanske skrevs rent

av den honom niirstAende prosten i grannskapet, G T Romdahl
i Qa; etler att tom kan ha varit den ursprugliga nedtecknaren.

Oavsett vilket sA tycks i alla fa11 n6gon ha gort pA detta vis.
Men trots att det alltid bor lona sig att gA till de mest samtida

klillorna och se efter, sA har man efter Siive vant sig vid att
framfcira en uppenbart feiaktig form pA namnet. Det iir liirorikt
i sig, och hdr frestas man att citera en av 1960-talets politiska
kometer, Jan Myrdal, som vid behov av att verkligen veta,

stiindigt manade den vetgirige att gA till kiillorna. SA lAngt bak
i spAret som mojligt.
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va verket Pl\dnpi gravstenen, men dessutom stAr vid hogra
och vdnstra kanten av stenen mera text iin vad Kristiansson
(ViLA: Personarkiv Kristiansson, F III 10:1, nr 3, s. 33) och

Torsten Gislestam (1996, s.38) har fAtt med. Gadds tran-
skription iir nAgot bdttre (Personarkiv Gadd, A IX:1, nr 1, s.

141-I43).jag l2iser stenenpA fdljande satt:>1672DEN 18 NO-
VEMBRTS.AFSOMNAIDI... / ...NlS HENRTKSON. PLOON.

KLOCKARE.HEER.I.H [A]< MBRA>... / 55 ARS [sic].TIID.
BARNFOD.VTI. HOLSTEN.AN<NO>.../OCH. LIGGER.
HER .BEGRAFVEN/LIKTEXTEN.HIO B.3O VERS 23 24./

[diirpA f<iljer bibelcitatet], (,/" anger bcirjan av ny rad).

Det lonar sig niistan alltid att se pA originalet. Niir det gAtt

forlorat mAste man fcirstAs anviinda de iildre transkriptionerna

- men med stor forsiktighet. LikasA ndr ristningen har blivit
uppm6lad med fiirg. SAdana vdlmenta forsok kan vara mera

missvisande iin viigledande, som det t.ex. iir fallet i Miisterby.

Aven betriiffande flera epitafier kan vi i dag nA bdttre re-

sultat iin pA Sdves, Kristianssons, Steffens och Gadds tid. Det

har sin orsak i att mAnga epitafier blivit restaurerade och dA

har nya bokstdver kommit fram. Inte alla iir dock de rdtta,

ndr restauratciren inte har haft filologisk hjiilp. Som exempel

kan ndmnas den nyligen avslutade restaureringen av epita-

fiet civer David Mevius (1609-70) i Wismar. Mevius var vice-

president i Wismarska tribunalen, den for Sveriges tyska be-

sittningar gemensamma overdomstolen. Som medlem av Da-

vid Mevius-siillskapet fick jag mig tillsiinda bilder av restau-

reringsverksamheten. Den latinska texten var pA flera punk-
ter f<irvanskad. En brewdxlng (28-29 /7 2009) med siillska-

pets ordfcirande, Nils Jrirn, som iiven han hade forvAnat sig

over sprAkfelen, klargjorde att texten skulle bli kontrollerad
frire arbetets avslutning. Grundliga kunskaper om de giillan-
de sprAkens skrivkonventioner kan inte ersdttas av ny teknik
eller hantverksmiissig skicklighet.

S tenarna som kulturhistoriska kiillor
Den langt <ivervdgande delen av gravstenarna pA Gotlands
landsbygd iir inga stora konstverk. PA nAgra av dem ser in-
skrifterna till och med ganska klumpiga ut. Det gor kanske

konsthistorikema besvikna, men frir andra forskare kan det

vara en fordel. Mojligen beror stenarnas oprofessionella fa-

son pA att de dr gjorda river personer med liigre social rang
dn vad som var normalt i Danmark. I det egentliga Danmark
mAste alla gravstenar importeras, men pA Gotland var det in-
te langt till ndrmaste stenbrott.

PA en o vars skriftsprAkbAde fcire och efter1.645 skilde sig
avsevdrt fran det talade sprAket var valet av skriftsprAk in-
gen sjdlvklarhet (jfr Lerbom 2003, s. 128-132). Valet stod mel-
1an latin, lagtyska, h6gtyska, danska och svenska - men inte
guhiska. Tack r.are sitt oprofessionella utfcirande medger in-
skrilterna en analys av hur det valda sprAket anvdndes - och

mojligen talades - av textforfattaren och stenhuggaren. (For

ett exempel tran 1616 pi en lAgtyska som oavsiktligt avsldjar

skrir-arens uttal, se Bever & Penman 2011 ,s.11.6- 120.) Tyviirr
iir det svart att siirskilja dessa tvA personers insatser, men nA-

got tyder pi ati stenhuggaren ofta endast overfcirde bokstii-
ver friLn forlagarr till stenen utan att forstA si mycket av in-
nehAllet. Dessa stenar beriitiar diufor inte endast om det som
den ofta knapphiindiga inskriften uttryckligen sdger, utan
avslcijar oavsiktligen dr-en mvcket annat.

Dessutom mAste vi minnas att stenarna mAnga g6nger har
blivit flyttade och Ateranvlinda. Deras nuvarande placering
kan diirfor inte tolkas pA samma sdtt som fynd vid en arkeo-

logisk utgriivning. Vi har b aranhgra slumpvis bevarade f<ire-

mAl, men deras ursprungliga plats och spridning i rummet
vet vi tyvdrr inte mycket mer om dn om arkeologiska fynd
som dyker upp i antikvitetshandeln.

Arbetet har genomforts med stod ifrAn Carlsbergfondet, vetenskapstemat

SF0180040s08 vid Tartu universitetsbibliotek och Det Letterstedtske Sel-

skab. Sfort fack till Tryggve Siltberg i Visby och Bengt Stolt i Uppsala for
hjdlp och hdnvisningar samt till Kjell B[ickert i Uppsala/Stockholm och till

Fornvdnnens redaktor for n0ggrann sp16kgranskning.
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Marcus Plohn - (it1 erl konilnentar:

Niir leade Marcus Plolnt?
Av Tryggve Siltberg

Utdrag ur den planerade aftikeln: "ls-
vandraren Marcus Plohn frdn Danzig
och det gotlindska islandskapet"
(Stavn "Plohn" efter arkivfynd Danzig)

Ndr levde Marcus Plohn? 0m den

saken rAder det en viss forvirring. I lit-

teraturen uttrycks inte n6gon entydig

orsak till forvirringen. Emellertid finns

det uppenbarligen en enda enkel or-

sak: Av n6gon anledning har P A, Sd-

ve av misstag forlagt Marcus Plohns

levnad exakt 50 6r for tidigt.

Det har hela tiden stAtt klart att

Marcus Plohn dr en historisk person,

Hans gravhdllltnns ndmligen be-

varad och ligger dn idag i kyrkgolvet

framfor altaret i Hamra kyrka.

Texten lyder:

"ANNO 1672 DEN 18 NOVEMBRIS

AFS0MNAIDE MARCV]S HENRTK-

SON PLOON KLOCKARE HEER I

HTAMBRA rl 5s ARS TilD BARNFoD
WI HOLSTEN ANNO .... OCH LIG-

GER HER BEGRAFVEN / LIK-
TEXTEN HIOB 30 VERS 23 24./

[Ddrefter foljer bibelcitatet ur Jobs bok.]

Iexfen dterges htir enligt den av Jtir-
gen Beyer 2011 publicerade liisnin-
gen, ddr han rdttat flera fel i 6ldre

uppteckningar. Texten inom hakpa-

rentes iir idag forsvunnen och hdr till-
lagd efter Karl Kristiansson omkring

1 890 och av David Gadd omkr 1 930.

(Gadd 6terger dven bibelcitatet.)l
De P A. S6ve 1859 publicerade

sdgnen angav han att den handlade

om "Markus Ploen (fodd i Holstein

1 538)" och att "Markus dog 1622,84

Ar gammal och ligger begrafwen i

Hambra kyrka wid altaret under en

rodbrun, wacker marmor-sten."

Eftersom vi kan ldsa diSdsdret

1672 pA stenen forstAr vi att Sdves

6rtal dr 50 Ar for tidigt. Vi forstdr ock-

s6 att Sdve inte hade gravhiillen in-

om synhAll i samband med att han

forfattade sin 1859 publicerade text

om Plohn. Vi bor tdnka oss att Sdve

hade en papperslapp med en avskrift

av gravhdllens text (hela eller en del)

ddr de tvA 6rtalen fanns. PA gravhirl-

len syns 1672 tydligt. Alltsi mdste

felet ha uppkommit antingen genom

att Siives papperslapp var mycket

otydligt skriven, eller att den var fel-

aktigt avskriven frAn en forlaga.

Det dr visserligen mrijlrgtatt det

var Sdve sjdlv som vid ett besok i

Hamra studerat gravhdllen och gjort

en avskrift som var sA dAligt skriven

att han senare liiste den felaktigt.

Troligare iir vdl dock att han av

nAgon fick en avskrift som andra gjort

och som blivit felaktigt fordndrad i nA-

got avskriftsled. Det kan vara ldtt att
gora ett avskriftslel av 16721i111622.

Uppenbarligen giiller samma frirhAl-

lande for fodelseAret (som idag iir ut-

pldna). Stenens 6rtal mdste ha varit

1588, ett artal som liitt har kunnat lii-
sas fel, till det av Sdve angivna 1 538.

Sdves uttalande att Marcus blev

84 ar gammal vdgar vi siikert lita p6,

men Marcus' levnadstid intrdffade 50

Ar senare dn vad Sdve uppger.

Gravhdllens idag utplAnade fcidel-

seCrvar kanske liisba( dnnu pd 56-
ves tid. Annars mdste det ha hade be-

varats i nAgon skriftlig eller muntlig tra-

dition som kom till Sdves kdnnedom.

Av Sdves antikvariska rapporter2

framg6r att han besokte Hamra kyrka
p6 1 850-talet och 1 864 for att doku-

mentera tvd medeltida gravhiillaroch

kyrkobyggnaden, Det framgdr ddr
dock ej han d6 skulle ha dgnat sig At

Marcus Plohns gravhdll.

Ldf oss sammanfaffa; I sin hand

har Siive uppenbarligen haft en felak-

tig avskrift av gravhiillen. Iorsfen Gis-

/esfam har pipekat att dven Sdves

uppgift om stenens material drfelak-
tig: den dr av Burgsvikssandsten, inte

rodbrun marmor. Gislestam (1996 s.

43) fortsdtter: "Man kan friga sig om

P. A. Sdve verkligen sett gravstenen

pA dess rdtta plats"; han fdresldr att
kanske "den dd relativt dlderstigne
dja p ro ste n G a b riel Tom otheus Rom-

dahl varit uppgiftsldmnare". Rom-

dahl var Siives sldkting: han var gift

med Siives kusin.

Kiillor
David Gadds personarkiv P 70, Landsar-

kivetivisby. F. 1898 i oja, d. '1969 i Visby.

Arkivtjdnsteman. Upprittade diverse av-

skrifter av inskriptioner, handskrift omkr.

1 920-1 950; finns i hans personarkiv P 70,

ViLA, serie lX Anteckningsbocker.

Karl Krstranssons personarkiv P 111,

Landsarkivet i Visby. F. 1857 i Hablingbo,

d. 1938 i Havdhem, Prdstuigd 1888, prast

pA Gotland i olika socknart.o.m. 1901, kyr-

koherde i Hejnum 1901-31, emeritus 1931.

Hans under 1880- och 90-alen utftirda

hansskriptioner av gotliindska inskriptio-

ner finns i hans personarkiv P 'l'11, V|LA,

vol, 10 (5 h6fien). Avskrifter av flertalel

upptecknrngar, upprdttade 1 946 (alfabe-

tiskt ordnade), finns i Avskriftssaml vol. 80,

VitA
P A. Sdve: se not 2.
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Noter
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hdfte 1 s. 141f nr 29, jfr s. 145ff nr 34.
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