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TRYGGVE LUNDEN

DEN HELIGE SIGFRID

T\" svenska helgonen utgöra en heterogen skara, såpass heterogen, att
l-/ man Lrägar sig huruvida man med fördel kan göra en sammanfat-
tande skildring av dem, ett svenskt motstycke till Sigrid Undsets Norskt
helgener, Där finnas de högmedeltida och senmedeltida helgonen, de till
vilkas historia man har pålitliga och utförliga samtida källor, icke minst
darfor att, flera av dem själva varit litterärt verksamma: Brynolf, Bir-
gitta, Katarina, Nikolaus Hermansson, Flemming och Ingrid (att kall-
materialet rörande de båda sistnämnda till stor del gått förlorat beror på

olyckliga tillfalligheter). Där finnas martyrerna från 1000-talets senare

del och 1100-talet, de vilkas historia först blivit bevarad i muntlig tradi-
tion, med den påföljd att levnadstecknaren omöjligen kunnat frigöra sig
från det sägenmaterial, som under tiden knutits till gestalten i fråga. Till
denna helgongrupp få vi räkna de inhemska rrrartyrerfla Botvid, Helena
och Erik och dessutom två f.jårran ifrån kommande missionsbiskopar,
Eskil och Henrik, eftersom den åt alla dessa fem martyrer ägnade littera-
turen och kulten företer en likartad utveckling. Där finnas två andra
missionärer, biskop Sigfrid och abbot David, om vilka det i långt högre
grad än om de förra gäller att de på ett så sent stadium blivit f0remål för
levnadsteckning, att folkligt sägenmaterial och ursprungligen till andra
personer knutna traditioner kommit att utnyttjas för ändamålet. Där
finnes den allra äldste missionären, Ansgar, som i motsats till Sigfrid,
David, Eskil och Henrik blivit föremål för tidig och samvetsgrann bio-
grafisk behandling.

Den medeltida litteraturen om den helige Sigfrid har genomgått en

alldeles särskilt komplicerad utveckling. De historiskt säkra uppgifterna
om detta helgon stå att läsa hos Adam av Bremen. Denne uppräknar på

ett ställe i sitt omkring 1070-80 förf.attade verk Gesta Harumaburgensis
ecclesie pontificum de biskopar och präster, vilka Olov den helige med-
fört. f.än England till Norge och vilka sedan på den norske konungens

befallning förkunnat Guds ord även i Svealand och Götaland. Främst
bland dessa nämnes enSigafrid. Nästa gång vi möta detta namn i Adams
kyrkohistoria år i samband med skildringen av Skarabiskopen Turgots
begravning i Bremen omkring 1030. Vid denna begravning var biskop
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Sigfrid av Sverige närvarande, heter det; sedan återvände han till sin
missionsverksamhet. Längre fram berättar Adam, att Sigfrid sänt Os-
mund, vilken sedermera blev konung Emund gamles hovbiskop, till skolan
i Bremen. Och slutligen nämner Adam vid en sammanfattande redogö-
relse för de första missionärerna i Norge >den Sigfrid, som predikat för
både svear och norrmän>> och som levat ända in i författarens egen tid.

Av dessa uppgifter att döma bör Sigfrid ha levat åtminstone inemot
101O-talet. Det är osäkert, huruvida han är identisk med den >Sigefridus
Norwegensis episcopus)>, vilken den engelske munken Villiam av Malmes-
bury (död omkring 1143) uppräknar bland de munkar från Glaston-
bury, vilka vigts till biskopar på olika platser men till sist blivit begravda
i sitt forna kloster.

Kring de enkla, trovärdiga notiserna hos Adam har den senare nordiska
traditionen byggt sin mera detaljrika framställning av den engelske
missionsbiskopens liv. Man kan följa, hur varje ny källa lagger ett nytt
drag till Sigfridsbilden och hur man identifierat Sigfrid med andra mis-
sionsbiskopar, som varit samtida med honom. I den troligen omkring 1120
i Bergen nedskrivna Sunnivalegenden, i den av den norske munken Theo-
dricus omkring 1180 författade Historia de antiqwitate regunc Noruagien-
siutn och i den isländske munken Odd Snorressons omkring 1190 f.örf.at-
tade saga om Olov Tryggvesson låra vi känna Olov Tryggvessons hird-
biskop Sigurd, som följer konungen från England till Norge, finner
Sunnivas och hennes följeslagares reliker på ön &lja, ledsagar konungen
på resor i landet och predikar f<;r folket samt betvingar sejdmän och
troll. Efter Olov Tryggvessons försvinnande i slaget vid Svolder beger
han sig till Sverige, där han vid ett tillfälle gör gällande, atr hans konung
ej stupat i slaget, såsom många påstått, ty man har funnit hans brynja i
Jerusalem och hans hjalm i Antiokia. Gunnlaug Leifsson (död 1218 eller
l2l9),liksom Odd en munk och historieskrivare från Tingsöre benediktin-
kloster på Island, beråttar, hur biskop Sigurd efter Olov Tryggvessons
f.all &ager till Sverige, döper den svenske konungen Olov Eriksson och
dennes hovfolk och predikar den kristna tron för inbyggarna. I Sigtuna
håller Sigurd en predikan om några gudsmän, vilka nyligen blivit dräpta
i Växjö. På ålderdomen beger han sig till Värend och verkar där en lång
tid. >Där hade många munkar blivit begravda. På en fastedag var Sigurd
nog glömsk att tillreda ett bad åt sig. En röst förebrådde honom denna
synd, och biskopen avbröt då badet och skriftade sig. Få d,agar efterät
avled han.>

Från och med 1200-talets mitt finnas daterbara svenska källor, som
omnämna Sigfrids liv och verksamhet. I Västergötland upprättades kort
ef.ter 1240 en konungalängd och en biskopslängd, vilka sedermera fogades
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till den äldre västgötalagen. I konungalängden nämnes Olov Skötkonung
som Sveriges förste kristne konung; han säges ha blivit döpt i Birgittas
källa vid Husaby av biskop Sigfrid och ha donerat Husaby kungsgård till
biskopsstolen. (Birgittakällan torde vara uppkallad efter S:ta Brigida,
Irlands skyddspatronessa, som även var kand i Sverige.) I biskopslängden
säges Sigfrid vara den förste biskop, som fört kristendomen till Sverige.
Han märkte ut tre kyrkplatser och invigde tre kyrkogårdar: en i Frigger-
åker, en i Gerum (:östr" Gerum), en i Agnestad. Sedan for han till
Värend och införde kristendomen där. >Och han lät sitt liv i en rätt död,
och hans ben vila i Växjö. Men heliga änglar togo hans själ och förde den
till paradiset. Och den är salig, som får mottaga slik lön för sitt arbete
som han fick.r>

Toni Schmids avhandlirg Den helige Sigfrid, pi vars mönstergilla ut-
redning av Sigfridstraditionens utveckling vi här byggt, hävdar, otvivel-
aktigt med rätta, att förleden i Olovs tillnamn Skötkonung är avledd av
verbet shöta, fornsvenskans ord för donera eller överlåta jordegendom;
konungalängden uppger ju, att ,Olawrr skotkonong&r - skötte
thagher allrn byn (dvs. Husaby) staffs oc stols>. Forskarinnan påpekar,
att redan Adam av Bremen berattat, att Sigfrid missionerade i Götaland
och Svealand, att konung Olov varit kristen och verkat i Västergötland
samt att ett biskopssäte upprättats i detta landskap på Olovs initiativ.
Detta kan man alltså utan tvekan anse såsom överensstämmande med
sanningen. Uppgiften, att just Sigfrid döpt konung Olov och att han
senare begivit sig till Värend, möter ej tidigare än hos Gunnlaug. Toni
Schmid hävdar vidare, att både Gunnlaug och de västgötska längderna
torde bygga på en numera förlorad. svensk uppteckning från 1lO0-talets
slut om Sveriges kristnande, och ställer sig f. ö. skeptisk till uppgifterna
om Sigfrids samband med Västergötland och Värend och lokaliseringen
av Olovs dop och >skötning> till Husaby. Sant är, att, dessa uppgifter
sakna stöd i äldre källor. Men även om Adam icke nämner, av vem kung
Olov blivit döpt, är det nästan ofrånkomligt, att biskop Sigfrid, som

dock under hans regering verkat i Götaland, åtminstone kommit i något
slags kontakt med den nykristnade konungen. Missionärerna måste ha

satt sig i förbindelse med mäktiga, inflytelserika män, och vem skulle
ha kunnat stödja missionären Sigfrids sak bättre än den kristendomsvän-
lige Olov? Toni Schmid säger, att den västgötska biskopslängden är illa
underrättad om stiftets äldsta historia, i det att den utelämnar de av

Adam omnärnnda, från Bremen konsekrerade Skarabiskoparna Turgot
och Gotskalk samt Acilino, vilken dock stannade i Köln. >Sett mot bak-
grunden av Adams av Bremen noggranna uppgifter orn Skara biskopsstol,
måste Sigfrids samband med Skara betvivlas>, säger hon på ett ställe i
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sin bok Sueriges hristnande.l Men vad framgår egentligen av Adams redo-
görelse för Skarastiftets öden, om man granskar den närmare? Jo, att
förbindelsen mellan Skara och Bremen, den ärkestol, som en gång upp-
rättats för de nordiska folkens omvändelse och vars innehavare ända
fram till 1104 var den svenska kyrkans primas, var rätt. tillfällig och
under långa tider avbruten. Adam uppräknar fyra Skarabiskopar, som
konsekrerats av Bremens ärkebiskop: Turgot, Gotskalk, Adalvard den
äldre och Acilino. Två av dessa, Gotskalk och Acilino, togo aldrig sitt
biskopssäte i besittning.2 Turgot skall ha varit en nitisk stiftschef och ha
vunnit många konvertiter (han har bl. a. döpt konung Olovs gemål och
söner), men han har dock efter några år lämnat missionslandet och åter-
vänt till Bremen, där han omkring 1030 avled.s Ungefär 30 år senare

utnämndes Adalvard till biskop av Skara, och även han blev en mycket
dugande biskop. Hans episkopat blev dock tämligen kortvarigt: han
avled redan omkring 1064. Hans efterträdare blev den ovannämnde
Acilino, som föredrog att stanna kvar i sitt hemland, och sedan förmäla
källorna intet om någon från Bremen konsekrerad Skarabiskop. Det
finnes alltså mycket väl utrymme för Sigfrids eventuella västgötska episko-
pat - det skulle exempelvis ha kunnat infalla under den långa tiden
mellan Turgots avresa och Adalvard den äldres ankomst. Adam, som ej
har anledning att nämna icke-tyska missionärers verk i Norden, nämner
dock, bortsett från de ställen, där det år fräga om Sigfrid, att engelska
och danska biskopar missionerat i Götalandskapen.a

Men när man måste antaga, att Olov och Sigfrid vid samma tid verkat
i Västergötland, när man med Schniid måste hålla för givet, att en grund-
läggning av en biskopskyrka materiellt sett har bestått av gåvor till kyr-
kan, av en skötning, och att Olov i varje fall fått sitt tillnamn av en
sådan handelse (namnet har givetvis icke uppfunnits av kungalängdens
kompilator utan övertagits från traditionen), när det vidare är tydligt,
att kungsgården Husaby mycket tidigt blivit införlivat med biskops-
godsen, alltså blivit skött dit, är det då berättigat att utan vidare förkasta
kungalängdens lokaliserande av Olovs skötning till Husaby? Men man
kan gå ett steg längre. Ha Olov och Sigfrid verkligen träffats, varför
skulle det ej ha skett vid Husaby, som dock var en kungsgård (längdens
uppgift, att gården innan den kom i kyrkans ägo tillhört konungen, kan
ej betvivlas, så mycket mer som själva namnet betyder >kungsgård>).
Och om Olov ej döpts av en tysk missionär - detta hade Adam ej för-

' s, 82.
' Adam von Bremen: Harnburghcbe Kirchengescbicbte, htsg. von B. Schmeidler, bok

lY, kap. 23.
" Adam, bok II, kap. f 8, 64.
' Adam, Schol, tll.
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summat att omtala 
- 

varför ej av den engelske Sigfrid, som bevisligen
missionerat i hans trakter och på hans tid? Slutligen tyder Birgittakällans
engelska namn på en engelsk mission på orten.

Riktigheten av Sigfridsmissionens samband med Husaby, med de tre
kyrkplatserna Friggeråker, östra Gerum och Agnestad samt med VaxjO
lar dock aldrig kunna helt bevisas. Folktraditionen har trott sig känna till
ett sådant samband på 1200-talet, och biskops- och kungalängderna ha
sanktionerat den vid detta sekels mitt. De arkeologiska vittnesbörden giva
åtminstone vid handen, att de västgötska orterna hOra till de allra tidigast
kristnade i landet. Tornet till Husaby kyrka, ursprungligen ett fristående
försvarstorn, härstammar, liksom de romanska gravmonument utanför
kyrkan, i vilka en tradition velat se kung Olovs och hans familjs gra.var,
från 1000-talet; ytterligare arkeologiska undersökningar kring Husaby
kyrka vore av nöden och skulle kanske ytterligare påvisa kyrkans bety-
delse redan under den äldsta kristna tiden. Om kyrkor blevo uppföÅa pä

de tre namngivna platserna i Falbygden redan på Sigfrids tid, har det väl
varit träkyrkor. Av de stenkyrkor, som under 1iO0-talets lopp uppfördes
på de tre kyrkogårdarna, är östra Gerums den enda bevarade. Frigger-
åkers kyrka blev pietetslöst nedriven är l87L; i vår tid har en ny helge-
dom blivit rest på platsen. Kyrkan i Agnestad, byggd under 1100-talets
senare hälft, har varit en rundkyrka. Av detta tempel, som ödelades redan
under reformationstiden, återstår numera blott en cirkelrund grundmur
till någon m€ters höjd samt en ännu lägre efter det likaledes runda koret.
Vid den av Hugo Fröl6n ledda utgrävningen av ruinen år 1901 pätråfra-
des två gravkistor av kalkstenshällar, innehållande skelettdelar av ett tolv-
års och ett årsgammalt barn. Kistornas läge är anmärkningsvärt. De ha
nämligen avskurits ovanför mitten, då den nuvarande kyrkogrunden
lades, och de måste alltså vara äldre än kyrkan. De äro minnen från det
äldsta kristna gravskicket i Norden och över 800 år gamla; de enda syn-
liga minnena frän 1000-talets kyrkogård i Agnestad.

Toni Schmid antager, att samma förlorade uppteckning, som de väst-
götska längderna och Gunnlaug bygga på, även utgör en av huvudkäl-
lorna till Sigfridslegenden. Denna återfinnes tidigast i liturgiska doku-
ment från 1200-talets senare halft 

- 
i det s. k. Toresundsbreviariet och i

ett breviarium, som nu utgör Addit. 40146 i British mus€um. Legenden

torde ha varit utformad redan i början av detta sekel och Sigfridsfesten
den 1l februari redan då firad.s Som datering i bevarade brev förekom-

u Enligt den förteckning över Växjöbiskoparna, som i Codex Laurentii Odonis fölier
omedelbart på Sigfridsoficierna, skall Sigfrids levnadsceckning ha utredigerats på biskop
Johannes Erengislessons tid, fu 1206 (Scribt. ler sltec. III:2, s. 130). Uppgiften kan ci
kontrolleras, men så mycket är säkert, att Sigfridslegenden ej kan vara så många årtion-
den yngre. Att den skrivits i Växjö är säkert (jfr Schmid, a. a., s. 84), Den uppträder
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mer dagen tidigast 1292; det tidigaste, noggrant daterbara brev, vari Sig-
frid särskilt framhålles som Växjöhelgon, är Magnus Erikssons köpstads-
privilegium för Växjö av den 13 februari 1342,$ftudat >Gudi till heders

och S. Sigfrido>.6 Enligt legenden är Sigfrid ärkebiskop av York. Han
lämnar på Olov Skötkonungs kallelse England men tar vägen över Dan-
mark; jämte sina tre systersöner Lfnaman, Sunaman och Vinaman anlän-
der han till Värend och förkunnar kristendomen i denna bygd. Syster-
sönerna stanna här, men Sigfrid fortsätter till kung Olov i Västergötland,
undervisar och döper denne. Då Sigfrid sedermera erfar, att. hans fränder
blivit dräpta, återvänder han till Värend. Ledd av tre ljus, finner han en
natt martyrernas avhuggna huvuden i ett tråg på sjön. Sedan gör han
missionsresor vida omkring men återvänder på ålderns dagar till Växjö
och dör därstädes.

Den Sigfridslegend, som ingår i det i British museum förvarade 1200-
talsbreviariet, har utgivits av Ellen Jörgensen och lyder i översättning.?

>Vid den tiden fanns det en konung i Sverige vid namn Olov, som
visserligen var hedning men dock hade ett fromt sinnelag. Han bad ko-
nungen av England att sända honom någon, som var fullerd i den
katolska tron. På den engelske konungens bön begav sig den helige Sigfrid
till Sveriges konung. Denne blev mycket glad ät att träffa honom och
tog hedersamt emot honom. Efter några f.ä dagar, då gudsmannen predi-
kade frälsningens ord för folket, trodde konungen och blev döpt med
alla sina anförvanter, tjänare och krigsmän. När nu folket, övergivande
den hedniska villfarelsen, strömmade samman till dopet, började avguda-
bilderna förstöras och djävulen lida oändligt avbräck. Emellertid upp-
hetsade djävulen, allt gott verks avundsman, emot Sankt Sigfrids syster-
söner tolv män, vilka om natten gingo in i deras hus, dräpte dem och
höggo av deras huvuden. När det gudlösa brottet var begånget, samlade

de huvudena, lade dem i ett stort kar, bundo en väldig sten vid karet
och sänkte det mitt i den sjö, som ligger vid martyrernas kyrka. Flelgonet
fann sedan huvudena och förvarade dem i kyrkan. Men deras kroppar
ligga ännu i dag förborgade i ödemarken för allmogens synds skull.>

i handskrivna breviarier utanför Växjö stift under 1200-talets senare hälft och kan givet-
vis icke ha tillkommit på samma gång som dessa handskrifter utan tidigare 

- 
någon tid

måste ha förflutit medan legenden vandrade vidare från Växiö till de uppsvenska stift,
som upptogo den i sina breviarier.

u Se Schmid, a. a., sid. 69,71. Givetvis är det en ren tillfällighet, att de tidigaste be-
varade diplomen stamma från Strängnäs' och Uppsala stift, liksom att ett Strängnäs-
breviarium är den äldsta liturgiska urkund, som innehåller legenden. Även Skara och
Växjö stift, Sigfridstraditionens hemorter, måste ha firat helgonet vid samma tid. Legen-
den har ju uppstått i Växiö under 120O-talets förra halft, och de västgötska längderna
från seklets mitt betyga Sigfrids helighet.

o 
Jörgensen: Bidrag till eldre nordisk Kirke- og Litteraturhistorie, i: Nord. tidskr. för

bok- ocb bibl.aäsen 1933, s. 191. 
- 

Om Toresundsbreviariet se T. Schmid i samma tid-
skrift och årgång, s. 34 f, samt i Schmid: Saeriges kristnan.de, s.7J2f.
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Sigfridslegenden har tillkommit i Växjö, troligen under förra hälften
av 1200-talet. Den avviker jw frän äldre litteratur, i det att den låter
Sigfrid komma över Danmark och ej över Norge. Toni Schmid har
förklarat detta på så sätt, att legenden är en kombination av två från
början självständiga traditioner, De tre missionärerna LJnaman, Sunaman
och Vinaman och deras martyrdöd i Växjö torde nämliSen ursprungligen
ej ha haft något att göra med Sigfridstraditionen. Gunnlaug talar ju om
de i Växjö dräpta gudsmännen men nämner intet om deras samband med

Sigfrid; efter, men ej på grund av, deras död går denne till Värend.
Legendens egen, tydligen felaktiga kombination består i att den gjort
Växjö-martyrerna till Sigfrids fränder och låter honom komma till Värend
i deras sällskap. För övrigt torde berättelsen om dessa Växjö-martyrer,
som kommit från Danmark, med all sannolikhet gömma en historisk
kärna. >Det är tydligt, att uppgiften om missionärers våldsamma död
funnits långt före legenden. Den finns hos Gunnlaug, där den icke bär
spår av tendens.> Och skildringen av martyriet visar många verklighets-
trogna drag. Missionärerna >behöva en tolk, de underhandla, de möta en

hednisk reaktion. Relationen om martyrerna och det, som rör dem, är
också den enda delen av legenden, som icke är schematisk. Den har an-
knytningar till lokala platser, den inpräntar vad som är av betydelse
för den primitive kristne: dop och kristen begravning. Omvändelsen
försiggår sakta och med ömsesidig försiktighet. Danmark som utgångs-
land, åtminstone som det närmaste, synes stämma väl överens med det,
vi veta om Götaprovinsernas stora beroende av den danska kyrkan. . .
Osannolikt är därf.ör icke, att relationen verkligen gömmer någon histo-
risk sanning om missionärer, som kommit till Värend frän Dacia, dödats

och sedan dyrkats där.u8
Antagandet att Sigfrid och Växjö-martyrerna först på ett senare sta-

dium förbundits med vtandra verkar riktigt. Kombinationen måste ha

varit ett faktum redan i början av 1200-talet, när legenden första gången

utredigeras.n 
- 

För övrigt uppvisar Sigfridslegenden lån från den hagio-

grafiska litteraturen om S:t Olov av Norge. Uppgiften om Olov Sköt-
konungs vänskap med konung Mildred av England (en konung med detta
namn är obefintlig i Englands annaler) torde vara konstru€rad efter Olov

" Schmid: Den belige Sigfrid, s. 94 f.
" Att Växjö domkapitels sigill år 7292 avbildar de tre avhuggna huvudena men ej

Sigfrid själv är i och lör sig ej märkligare än att Åbo domkapitels sigill använder S:t
Henriks avhuggna tumme men ej helgonbiskopen själv som emblem. De tre systersöner-
nas martyrium var den episod i Sigfridslegenden, som bäst lämpade sig för avbildning;
de avhuggne huvudena blevo ju helgonets attribut, och de passade utmärkt som sigill-
märke. Sigiller förutsätrer helt enhelt den episod i Sigfridslegenden, som det avbildar,
och får ej tolkas som om endast systersönerna, icke Sigfrid själv, vid denna tid betydde
något för sti{tet. För övrigt är sigillet säkerligen mycket äldre än det brev av är 7292,
vid vilket det första gången påträffas.
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den heliges förbund med konung Ethelred.lo Skildringen av det konci-
lium, där Sigfrid förklarar sig beredd att hörsamma sveakonungens bud,
är kanske kalkerad efter en liknande berättelse i Vita Anskarii.ll

Sigfridslegenden har avfattats för att ingå i ett officium, dvs. det äldre
Sigfridsofficiet, som vi efter dess inledningsord benämna Celebremus. Till
detta officium höra två hymner, Sigfridi archipresulis och Ignitus Sancto
Flamine, men antifoner och responsorier åro pä prosa - frånsett antifo-
nen till Benedictus, vilken dock, såsom Schmid påvisat, är plagierad ur
S:t Gregorii officium.12 De till officiet Celebremus hörande hymnerna,
antifonerna och responsorierna återfinnas i de flesta svenska stiftsbrevia-
rier: i Uppsalas, Strängnäs', Västerås' och LinkOpings samt delvis i Skaras.
Legendversionerna i breviarierna avvika något sinsemellan, dock äro de
alla, med undantag av Uppsalas, av ovan angivna innehåll. Emellertid
diktas i Växjö på 1300-talets slut ett nytt ofiicium: dess legend utvidgas
och förses med en inledning, antifoner, responsorier och sekvens nydiktas,
och dessutom tillkommer en tredje hymn, Laudes atque preconia. Som

diktverk överträffar detta officium, kallat Sanctus Sigfridus efter inled-
ningsorden, vida det äldre. I fullständigt skick är det bevarat i den hand-
skrift, som efter en av sina ägare kallats Cod.ex Laurentii Odonis och
som stammar f.rän tiden omkring 1400, A 182 i Sächsische Landesbiblio-
thek i Dresden, fotostatkopia i Kungl. bibl., Stockholm. Codex Laurentii
Odonis har f.ö. velat samla alla förefintliga liturgiska texter för Sig-
fridsdagen och innehåller även det gamla officiet Celebremas med sekvens

samt de för Skarabreviariet karakteristiska partierna av Sigfridsofficiet.
Här skall nu officiet Sanctus Sigfri.dus för första gången utges i full-

ständigt skick.

'o Schmid, a. a., sid. 80.
" Schmid, a. a., sid. 8o f.* Schmid, a. a., sid. 82. Officiet Celebrcmus är

Scrifrt. rer. suec. llz l, s. 37t ff. Den till officiet
finnes i Klemmings samling Latinska sånger . . .\
XLII, s. 290 ff.

från Breviarium Upsalense avtryckt i
hörande sekvensen Clara laude ärcr-
s. 163 ff, samt i Analecta bymnica,
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DE SÄNCTO SIGFRIDO
CONFBSSORE

Ad hoc sanctorum patrum gesta in ecclesia

Dei recitantur, vt corda audiencium per

eorum doctrinam et bonr opera igne carita-
tis et sancte edificacionis inflammentur.
Excitatur plerumque pigricia hominum per

exempla bonorum, et13 tanto ardenciores jn
Dei amore fiunt, quanto se illis labore et
jndustria jnferiores esse conspiciunt, Exerci-
tantur quidem per studia patrum antiquo-
rum, qui diuini amoris accensi desiderio ad

congregandam Domino ecclesiam, fidelium
labore simul et deuocione seipsos impendere
non distulerunt. De quorum numero sanc-

tus Sigfridus extitit, qui patriam paren-

tesque, diuicias et honores seculi contemp-
nens, pro Deo jn orientis partibus sibi pe-

regrinacionem elegit, cuius quia se mencio
jntulit, qualiter Anglicane jnsule partes

reliquerit et ad Sueorum regnum Domino
ducente peruenerit, ad gloriam Domini
nostri Ihesu Christi, qui wlt omnes homines
saluos fieri et ad agnicionem veritatis venire,
et ad honorem eiusdem sanctj, qui fidem
christianitatis primus ibidem predicauit,
vtcumque possumus, succincto sermone per-
currimus.

lncifit uita eiusdem'Vexionensis ac tocilts
regni primi efiscofi.

[rN r vEsPERrs]

lAnt.l
Sanctus Sigfridus, Anglie
Ortus, ut sydus Swecie

Preclarum radiauit
Et tenebras perfidie
Gentis illius patrie
Primus illuminauit.

OM BEKÄNNENNN
SANKT SIGFRID

Prolog

De heliga fädernas bedrifter föreläsas i
Guds kyrka, på det att åhörarnas hjärtan
genom deras liira och goda gärningar må
upptändas av kärlekens och den fromma
uppbyggelsens eld. De tröga människorna
uppmunrras för det mesta genom de godas

exempel till att bliva så mycket ivrigare i
Guds kärlek, som de se sig vara ringare
i arbete och flic än dessa helgon. De spor-
ras ju genom att läsa om de gamla fidena,
som, upptända av den gudomliga kärlekens
längtan att samla en församling åt Herren,
icke sparade sig själva i fromt och upp-
offrande arbete för de troende. Till deras

antal hörde den helige Sigfrid, som för-
smått fosterland, fränder, rikedom och
världslig ära och som för Guds sak åtagit
sig resan österut. FIur han lämnade det
engelska öriket och, ledd av Gud, kom till
Sverige, skola vi nu söka beritta i korthet,
till ära för vår Flerre Jesus I(ristus, som

vill frälsa alla människor och låta dem
komma till sanningen, och till heder för
detta helgon, som först predikat den kristna
tron hos oss.

Här börjar leunad.sbeskriuningen över den

helige Sigfrid, den förste bish"open över

Vöxjö ocb bela landet.

FöRSTA VESPERN

Antif on

Sankt Sigfrid var en ädel britt.
En ljuvlig stjärna lik, han spritt
Guds läras ljus, en kostbar skatt,
i Sveriges mörka hednanatt.
Han först av alla tron oss lärt,
och därför är hans namn oss kärt.

18 Läs: ut,
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Omnia laudate

Ant.

Archipresul jn Anglia
Sedis Eboracensis

Refulsit Dei gracia

Virtutibus immensis,

Ant.

Preuolabat jn superna
Terra degens corpore
Et ardenter ad eterna
Aspirabat pectore.

Ant.

Supernis desideriis
Succensus vehementer,

Jnstabat misteriis
Diuinis diligenter.

Ant,

Florebat tanto presule
Ecclesia rectore,
Et felix eras, popule,
De tali pastore.

Responsoriun

Ad Saluatoris omnium
Ouile gregest' gencium

Pastor bonus adducere
Affectans ewangelium,
Dulcem pastum fidelium
Studebat illis spargere.

v.
Propter tam sanctum studium
Vite perhennis premium

Jam meruit percipere.
ewangelium,

Ympnus

Sigfridi archipresulis
Odas soluamus carminis,

Qui Swecis verbo docmatis
Dona fudit baptismatis.

14 Y-Las: gregls.
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An.tifon

Han fordom ärkebiskop var
av York i Englands bygder.
I Herrens nåd han glänste klar,
full:indad uti dygder.

Anti.f on

Han med själen var i höjden
och på jorden med sin kropp.
Till den sanna himlafröjden
steg hans heta längtan opp.

Antif on

Av himmelska begär han brann
och utav nit för kyrkan,
Han flitig var och samvetsgrann
i högste Gudens dyrkan.

Antif on

Vad välstånd den församling fått,
som biskop Sigfrid ledde!
O svenska fo1k, vad herlig lott
din herde dig beredde!

Resfonsorium

Han kallat, som en herde god,
från skogen vilsegångna lamm,
och fört dem så med tålamod
till gröna betesmarker fram.
Vid evangeliets källas rand
han stillat deras själars törst,

Yersikel

och Frälsaren, bland herdar störst,
belönat hans nitälskans brand
med evigt liv i ljusets land.

HYtnn

Till ärkebiskop Sigfrids lov
vi stämme upp vår sång i dag.

Han svenskarna till dopet fört
och lärt dem Herrens helga lag.

Tryggue



Vt iubar sui luminis
Gemma fudit jn tenebris,

Sic doxa sancti numinis
Presul fulsit hic bilibris.

Hic Anglicus natalibus
Est ortus, set nobilibus,
Testatur id prosapia

Anglorum regum regia.

Hic Anglicus angelicus

Qui missus nobis celitus,
Nos iungat suis precibus

Angelorum apicibus.

Laus Patri sit Jngenito,
llonorque Vnigenito,
Gloria Sancto Flamini,
Decus Sigfrido presuli.

v.

Ora pro nobis.

Ant'

Adest dies gloriosa,

Digna laude speciosa,

Pro Sigfridi gaudiosa

Presulis memoria.

Qua pro vita virtuosa
Et doctrina radiosa

Reportauit copiosa

Jn supernis premia,

Per cuius patrocinia
Nobis Dei clemencia
Prestet eterna gaudia,

Collecta

Omnipotens, sempiterne Deus, qui semper

ubique es presens, vbique gloriosus jn sanc-

tis tuis atque mirabilis, meritis beati Sig-
fridi confessoris tui atque pontificis quesu-
mus immensam clemenciam tuam, vt sicut
illi inenarrabilem gloriam contulisti, sic ad

consequendam misericordiam tuam eius nos
precibus facias adiuuari. Per Dominum.

Den helige Sigfrid.

Liksom juvelen sänder ut
i mörkret sina strålars krans,

så lyser Sigfrid upp vår natt
med Kristi gudomsäras glans.

Han var av adlig engelsk släkt,
för dygd och fromhet aktad dyrt,
befryndad med den kungaätt,
som genom sekler England styrt.

Den änglalike engelsman

som Gud velat förläna oss,

må genom sina böners makt
med änglarna förena oss.

Gud Fader vare pris och lov
och ende Sonen härlighet,
den Helge And ske hyllning from
och Sigfrid tack i evighet!

Amen

Versikel

Bed för oss.

Antif on till Magnificat

Prisom med andäktigt sinne,

nu då glädjens fest är inne,
Sigfrids ärorika minne
under jublande musik!
Han för sina dygders ära

och sin stråleklara lära
fick en riklig lön hembära
och är nu Guds änglar lik.
För hans beskydds och förböns skull
förläne Gud oss nådefull
od0dlig fröjd i himmelrik!

Magnificat

Kollebban

Allsmäktige, evige Gud, som alltid och
överallt är närvarande, överallt härlig och
underbar i dina heliga, genom din helige
bekännare och biskop Sigfrids förtjänster
bedja vi din oändliga mildhet, att såsom

du beskärt honom en outsäglig ära, du må
hjälpa oss att genom hans förböner vinna
din barmhärtighet. Genom vår Herre.
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[AD MATUTINUM]

lnuitatoriam

Adoremus confessorum
Regem cum leticia,

Qui Sigfridum beatorum
Coronauit gloria.

Ynfnts
Ignitus Sancto Flamine
Et Dei tactus famine,
Sigfridus gentem propriam
Postponens adit Sweciam.

Illic regem cum populo

Potatum fraudis poculo

Jnuenit et condoluit

Quod hec gens deos coluit.

Mox vnum Deum predicat,
Regi fatur et jndicat:
Saluus eric qui crediderit
Baptizatusque fuerit.

Rigatus verbo fidei
Olauus fit cultor Dci,
Cor prebens sancto docmati
Collum subnrittit baptismati.

Sigfridus, dictus signifer
Et Dei verus armiger,
Hostem strauit nequicie,
Gentem baptizans Swecie.

Laus Patri.

IN PRIMO NOCTURNO

lAnt'l
Rex Olaws laude dignus,

Prudens, potens et benignus,

Set gentilis primitus,
Ett" Sweorum regum quidem

Primus credit Christi fidem,

Jnspiratur celitus.

Atzt.

Anglie rex preerat

Mildredus illo tempore,

Cui se rex coniunxerat
Olauus firmo federe.

tu Läs: Ut.

108

MATUTINEN

lnuitatorium

Gud, som styr bekännarskaran
och som biskop Sigfrid krönt
med den himmelske tiaran,
vi med sång må prisa skönt.

Hymn
TiU Sigfrids ande talar Gud
med helig, omotståndlig makt:
han överger sitt fosterland
och söker svears vilda trakt.

Att kungen och hans {olk ha öst
ur vantrons brunn, han sorgsen ser.

Med smärta ser han hur ett folk
till falska hednagudar ber.

F.n ende Gud predikar han

och visar klart för konungen
att den som tror och bliver döpt
skall ingå frälst i himmelen.

Kung Olov lyssnar till hans tal
och bliver snart en kristen god.

Hans hjärta mottar nådens ord.
Hans hjässa tvås i dopets flod.

Vår kyrkas stolta stridsbandr

i kampen trofast Sigfrid bar,
Han själens ovän kom på skam.

Vårt folk han döpt och kristnat har.

GudFader..,

FöRSTA NOKTURNEN

Antif on

Konung Olov lov är värdig,
mäktig, vänsäll, klok, rättfärdig.
Fastän hedning till sin börd,
förste sveadrotten är han,

som har trott den kriscna läran,
utav Andens maning rörd.

Antilon

Ett fast förbund, en vänskap stark
i alla skiften har bestått

emellan Olov sveadrott

och Mildred, britternas monark.



Den helige Sigfrid

Ant,

Hii reges se assiduis

Jnteruisebant nunciis
Et quam frequenter mutuis
Honorabant exenniis.

Lectio frima

Tempore illo erat rex quidam jn regno
Swecie, Olauus nomine, vir magne liberali-
tatis et prudencie et jn bellicis rebus
jncomparabiliter strenuus, deuotum animum
gerens, set non secundum scienciam, quia
paganus erat et ydola colebat, nec aliud
nouerat, Audierat tamen christienitatis no-
men forte nuncupari, set ad quid uel quare
sic diceretur penitus ignorabat, quia Chris-
tum nec jntelligebat, nec predicacione ali-
cuius jn fide roboratus fuerat. Regi quidem
Anglorum Mildredo jn tantum confedera-
tus eret, vt exenniis regalibus et donariis
ad jnuicem honorarent, et pacto pacis

regnum vtriusque foret stabilitum. Hiis
itaque gestis, accidit vt jnter secreciora,
que jnter eos mittebantur, rex Olauus
diuine pietatis consilio succensus a rege

Anglorum peciit, vt sibi aliquis jn fide
catholica plene jnstructus mitteretur, dicens

se christianum fieri velle, si certum de

eadem posset habere. Quod audiens rex
Anglie Mildredus jntellexit cor eius visita-
tum a Domino, plurimumque eius visita-
cioni congratulans et gaudens, peticionem
ipsius benigne suscepit, seque cooperatorem
salutis anime eius fieri spopondit. Igitur
rex Anglie, congregato communi concilio
clericorum ac sacerdotum, jnsinuat eis regis
pie peticionis voluntatem, propositumque
suum fuisse, regi celorum deinceps militare
jugoque fidei collum submittere. Cumque
per triduum celebratum fuisset a rege con-
cilium, et multi jnter eos exhortacionis et
pietatis sermones habiti fuissent de predica-
tore christiane fidei regi transmirtendo,
nemo ex tanta Christi sacerdotum turba
penitus jnueniebatur, qui se pro Deo huius
peregrinacionis labori subdere vellet. Feroci-
tas quippe gentis illius aures multorum
perculerat, et idcirco quorumlibet corda

Antif ott

Beständigt sändebud ses gå

emellan dessa furstar två.
och gåvor av omätligt pris
på deras kärlek ge bevis.

Lösning 1

Vid den tiden fanns det en konung i
Sverige vid namn Olov, en man av mycket
ädelt och vist sinnelag, ojämförligt dugande
som fältherre och gudfruktig till sin sjäI,
ehuru ej upplyst, ty han var hedning och
dyrkade avgudar och visste ej om något
annat. Han hade nog hört talas om kristen-
domen, men vad denna lära innebar, det
var han innerst inne okunnig om, ty Kris-
tus kände han icke, och han hade icke bli-
vit styrkt i tron genom någon missionärs
förkunnelse. Han hade knutit en så fast
vänskep med Mildred, konungen av Eng-
land, att de hedrade varandra med kung-
liga gåvor och hade slutit ett fredsförbund
mellan båda rikena. Så hände sig, att bland
lönnliga ärenden, som gingo dem emellan,
konung OIov, vars hjärta Gud i sitt allgoda
rådslut upptänt, bad engelsmännens konung
att sända honom någon, som var fullt l:ird
i den katolska tron; han sade, att han ville
bli kristen, om han blott finge säker kun-
skap om denna. Då konung Mildred av

England hörde detta och förstod, att hans

hjärta hade besökts av Flerren, lyckönskade
han honom högeligen till denna gudomliga
besökelse och gladde sig däröver, upptog
välvilligt hans begäran och erbjöd sig att
samverka till hans själs frälsning, Därför
kallade den engelske konungen klerker och
präster till ett gemensamt koncilium och
meddelade dem, att det var sveakonungens

fromma önskan och föresats att strida för
himlarnas konung och böja nacken under
trons ok. I(onungen höll koncilium tre da-
gar, och där höllos många manande och
fromma tal om den predikant i den
kristnr tron, som skulle sändas till svea-

konungen, men ändå fanns det i en så stor
skara av I(risti präster ingen, som ville
underkasta sig en sådrn mödosam f:ird för
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formido titillabat. Set Deus omnipotens,

futurorum prescius, qui nullum cupit perire

set omnes wlt saluare ante secula, talem
preuidit eis destinandum, qui dignus habe-

retur ad errorem animarum depellendum.

Triduano igitur celebrato concilio, cum
nemo huius peregrinacionis laborem susci-

pere decreuisset, jnspirante tandem diuino
consilio, sanctus Sigfridus Eboracensis ar-
chiepiscopus, vir magne auctoritatis et reli-
gionis, litterali sciencia ad plenum eruditus,
qui poterat proferre de thesauro suo noue

et vetera, jn medio exurgens concilio jta
regem et cunctos Proceres, qui conuenerant,

rftatur, dicens: Sanctissimi patres et domini,
qui diuino nuto et regis precepto ad con-
cilium hoc conuocatos, vos attenditis: Cur
non voluntati diuine et principis nostri
precibus concordamus, cum satis liquido
constet, diuine voluntatis fuisse jndicium,
errorem illius gentis per virtutem Dei elimi-
nandum, et viam veritatis at salutem ani-
marum predicandam? Si enim regi terreno
ad honorem nominis et gloriam regni sui,

totis votis pro terrenis jmpensis jndefesse

staremus et laboraremus, quanto amplius

diuine voluntati et prouidencie obtempe-

rare debemus, a quo tocius laboris remu-
neracionem sperare debemus, vbi non pro
terrenis uel transitoriis laboratur, set pro
solis animabus ipsi Domino acquirendis?

Felices namque erimus, si nos pro Deo
persequcionem pati contingerit, uel mori,
quia beatj qui persequcionem paciuntur
propter iusticiam, et beatj qui jn Domino
moriuntur. Excitetur igitur mens vestra et
consilium jn Domino, et laborem huius
peregrinacionis deuoto animo suscipite, vt
post hanc erumpnam vite percipiatis merce-
dem remuneracionis eterne. Tu autem.

R.

Rex Olauus per regem Anglicum
Mitti petit virum veridicum,

'u Matt. 13: J2,
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Guds sak, ty detta folks vildhet var bekant
för många, och därför hade fruktan beta-
git deras hjärtan. Men den allsmäktige
Guden som vet allt tillkommande, han som

icke vill att någon skall gå förlorad utan
vill frälsa alla före tidernas begynnelse,
hade utsett en missionär åt dem, som var
värdig att förjaga själarnas villfarelse, Då
konciliet varat i tre dagar och ingen be-
slutat åtaga sig en så mödosam resa, upp-
stod mitt i församlingen den helige Sigfrid,
ärkebiskop av York, en man av stort anse-

ende, mycket from, synnerligen lärd i bok-
liga konster och en, som kunde draga frarn
nytt och gammalt ur sin skattkammaretu,

talade till konungen och alla de förnäma
män, som kommit samman, och sade: >FIe-

ligr f.äder och herrar, som kommit sam-

man till detta möte genom Guds behag

och konungens bud, hören nu på. Varför
rätta vi oss icke efter Guds vilja och vår
konungs böner, då det är alldeles tydligt,
att det är den gudomliga försynens mening
att detta hednafolks förvillelse skall sking-
ras genom Guds kraft och sanningens väg
kungöras till själarnas frälsning? Ty om

vi outtröttligen, med all vår håg, arbeta

för timlig vinning i vår jordiske konungs

tjänst, till hans namns heder och hans rikes

ära, hur mycket mera böra vi icke lyda
den gudomliga viljan och försynen, av vil-
ken vi böra hoppas belöning för allt arbete,

så snart det icke arbetas för jordiska eller
förgängliga ting utan endast för att för-
värva själar åt Herren. Saliga skola vi vara,

om vi måste lida eller dö för Gud, ty saliga

äro de som lida f0rföljelse för rättfärdig-
hets skull, och saliga äro de, som dö i
Flerren. Fästen därför eder håg och eder

klokhet på Herren, och anamnen med
fromt sinne denna resas möda, på det att
I efter dessa lekamliga vedermödor mån

vinna den eviga vedergällningens 1ön.>

ResPonsoriun'

Olov av Englands kung begär

en vis, sannfärdig missionär,



Den belige Sigfrid.

Per quem possit mox ad catholicum
Ritum cultumque dominicum
Cum suis erudiri,

v.
O celorum regem mirificum,
Qui gentili velle tam celicum
Dignatus est largiri.
erudiri.

fLectio secunda]

Cum hec ita vir Deo plenus jn auditu

omnium perorasset, placuit sermo eius omni-
bus, et diuina annuente grrcia, omrlium
vota jn eo quieuerunt, vt peregrinacionis

huius laborem susciperet, receptunrs eandem

sine dubio, quam predicauer4t' mercedem

pro labore terreno. Jlle itaque vt athleta
Dei, jn Domino Deo suo confidens, absque

terrore eandem peregrinacionem, quasi ex

mlndato omnium, obedienter suscepit, com-
mendans quoque se suosque consilio diuino
ac sanctis eorum precibus, eisque valedicens

recessit ab eis. Jubet igirur suis vir sanctus

vt sumptus necessarii celeri motu ad pere-

grinandum pararentur, nauisque apparatum

cum suis accelerarent pertinenciis' Omnibus
itaque ob iter necessariis paratis, exul sanc-

tus Sigfridus nauim concendens, patriam
parentesque ac natale solum relinquens, op-
pansis uelis, per medium pelagi iter arri-
puit cum suis. Prosperis igitur ventis lata
sulcantes equora, tandem paucis euolutis
diebus ad Daciam applicuerunt. Erat tunc
jn Dacia satis nouelle plantacionis christia-
nitas, quia necdum plene catholice fidei
colla submiserat seua gentilitas. Rumor ita-
que de aduentu sancti viri per regiones

circumquaque spargitur, quia lux jn abscon-

dito diu latere non potuit, quam diuina
pietas ad salutem populorum destinauit,
Rex Sueno'" siquidem Dacie, audito eius

aduento, magno repletur gaudio, toteque

eius familia exultans gaudebat. Barones et
optimates regni vna cum rege jn occursum
eius venientes, eum magno cum honore
exceperunt dicentes: Benedictus qui venit
jn nomine Dominj. Eo tempore conuersaba-

som honom undervisa må,
ja allt hans land och folk också,

i den katolska läran.

Yersikel

Hur god är icke himlens drott!
Ett himmelskt uppsåt, fromt och gott,
åt hednisk kung beskär han.

Läsning 2

Då han så talat detta, uppfylld av Gud, i
allas närvaro, behagade hans ord alla, och
med den gudomliga nådens bifall bådo alla

honom, att han skulle åtaga sig denna
mödosamma f.fud, ty då skulle han otvivel-
aktigt till sist vinna den eviga lön, varom
han talat, för sitt jordiska arbete. Såsom en

Guds kämpe, förtröstande på Herren sin

Gud, åtog han sig lydigt, som på allas bud,
utan fruktan denna färd; han anbefallde

sig och de sina åt Guds bistånd och deras

fromma förböner, tog farväl av dem och
lämnade dem. Den helige mannen befallde,
att man skyndsamt skulle vidtaga nödiga
förberedelser för färden och påskynda

skeppets utrustning med allt vad dartill
hörde. Sedan allt det för färden nödvän-
diga gjorts i ordning, besteg den helige

Sigfrid skeppet, lämnade sitt fosterland,
sina fränder och sin hembygd och begav

sig på väg med de sina över havet för
spända segel, Man plöjde det vida havet
under gynnsamma vindar, och efter få da-
gar landsteg man i Danmark. Där var kris-
tendomen av tämligen ny växt, ty det vilda
folket hade ännu icke helt bojt sig under den

katolska tron. Ryktet om den helige man-
nens ankomst spred sig runt omkring i
bygderna, ty ljuset, som Gud i sin godhet

bestämt till folkens frälsning, kan icke
hållas förborgat länge. När konung Sven

av Danmark fått veta, ett han kommit,
blev han mycket glad, så ock allt hans

husfolk. Rikets stormän och ädlingar gingo

tillsammans med konungen ut för att möta

honom, och de mottogo honom med stor
ära, i det de sade: >Välsignad vare han,

t" Namnet är tillskrivet ovan raden, troligen med en senare hand.
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tur cum rege vir quidam magne sanctitatis
et religionis, fidei catholice predicator, qui
assiduis monitis atque sancta predicacione

populum jn timore Domini roborauit. Hic,
comperto beatj viri aduentu, debitam ei jn
omnibus reuerenciam cum amicicia jmpen-

debat. Erantque simul cum rege hee due

lucerne super candelabrum posite, quas

diuina pietas ex longinquis partibus jn salu-
tem congregauerat populorum. Delectabatur
quoque cotidie rex viri Dei colloquiis, jntel-
ligens eum virum sanctum ac benignum,
eiusque sacra monita pectoris archano re-
condebat. Transacto denique aliquanto tem-
poris spacio, cum rex illius magis ac magis

delectabatur colloquio, vir Dei regi sue

peregrinacionis jnsinuat voluntatem, accep-
taque ab eo licencia, non minimas gracia-
rum acciones pro beneficiis regia celsitudine
sibi suisclue collatis exsoluit. Hiis auditis
rex satis jndoluit, quod tanti consilij con-
solatorem per longioris spacij protelacionem

retinere non potuit; di{Iicile enim videba-
tur, eum ab incepto jtinere retardare, cum
salus animarum et ad Deum per fidem illius
gentis conuersio indesinenter eius aduentum
videretur expetere. Accepto itaque a rege

conductu, ad jnuicem valedicentes, vir Dei
vt fortis bellator Christi, non timore passio-

nis perterritus, set fidei armis et caritatis
decenter armatus, jn Domino Deo suo spem

et auxilium ponit, et versus partes Swecie,

vt ceperat, faciem suam conuertens, vias

difficilimas est aggressus, et per ardua
n-roncium, per abrupta petrarum, per con-
densa siluarum iter faciens, peruenit tan-
dem jn terrxm, que Vrrendia dicitur, que

prima est terrarum ;'n partibus Swecie ad

meridiem, omnibus bonis habundans, piscosis

fluminibus, apibus et melle repleta, agris

fertilibus et pratis decorata, feris diuerso-

rum generum opulenta, siluis magnis et
densissimis circumcincta, In hac ergo, vt
diximus, sanctus vir Sigfridus Eboracensis

archiepiscopus primum jngressum habuit, et
jn locum, qui nunc ab jncolis dicitur
Vexio, Domino ducente, peruenit. Jn quo

Ioco edificium constructum est lapideum

;'n honorem eiusdem sancti et jn memoriam
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som kommer i Herrens namn>. Vid denna
tid vistades hos danakungen en man av

stor helighet och fromhet, den katolska
trons predikant, vilken med ständiga för-
maningar och helig förkunnelse styrkte
folket i Herrens fruktan. När denne erfa-
rit den heliges ankomst, ägnade han honom
skyldig vördnad i allt och hjErtlig vänskap.
Nu voro samtidigt hos konungen dessa båda

ljus, satta över ljusstaken, vilka Guds god-
het fört dit från fjärran länder till fol-
kets frälsning. Konungen gladde sig dagli-
gen åt att samspråka med gudsmannen; han
förstod, att denne var en helig och god
man och gömde hans heliga förmaningar
i sitt hjärta. Men sedan någon tid förlidit,
varunder konungen allt mer fröjdats åt
samvaron med honom, meddelade gudsman-
nen konungen att han ville resa, fick orlov
och tackade mycket för de välgärningar,
som hans majestät bevisat honom. När
konungen hörde detta, sörjde han mycket
över att han ej kunde hålla kvar en så god

rådgivare längre; det syntes honom svårt
att uppehålla honom på hans påbörjade

färd, då själarnas frälsning och detta folks
omvändelse till tron på Gud oavlåtligt syn-
tes åstunda hans ankomst. Sigfrid erhöll
därför lejd av konungen; de togo farväl
av varandra, och, såsom en Kristi starke

stridsman, icke skrämd av fruktan för li-
dande utan skönt väpnad med trons och
kärlekens vapen, satte gudsmannen sin för-
tröstan på Fferren sin Gud och styrde, som

han börjat, kosan mot Sverige. Han hade

de svåraste \äga.r ^tt gå. över branta berg

och klippor och genom täta skogar kom han

slutligen till dec land, som heter Värend,
den sydligaste delen av Sverige. Mycket
gott fanns där, såsom fiskrika floder, bin
och honung, ängar och fruktbara åkrar,
täta och vidsträckta skogar med allehanda

villebråd uti. Till denna bygd anlände som

sagt den helige ärkebiskop Sigfrid av York
allra först, och han kom, ledd av Flerren,
till den plats, som nu heter Växjö, där man
till ära för detta helgon och den helige Jo-
hannes döparen byggt en kyrka av sten, vil-
ken är biskopssäte ännu i dag.
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beatj Johannis Baptiste, que videlicet eccle-

sia episcopali sede decoratur usque jn ho-
diernum diem. Tu autem.

R.

Rex Mildredus congregatis
Anglicanis tunc prelatis

Querit, quis ad Swecie

Regem preco veritatis
Esse velit de prefatis
Patribus ecclesie,

v.
Qui ad fidem Trinitatis
Ducat gentes ;'n peccatis

Datas ydolatrie,

Querit.

lLectio tercia)

Erat quippe locus iste siluis et piscosis

fluminibus circumdatus, pratis virentibus
adornatus, jn quo sanctus Dei tentorium
fixit suosque post nimium asperi itineris
laborem refocillari precepit, Erant autem

cum eo tres nepotes sui, Cluniacensis

ordinis disciplina jmbuti, quorum nomina

sunt Vnamannus, Sunamannus, Vynaman-
nus, vnus sacerdotis fungebatur officio, se-

cundus dyaconatus, tercius subdyaconatus.
Vir igitur sanctus laboris magnitudine attri-
tus, fessa nimium membra quietis requie
recreare volens, tentorium jngressus pausam

sibi modicam indulsit. Quod cernens Vne-
mannus eius nepos, curam dominj sui solli-
cite agens, concito venit et secus eum rese-

dit. Sompno quippe vir Dei cicius corripitur,
angelum Dominj fulgore nimio amictum
sibi cernit assistere, wltu placido tali exor-
sum affamine: Surge cicius Deo dilecte, et
sequere me. Jllo autem jn spiritu eum se-

quente, duxit ad locum procul, quem cerds
terminis edificande ecclesie prefixum osten-
dit, sicque disparuit. Expergefactus itaque
vir Dei e sompno surrexit, nepotemque
suum solum adesse jntuens, dixit: Patuitne
ingressus alicui cum obdormiremus? Cui
cum respondisset: Nulli domine, adiecit
sanctus et dixit: Apparauit michi per vi-

8-szeozs Credo. 38:eårg. Nr3. 1957

Responsoriurn

Konung Mildred låter kalla
Englands kyrkofurstar alla

samman till koncilium,
frågar: >>Vem av er vill lyda
Sveriges konungs bud och tyda
Kristi evangelium
för de vilseförda folken?

Yersikel

Vem vill vara sanningstolken
i en nejd, av otro skum?>

Läsning 1

Den plats, där helgonet slog upp sitt tält
och bjöd de sina att vila ut efter den så

hårda och tröttsamma resan, var omgiven
av skogar och fiskrika strömmar och smyc-
kad med grönskande ängar. Flans tre sys-

tersöner voro i hans sällskap; de tillhorde
kluniacenserorden och hette Unaman, Suna-
man och Vinaman. Den förste var präst,
den andre diakon och den tredje subdiakon.
Eftersom den helige mannen var medtagen

av sina hårda mödor och ville stärka sina

trötta lemmar med vilans lugn, gick han
in i tältet för att unna si6; en kort sömn.

När hans systerson lJnaman, som höll om-
sorgsfull vård om sin Herre, såg detta, kom
han strax och satte sig hos honom. Guds-
mannen somnade snart och fick se Herrens
ängel komma i strålande skrud och med
milt ansikte; denne tilltalade honom så-

lunda: >Statt genast upp, du Guds älskade,

och folj mig!> Han följde honom i anden,

och ängeln förde honom bort till en plats,

vilien han med säkra mått utstakade för
honom såsom platsen för hans blivande
kyrka, och därefter försvann han. Då guds-

mannen vaknade och satte sig upp, såg han
endast sin systerson hos sig. Han sade:

>Kom någon in, medan jag sov?>> Då denne

svarat: >Nej, herre>>, sade han: >Jag fick i
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sum vir quidam venusto aspectu, decoraque

facie, sicque me affatur, dicens: Surge cito
et sequere me; cum itaque e vestigio eum

fuissem sequtus, ostendit michi locum diuini
oratorij, certis prefigens terminis latitudi-
nem atque longitudinem dicens: Domum
hic Domino construes, jn qua reis condona-
bitur venia, justis conferetur gracia. Veni
igitur, consideremus si sompni huius visio
veritatis testimonio valeat comprobari. Sur-
gentesque continuo, citi ad locum prope-

rant, jnueniuntur signa certis jndiciis pre-
fixa, que viro Dei ab angelo fuerant ostensa.

Jubelatur itaque dignissime nomen Dominj
ab vtrisque, qui semper suos consolatur jn
spe. Aliquantis igitur perhendinatis ibi die-
bus jncole terre ad eum ceperunt concur-
rere, aliquanti propter ammiracionem, ali-
quanti propter deuocionem, illi videlicet,
quorum cordibus Spiritus Sanctus inspi-
rauerat. Hominem quippe jntuentes jndu-
mentis pontificalibus, cum infula et baculo
adornatum, cernentes eum jn capite cornua
gestantem, non satis admirari quibant, quippe

quod numquam viderant. Post hec vir Do-
minj, occasione predicacionis accepta, ver-
bum Dominj omnibus aduenientibus predi-
cauit. Intendebant autem jn eum quidam
admirantes eius eloquenciam et afiluenciam
verborum. Alij vero, quorum mens erat
sanior, ob industriam doctrine eius eum
audiebant. Cooperabatur namque Dominus
labori eius seu predicacioni, illustrando corda
audiencium. Confluebant ad eum plurimi
nobiles et indigene, nouam sectam audien-
tes predicari; et diuine doctrine aurem
accommodantes, verbum vite jntentis animi
auribus absque contradiccione percipiebant.

Erant igitur xij tribus jn hac terra, per
quarum magnates seu nobiles respublica
siue leges iniquitatum regebantur. Diuina
itaque gracia inspirante maiores natu ex

hiis xij tribubus, jndicto communi terre
placito decretum est, vt de vnaquaque tribu
viri eligerentur, qui fideiussores aliorum
existerent jn misterio baptismatis suscipi-
endo. Electi sunt quippe viri xij antiquio-
res et sapienciores ex hiis tribubus, missique
ad virum Dei, vt cognita predicacionis veri-

tt4

en drömsyn se en man med skönt utseende

och skinande anlete, och denne talade till
mig och sade: 'Statt genast upp och följ
mig!' Och då jag följde hans steg, visade

han mig platsen för det heliga bönehuset;
han utstakade med säkra råmärken dess

längd och bredd och sade: 'Här skall du
bygga ett tempel åt Herren, vari syndarna
skola få förlåtelse och de rättfärdiga nåd.'
Kom därför, och låt oss se efter, om denna
drömsyn kan bekräftas av sanningens vitt-
nesbörd.> Och de stodo genast upp och
skyndade till platsen. Där fann man de

med säkra tecken utsatta råmärken, vilka
ängeln visat gudsmannen. Då prisade båda

Flerrens värdigaste namn, han som alltid
tröstar de sina med hoppet. Efter några
dagars förlopp började detta lands inbyggare
strömma dit, några av undran, andra (näm-
ligen de, vilkas hjärtan mottagit den Helige
Andes ingivelse) av fromhet. Då de sågo

en man i biskopsskrud, utrustad med mitra
och kräkla, tyckte de, att han hade horn
på huvudet och kunde inte förundra sig

nog, ty något liknande hade de aldrig sett.
Då Herrens man sedan fick tillfälle att
predika, förkunnade han manligen Herrens
ord för alla dem som kommo. Några gåvo
akt på honom av beundran för hans ord-
konst; andra, som voro klokare, lyssnade

för hans läras skull. Ty Herren samverkade
med hans arbete och predikan för att upp-
lysa åhörarnas h;'ärtan. Många av landets
stormän strömmade till honom, då de hörde
den nya tron predikas; de vande sig vid
den gudomliga läran och mottogo utan
gensägelse, med uppmärksamt sinne, livets
ord. Det fanns i detta land tolv ätter, ge-

nom vilkas hövdingar och förnämsta män
staten styrdes och lagarna skipades. Genom
den gudomliga nådens ingivelse utvaldes ur
var och en av dessa tolv ätter genom be-
slut på landskapets ting några män, vilka
skulle vara de andras ombud vid mottagan-
det av dopets sakrament. De utvalda voro
de tolv äldsta och klokaste av dessa ätter,
och de skickades till gudsmannen, för att,
sedan predikans sanning undersökts, med
hela bygdens samtycke vara talesmän in-
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tate, consensu tocrus terre ante sanctum

Dei proloqutores existerent. Venientes igi-
tur illi xij, vbi vit Dei semina fidei sparge-

bat, jntenta mente verba vite ex ore eius

audiebant. Quid plura? Jngressus est vir
Dei ewangelicam disputacionem super illum
locum, ubi Dominus ait: Nisi quis renatus

fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest
jntroire jn regnum Dei. Et illud: Peccator
in quacumque die conuersus fuerit, et jnge-

muerit, omnia peccata eius obliuioni traden-
tur. Diuina fauente voluntate omnes illi
duodecim ad fidem conuersi sunt, Dominum
nostrum Ihesum Christum filium Dei credi-
derunt atque viro Dei sua nomina dede-
runt terminumque sui baptismatis duode-
cimo die posuerunt. Quorum nomina sanc-

rus Sigfridus scripto commendauit, ne vide-
licet obliuioni traderentur, et ne forte dya-
bolo instigante aliquis ex eis a fide posset

discedere. Tu autem.

tL,

Dum gentilis feritas
Et laborum grauitas

Ceteros deterruit,
Deest more tarditas,
Se Sigfridi sanctitas
Ad hoc sponte prebuit.

v.
Jngens eius caritas
Atque magnanimitas

Jnde clare patuit.
Se Sigfridi.

JN SECUNDO NOCTURNO

Aut.
Proponens jn Sueciam

Pergere repente,
Peruenit jn Daciam
Deo disponente.

Ant.
Recepit honorifice
Rex Sueno virum Dei,
Prebens illi magnifice

Quott opus erat ei,

för helgonet. Dessa tolv kommo alltså till
den plats, där gudsmannen sådde trons säd,

och de hörde med uppmärksamt sinne li-
vets ord ur hans mun. Vad mera? Guds-
mannen talade ju över det ställe i evan-
geliet, där Herren säger: >>Om en män-
niska icke bliver pånyttfödd av vatten och
ande, så kan hon icke komma in i Guds
rike> och över detta >Närhelst en syndare
kommer till ånger över sin synd, då skola
alla hans synder förgätas>. Då de tolv
hörde detta, blevo de med den gudomliga
viljans bifall omvända till tron på vår
Flerre Jesus Kristus, att han är Guds Son.

Och de gåvo sina namn åt gudsmannen, på

det att de måtte döpas tolv dagar senare.

Den helige Sigfrid skrev upp deras namn,
så att de icke skulle bliva glömda och så

att icke djävulen skulle kunna uppegga
någon att avfalla från tron.

Responsoriurn

Ett arbete, tungt och svårt,
bland ett hedniskt folk och hårt
skrämmer alla. Nöd och kval
vänta de, ja sitt fördärv.
Sigfrid då av eget val
tager på sig detta värv.

Yersikel

FIur hans offervilja djärv
och hans kärleks sinnelag
framstå klart på denna deg!

ANDRA NOKTURNEN

Antif on

Skyndsamt emot Sveriges land
Sigfrid kosan vänder;
kommer, ledd av F{errens hand,
först till Danmarks stränder.

Antif on

Kung Sven av Danmark emottar
med sällspord ära gästen

och visar, vilket gagn man har
av denne fromme prästen.

" Läs: Quod.
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Ant.

Pollens preclaris moribus,
Vitam plenam virtutibus
Ibidem degens duxit
Ad'" regem cum principibus
Plebemque salutaribus
Documentis instruxit.

fLectio quarta)

Duodecimo igitur die iterum resociati ad

virum Dei venerunt, et fidem, quam Deo

et beato viro spoponderunt, Domino annu-
ente eandem se tenere et jn euum seruare

tota mentis jntencione professi sunt. Quod
vir plenus Deo audiens letus Dominum
benedixit eosque gratulabunde suscipiens

sacro baptismate consecrauit. Prolatis itaque
eorum nominibus, recensuit vniuscuiusque
nomen jnuentusque est vnus defuisse. Sanc-
tus itaque Sigfridus condolens nimium ho-
mini illi, asserens eum aut finxisse creduli-
tatem aut penituisse benefactorum. Ciscita-
batur ab eis cuius euentus causa ille vnus
potuisset deesse. Quem illi excusantes dice-
bant eum non de professione seu voto ali-
quatenus penituisse, set prompta mente fidei
puritatem profitentem, subita morte pre-
uentum fuisse. Audiens vir sanctus eum mor-
tuum, pro eo oracionem fudit, vt eius anima
aliquantula requie potiretur, ne inimicus
gaudeat se de ea triumphare, quam fidei
puritas probabilem testaretur fore. Accepto
quoque consilio, vir Dei non multo post,
crescente christiane fidei religione, propin-
quis suis atque natalibus concessit, vt secus

sepulchrum' eius, signum crucis Christi jn
monimentum fidei erigeretur. Confluebat
namque turba credencium ad virum Dei
cotidie, et baptizabatur ab eo, jn nomine
Dominj Ihesu Christi. Augebaturque de die
jn diem numerosa turba fidelium; jamque

ex magna parte terre illius jncole colla
subiugauerant christiane fidei, cum vir
Dominj jn Domino Deo suo exultans gaude-
bat, quod jnimicum generis humani coram
suis pedibus cerneret jndesinenter prosterni,
fructuque sui laboris se minime conspiceret

tn Läs: Et.

tr6

Antif on

Han strålar där i dygders glans,

och alla danskar denne mans

fläckfria liv berömma.
Kung, folk och adel strömma fram,
ta mot hans lärdom hälsosam

och den i hjärtat gömma.

Läsning 4

På tolfte dagen därefter återvände de i
samlad flock till gudsmannen, och den tro,
som de lovat Gud och helgonet, den be-
kände de nu med Herrens bifall och lovade
med hela sin själ etr bevxra oförfalskad.
När gudsmannen hörde detta, prisade han
glatt Herien, tog lyckönskande emot dem
och kristnade dem. Han framtog deras namn,
ropade upp vart och ett och fann då, att
en saknades. Den helige Sigfrid sörjde myc-
ket över denne man och sade, att han an-
tingen blott låtsat sin tro eller också ångrat
sin gärning. Han frågade dem, varför denne
ende var frånvarande. De andra urskuldade
honom och sade, att han ingalunda ångrat
sitt givna löfte; han hade med över-
tygelse bekänt sin rena tro men ryckts bort
av en bråd död. Då den helige hörde, att
han överraskats av döden, blev han mycket
bedrövad, antvardade Lt Herren hans

fromma tro och bad för honom, art hans

själ måtte få njuta någon vila, så att icke
ovännen skulle få glädja sig åt ätt trium-
fera över dens sjäI, som medan han var
i livet lovat Gud sin tro. Efter att ha in-
hämtat deras råd lovade gudsmannen icke
långt därefter 

- 
kristendomen höIl nu på

att tillväxa 
- 

hans släktingar och anhö-
tiga *t vid hans grav resa ett kors till
minne av hans tro. Dagligen strömmade
skaror av troende till gudsmannen, och han
döpte dem i Flerrens Jesu Kristi namn. Dag
för dag ökades de kristtrognas väldiga
skara, och i stora delar av detta landskap
antogo inbyggarna den kristna tron. F{er-
rens man gladde sig innerligt i Herren sin
Gud över att han ideligen fick se män-
niskosläktets ovän falla för sina fötter och



Den belige

priuari. Crescebat quoque sancte predica-
cionis illius instancia eiusque opinio cele-

berrima vndique diulgabatur jn populo.

R.

De Dacia progrediens

Verendiam ingressus

Primum Vexio perueniens

Se dedit pause fessus.

v.
Conuersionem patrie
Et formulam ecclesie

Conspexit sompno pressus,

Se dedit.

lLectio quintaf

Igirur rex Olauus, cuius supra mencionem

fecimus, audiens eum jn regnum Swecie

aduenisse, honorabiles legatos ad eum mit-
tens postulat ad se venire. Qui, ordinatis
rebus necessariis ecclesiastico juri conueni-
entibus, Vnamannum nepotem suum, virum
vtique religiosum et strenuum, ecclesie Dei
preficere voluit. Sunamannum et Vnaman-
numt eius coadiutores esse precepit, man-
dauitque vt oracionj ad Deum et depre-

cacioni continuo jnsisterent, populum ad

baptisma confluentem jn nomine Domini
baptizarent et verbum vite populo fideliter
annunciarent. Eius itaque amonicione simul
et obediencia roborati et confirmatj, omnj
studio et alacritate jniunctum sibi opus
jmplere contenderunt, predicantes et bapti-
zantes eos, qui ad Deum de vanitate ydolo-
rum confugerant, seque ipsos mandatis Do-
minj mancipantes, jnfinita dyabolo detri-
menta jnferebant. Beatus igitur Sigfridus,
expleta sui gregis confirmacione, valedicens

omnibus, jter animo conceptum cum suis

arripuit velocique cursu regem Swecie adiit.
Letificatus est autem rex jn occursum eius

et suscepit eum cum honore. Post non mul-
tos dies, predicante viro Dei verbum salutis
populo, credidit rex et baptizatus est, om-
nesque familiares et domestici eius, vniuer-
susque exercitus cum tota eius familia. Quo

Sigfrid.

över att hans arbete bar så god frukt. Och
man blev allt ivrigare ef ter att få höra
hans fromma förkunnelse, och dess beröm-
melse spred sig bland folket åt alla hå11.

Resfonsoriutn

Han bryter så från Danmark opp
och Värends bygder hinner.
I Växjö först hans trötta kropp
rast och hugsvalan finner.

Yersikel

FIan ser i dröm den katedral,
där syndasjälar utan tal
för Kristus snart han vinner.

Läsning 5

När den ovannämnde konung Olov hörde

att den helige Sigfrid kommit till Sverige,
skickade han hedersamt sändebud till ho-
nom och bad honom komma till sig. Denne
ordnade nu de nödvändiga sakerna i den

kyrkliga förvaltningen och satte sin syster-
son lJnaman, en både from och duktig
man, att förestå Guds kyrka, och Suna-
man och Vinaman till att vara hans med-
hjälpare. Och han befallde, att de ständigt
skulle framhärda i bön till Gud och åkal-
lan, i Herrens namn döpa det folk, som

strömmade samman till dopet, och trofast
förkunna livets ord för folket. Styrkta
genom hans uppmaning och befästa i lyd-
nad strävade de med allt nit och mod att
fylla det värv, som ålagts dem: de pre-
dikade och döpte dem, som flydde till Gud
från avgudadyrkans fåfänglighet, och över-
lämnande sig och dem åt Herrens bud till-
fogade de djävulen ofantlig skada. När
den helige Sigfrid ordnat för sin hjord, tog
han farväl av alla och begav sig skyndsamt
åstad med sina följeslagare till Sveriges

konung. Denne gick honom glad till mötes

och mottog honom med stor heder. Efter
n|gra fL dagar, di gudsmannen predikade

frälsningens ord för folket, kom konungen
till tro och blev döpt med all sin familj
och sitt husfolk och alla hirdmännen med

t Läs: Vinamannum.
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patrato, sanctus Dei, cernens populum vario
delusum supersticionis errore, plurimum
sibi condoluit et compaciens ei, sacre exhor-
tacionis malagma wlnerato jmposuit, jnfun-
dens wlneribus eius oleum sacre predica-
cionis et jntingens eum vnda sacri baptis-
matis. Cumque hoc vir Dominj indesinenter
p^traret, et diuina donante gracia populus,

errores dyaboli deserens, ad baptisma con-
uolaret, ceperunt phana ydolorum destrui,
et dyabolo infinita detrimenta irrogari.
Cernens vero beatus pontifex jnfinitam po-
puli multitudinem ad Christi fidem prompta
deuocione jndefesse concurrere, nimium
exhylaratus, pre gaudio gracias Deo cgit,
qui per suum laborem suo dignatus est

succurrere populo. Videns igitur dyabolus
lucrum sue jniquitatis, quem jn animabus
decepti populi per errorem accepcrat, sic

depcrisse, alia jniquitatis sepius experta
arripiens arma, absente diu pastore, oues

omnj defensione viduatas, lacerandas ag-
greditur, Denique erga nepotes sancti
viri tante malicie estum concitauit, vt xij
conspiratores jn eos ageret, et necis eofum
compendium acceleraret. Quod quia pas-

sionis eorum se mencio jntulit, qualiter ab-
sente viro Dei, martirium subierunt, ad

consolacionem presencium et exhortacionem
futurorum breuiter commemorare Iibet.

R.

Fidem Ihesu Nazareni
Viro Dei se bisseni

Primi Y/rrendensium
Pollicentur suscepturos

Atque secum rediturosa
Reliquos gentilium.

v.
Hos instructos baptizauit
Et renatos aggregauit

Cetui fidelium.
Atque.

" Läs: credituros.
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deras familjer. Guds helige märkte vidare,
att folket var bedraget genom vidskepel-
sens mångahanda förvillelser och beklagade
det mycket, Han lade nu den heliga upp-
maningens plåster på dess sår, göt den

heliga förkunnelsens olja däri och fuktade
det i det heliga dopets flod. När guds-

mannen oförtrutet gjorde detta och folket
genom Guds nåd övergav djävulens för-
villelser och skyndade till dopet, borjade
avgudarnas tempel förstöras och djävulen
ådömas oändligt avbräck. När den helige
biskopen såg vilken stor folkmängd, som

ideligen, med beredvillishet och andakt,
strömmade samman för att antaga Kristi
tro, tackade han glad Gud Fader, vilken
genom hans arbete värdigades hjälpa folket.
Men när djävulen såg att den orärtfärdiga
vinst, som han fått genom den förvillelse,
vari han försänkt det bedragna folkets
själar, sålunda gick om intet, grep han till
andra orättfärdiga 

- 
mycket ofta prövade

- 
vapen, i det att han under herdens

långa frånvaro berövade fåren varje för-
svarare och gick till angrepp för att sönder-
slita dern. Han frammanade nämligen till
sist mot helgonets systersöner en sådan

ondskans storm, att han uppväckte tolv
sammansvurna emot dem och påskyndade
deras dråp. Nu är alltså att berätta om
deras lidande, hur de under den helige Sig-
frids frånvaro ledo martyriet, något att be-
rätta nu levande släkten till tröst och kom-
mande släkten till uppmaning i det goda.

ResPonsoriuttr'

Inför Sigfrid sig förklara
tolv av Värends ombud vara
redo att ta dopet an,

och att andra tromän samma

kristna lära må anamma,

lova de Guds helge man.

V ersikel

Dessa, undervista, döpta

och från syndens bann friköpta
män i Kyrkan upptsr han.



Den belige Si.gfrid.

lLectio sextal

Cum beatus pontifex aput regem morare-
tur, tres nepotes sui, vt dictum est, videlicet
Vnamannus, Sunamannus, Vinamannus, jn
eodem loco, quem vir sanctus edificauerat
et ecclesiam de lignis construxerat, que

nunc dicitur Vexio, simul commanentes,
assidua predicacione et exhortacione popu-
lum ad fidem sancte Trinitatis conuerte-
banc. Set quia morem terre et linguam per-
fecte non nouerant, quosdam viros nobilio-
res genere et dignitate famosos, qui sapien-
ciores aliis jn tractandis negociorum causis

videbantur, allexerant, plerumque consiliis
eorum, quid eis faciendum foret, jnniteban-
tur. Ilii etenim tanta familiaritate eis ad-
herebant, vt jn mensa et conuiuiis sepius

iungerentur, et secretis eorum per omnia
conscij existerent. Considerabant quippe

ornxmentr eorum cum vtensilibus, quam
preciosa varioque decore adornata, ciphos,
scutellas, coclearia aurea et argentea, et su-

per hiis omnibus ammirabantur. Cum vero
id frequencius ageretur, dyabolus, tocius
boni semper jnuidus emulator, duodecim
viros prefatos aduersus eos concitauit et

commouit jn tantum, vt de nece eofum
tractarent, qualiter eos perderent et bona
eorum diriperent. Set quia timebant ple-
bcm, ut excogitatum facinus minime ex-
plere possent, missis jnter se sortibus, more
paganorum, vt ex hiis xij viris octo elige-
rent, qui conceptum facinus nocte jn in-
nocentes perficerent, quod et factum est.

Nam irrumpentes nocte domum satellites
dyaboli, jn qua memorati viri jacebant,

extractis gladiis trucidabant eos, precidentes

capita eorum. Patrato itaque tam nephan-
dissimo scelere, colligentes sancta capita
eorum, et vrnet' admodum magne impo-
suerunt, annectentes saxo jngenti, quem
par boum vix trahere valebat, et jn medium
ampnem juxta ecclesiam eorundem marty-
rum demerserunt, Tu autem.

R.

Suis, quos Vexio duxerat,
Nepotibus, quam fecerat,

Läsning 6

Medan den helige biskopen uppehöll sig

hos konungen, voro hans tre systersöner

lJnaman, Sunaman och Vinaman som sagt

på den plats, som nu heter Växjö och
varest helgonet byggt en kyrka av trä, och
omvände genom flitig predikan och för-
maning folket till tron på den heliga Tre-
enigheten. Men emcdan de icke fullstän-
digt kände landets sed och språk, hade de

tagit till sig några förnäma män, vilka
även ansågos som visare än de andra, när
det gällde underhandlingar, och de stödde

sig för der mesta på dessas råd vid sitt
arbete. Och de voro så förtroliga mot dem,
att de ofta åto tillsammans med dem och
icke höllo något hemligr för dem. Män-
nen fingo se deras prydnader och nyttig-
hetsföremå|, prydda med dyrbar och skif-
tande utsmyclning, skålar, fat och skedar
av guld och silver, och de häpnade över
allt detta. Efterhand uppeggade djävulen,
som är avundsman och förföljare av allr
gott, de tolv nämnda männen mot dem
och upphetsade dem till den grad, att de

övervägde, hur de skulle kunna ta livet av
dem och röva deras ägodelar. Men eftersom
de fruktade för folket och befarade, att de

ej skulle kunna fullborda den planerade

ogärningen, kastade de efter hedningars sed

lott emellan sig, och de tolv männen ut-
valde bland sig åtta, vilka nattetid skulle
utföra det beslutade illdådet mot de oskyl-
diga. Och det gick också i verkställighet.
Ty djävulens drabanter bröto om natten in
i tjäller, där de heliga männen lågo, drogo
svärden, dödade dem och höggo av deras

huvuden. När det avskyvärda brottet var
begånget, samlade mördarna deras heliga
huvuden och lade dem i ett stort kar; vid
karet bundo de en väldig sten, som ett par

oxar näppeligen förmått draga, och de

sänkte det mitt i en sjö, som ligger vid
dessa martyrers kyrka.

ResPonsorittm

Till Växiö han i sällskap for
med fränder tre. Han anförtror

" Dessa två ord äro tillagda i marginalen.
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Ecclesiam commendat
Et ad Olauum properat
Vt quam concupierat
Illi fidem ostendat.

v.

Et post sacra documenta
Sacer Christi sacramenta
Regi presul impendat.
Vt quam.

JN rrr NoCTURNO

Ant.

Rege presul jn partibus
\Testgocie jnuento

FIunc aggregat fidelibus
Baptismi sacramento.

Ant.

Plures exemplum regium
Salubriter sectati
Spreto ritu gentilium
Christo sunt renati.

Ant.

Vir sanctus, quos recensius

Diuinis sacramentis

Jmbuerat, vberius
Rigabat documentis.

Omelia. Sint lumbi.

lLectio seftirna)

Reuertentes itaque scelerati illi, fune pedes

eorum innectentes, trahebant ad loca que-

dam dumosa et solis bestiis peruia, ibique
eos dimittentes, congeriem lapidem super

eos coaceruabant, credentes scelus a con-
spectu diuine pietatis celari, cuius oculis
nuda et aperta sunt omnia. Set Deus omni-
potens prescius futurorum, qui sanctos suos

presciuit et predestinauit per martirium
saluandos, noluit eos loco horroris et vaste

solitudinis diu detineri, set repente signis

ec miraculis eorum sanctitatem demonstrando
maluit declarare, Nam coruorum ibi muiti-
tudo sepius congregate vocibus suis per diem
clamare atque crocitåre indesinenter solebet.

t20

i deras vård sin kyrka.
Till Olovs Lungsgård färden bär.
Han ämnar nu uppfylla där
vad han hört kungen yrka.

Yersikel

Han lär och döper denne drott,
vars hjärtas traktan länge stått
till att få Kristus dyrka.

TREDJE NOKTURNEN

Antifon

Till Västergötland Sigfrid går,

där konungen han möter,
och denne sakramentet får
med sina främsta göter.

Antif on

Av landets folk en talrik hop
sin kungs exempel aktar,
blir pånyttfödd i Kristi dop
och hednisk kult föraktar.

Antif or.

Den helige med lärdom god

ses ökad kraft förläna
åt själar, som i dopets flod
han nyss har tvagit rena.

Homilid över Luk. 12:3J40.

Läsning 7

Sedan återvände dessa nidingar, bundo ett
rep vid likens fötter och släpade dem till
en törnbevuxen plats, som endast var ge-

nomtränglig för de vilda djuren. Där läto
de dem ligga, och de kastade upp en stor
hög stenar över dem, i det de trodde, att
det gudlösa brottet kunde döljas för den
gudomliga försynen, för vars ögon allt lig-
ger öppet och bart. Men den allsmäktige
Guden, som vet allt som skall hända och
förutsett sina helgon och förutbestämt, att
de skulle frälsas genom martyriet, ville icke
länge låta dem ligga kvar på denna hemska,

vilda och ensliga plats utan visade plotsligt
genom tecken och under deras helighet. Ty



Den helige Sigfrid

Columpna vero miri splendoris per noctem
ab illo loco jn aere se protendens, manifes-
tum sanctitatis eorum jndicium sui luminis
claritate demonstreuit, Quod cernentes

ignari et jncreduli mirabantur sibi talia
prodigia insolita apparere, arbitrantes sibi

deinceps meliora prosperis successibus afiu-
tura: fit quippe cursus plurimorum, vnus
alteri virtutem jnsinuans miraculi. Metuen-
tes autem sceleratissimi lictores, ne iusto
Dei iudicio nephandissimum scelus jn con-
spectu populi publicaretur, et sibi digna pro
meritis ulcio redderetur, auferentes a loco

sancta eorum corpora, jn quo ea proiece-

rant, ad alium nocte sepelienda detulerunt,
jn quo usque hodie occulto Dei iudicio pec-

catis populi exigentibus occultantur. Gaude-
bat itaque dyabolus, se de nece seruorum
Dei tam terribiliter triumphasse, et veloci-
ter jniquitatis arma arripiens, jn nouellam
christianitatis plantacionem acrius deseuit, et
oues tocius pastoralis cure destitutas, nequi-
cie sue veneno lacerandas aggreditur. In-
flemmat namque iras, odia excitat, acuit
cupiditates, nutrit discordias. Hunc jnuidia
stimulat, illum fallacia supplantat, jllum
jn superbia eleuat, istum fraudibus necat,
alium adulterio polluit, illum homicidio
jnterficit. Talibus nequicie armis improui-
sos inuadit et secum ad inferos protrahit.
Beatus igitur Sigfridus, cum de suorum
nece nepotum nuncium accepisset, et causa

occisionis eorum ei innotuisset, grates im-
mensas egit Deo, qui eos de mundi huius
colluuione per coronam martiri; eripuit, et
preciosa morte per sanguinis efiusionem ad

se venire disposuit. Condolens itaque nimium
confessor Christi ouibus sibi creditis, omni
consilio siue solacio destitutis, reditum suum
ad eas visitandas et consolandas accelerare
parat. Accepta quoque a rege licencia, et
occasione vie coram eo exposita, suis in-
dixit parare ad iter necessaria. Rex siqui-
dem audiens nepotes sencti viri tam cru-
deli morte peremptos, vehementer jndoluit,
et virum Dei cum suo comitatu illuc pre-
mittens, se ocius e vestigio sequturum pro-
misit, dicens: Antecedat sanctitatis tue
excellencia cum tuis, gregisque tui nouellam

en mängd korpar brukade jämt komma
semman på platsen och oupphörligt skria

och kraxa under dagen. Och om natten
steg från denna plats i luften en pelare av

underbar glans, vilken med sitt klara ljus
uppenbart bevisade deras helighet. När de

okunniga varseblevo detta, förundrade de

sig över att ett sådant ovanligt under
visade sig för dem och trodde, att någon
bättre lycka än fordom skulle vederfaras
dem; många människor lupo samman, och
den ene kungjorde det stora underverket
för den andre. Men de onda bödlarna fruk-
tade, att illgärningen genom Guds rättvisa
dom skulle bli bekant för folket och att
ett välförtjänt strafi skulle drabba dem,
och därför togo de upp de heliga krop-
patnt frän den plats, där de lagt dem, och
begrovo dem nattetid på ett annat ställe,
där de genom Guds lönnliga dom och som

straff för allmogens synd ligga förborgade
och okända ännu i dag. Djävulen gladde

sig över att ha kunnat triumfera så fasans-

fullt genom mordet på Guds t;'änare. Snabbt
grep han till ondskans vapen och rasade

våldsamt mot de kristnas nya plantering;
med lastens gift sökte han fördärva de får,
som berövats sina herdars vård. Han upp-
tände nämligen vreden, upphetsade hatet,
skärpte lystnaden, uppammade tvedräkten.
En frestade han med avund, en annan
fällde han med bedrägeri, en tredje stör-
tade han genom högmod, en fjärde dräpte
han genom svek, en femte befläckade han
med otukt, en s.jätte dödade han genom

mandråp. Med sådana ondskans vapen över-
fall han de oförberedda och förde dem med
sig tili helvetet. När den helige Sigfrid fått
budskap om dråpet på sina systersöner och

orsaken till deras mördande blivit honom
bekant, tackade han Gud, som genom mar-
tyrkronan ryckt dem från denna onda värld
och förunnat dem att komma hem till ho-
nom genom blodsutgjutelse och en dyrbar
död. Men Kristi bekännare ömkade sig

mycket över de får, som anförtrotts åt
honom och som nu berövats varje omvård-
nad och hugnad, och han beredde sig

att påskynda sin återkomst till dem för att

t2l
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plantacionem reformare et ad pristinum
statum reducere studeto. Nos vero omni
dilacione remota jter tuum insequentes per-

sone tue lesum reformabimus honorem, et

mortis tuorum nepotum crudelitatem, legis

nostre censura cum iudiciaria potestate

constringentes, condigna preeunte satisfac-
tione, vindicabimus, Timebat enim rex, ne

vir Dei, nimij doloris anxietate de nece

suorum stimulatus, populum jn fide tenerem
desereret. Tu autem.

R.

Almi patris et insignis

Trucidantur a malignis
Nepotes jnterea,

Quos illustrat Christus signis

Et coronis ornat dignis

Jn aula syderea.

v.

Sic tormentis pro indignis
Dantur iustis et benignis
Premia etherea.

Jn aula.

lLectio octaual

Igitur cum beatus Sigfridus Verendiam
redisset, suos, vt prediximus, jnuenit occu-
buisse nepotes cunctaque vtensilia seu res

nccessarias, quas jn vsum diuini ministerij
siue domesticis necessariis deputauerat, peni-
tus dissipata et conspersa comperit, popu-
lumque jn fide vacillantem jamque ad occa-
sum tendentem, magis doluit. Laborem

itaque dolori superponens, noctes diesque

peruigiles ducebat, oracioni, predicacioni et
exhortacioni insistens, lapsum quorundam
gemens, alios in fide corroborans, quosdam

vero ad eandem conuertens et jn fide con-

r22

besöka och trösta dem. Han fick tillstånd
av konungen, underrättade denne om tid-
punkten för sin resa och bjod de sina vid-
taga nödiga anstalter {ör färden. Konungen
sörjde mycket över att den helige man-
nens systersöner blivit så grymt mördade.
Han skickade gudsmannen i förväg dit
med sin svit och lovade atr snart följa
honom. >>Gå du i förväg med de dina, he-
lige man>, sade konungen, >för att åter-
ställa din församlings nya plantering och
äterföra den till dess forna tillstånd. Men
vi skola utan uppskov följa dig och upp-
rätta din kränkta ära. Vi skola rannsaka
och rättvist straffa dina systersöners grymma
död.> Konungen fruktade nämligen, att
gudsmannen, pådriven av den stora sorgen

över sine fränders dråp, skulle lämna ett
folk, som ännu var svagt i tron.

Responsoiun

Helge fader Sigfrids fränder
mördas utav nidingshänder.
Med mirakler himlens drott
deras hjältedöd förskönar
och med kransar dem belönar
i sitt höga stjärneslott.

Versikel

Var och en, som tappert stridic
och som oförskyllt har lidit,
sådan salig lön har fått.

Lösning I

När nu den helige Sigfrid återvänt till
Värend, fann han, som sagt, sina syster-

söner dödade, alla de nyttoförcmål eller
nödvändiga redskap, som han bestämt för
gudstjänstens eller hushållets bruk, bort-
rövade och förskingrade, folket vacklande

i tron och kyrkan lutande mot sin under-
gång. Häröver sörjde han storligen. FIan

lade nu möda till sin sorg, genomvakade

nätterna i bön och predikade och förma-
nade om dagarna, sörjde över dem som

fallit i synd, stärkte några i tron och om-
vände andra till denna och befästade dem



Den helige Sigfrid

solidans, ad baptisma quoque conuolantes
benigne suscipiens, seque ipsum diuine ser-

uituti mancipando iugiter aptabat. Eodem
namque tempore, cum vir sanctus, pro ne-
potum suorum ostensione Dominj clemen-
ciam iugiter exorauerat, nocte quadam ex

suo domicilio exiens, cum secus stagnum,
quod cymiterio eiusdem ecclesie adiacet,
deambularet, vidit jn stagno tria luminaria
jn modum stellarum clare lucencia, et ad

horam orientalis ripe tendencia, Quod vir
Dominj jntendens, Deum letus benedixit,
et ad locum e regione constitutum celeriter
occurrit. Cum autem luminaria littori
appropinquarent, eiectis vir Dominj cotur-
nis, quos jn pedibus habebat, seque jn
aquam mittens, obuiam prosiluit. Cernens-
que sanctus Dei se a Domino exauditum,
miramque et inef,abilem Dominj miseri-
cordiam dignis extollere laudibus cepit, qui
sanctos suos glorificare atque illustrare
dignanter jn celis et jn terris disposuit. Vir
itaque Dominj propius accedens, vt deside-

rium cordis sui acquireret celerius, lumen
quod eius oculis prius apparebat, ablatum
est. Illo vero perseuerante vt quereret, dili-
genciusque perscrutante, jnuenit tandem
situlam ligneam cum tribus capiribus, magno
lapide alligatam, quam assumens ad terram
detulit, et sedens capita jn sinum collegit,
merensque nimis atque humano affectu eis

compaciens dixit: Deus vindicet! Statimque
vnius ex capite vox emissa jta respondit:
Vindicatum erit! Contra aliud inquit:
fQuando? Tercium ad hoc intulit:"] Jn
{ilios filiorum! Apparebant namque capita
eorum adeo recencia et jncorrupta, ac si

eadem hora a corporibus fuissent abscisa.

O ammiranda virtus diuina! O predicanda
vbique eius potencia! O per omnia laudanda
eius misericordia, qui ita confessorem suum
letificrre dignatus est, vt quam preciosa

esset jn conspectu suo mors sanctorum
eius tot miraculis atrestantibus ostenderet.
Lux autem celitus emissa vasto gurgiti,
jnter crispantes vndas vim ventorum non
metuens, resplendebat, saxum ingens jnter

i tron, tog huldrikt emot dem, som skyn-
dade till dopet, och sparade icke sig själv
i Guds tjänst. Vid den tiden bad den he-
lige mannen beständigt, att Gud nådeligen
måtte visa honom vad som blivit av hans
systersöner. En natt gick han ut ur sitt
tjäll och strövade längs den sjö, som ligger
vid Växjö kyrkogård. Han fick då se tre
ljus i sjön, glimmande som klara stjärnor,
och de svävade mot östra stranden. När
Fferrens man såg detta, blev han glad, pri-
sade Gud och skyndade snabbt till detta
ställe, som låg utanför strandgränsen. Då
dessa ljus nalkades land, drog Herrens man
storna av sina fötter och vadade ut för
att möta dem. Guds helgon förstod, att
han blivit bönhörd av Herren och begynte
lova Herrens underbara och outsägliga
barmhärtighet, som låter sina helgon vär-
digt förhärligas i himmelen och på jorden,
Flerrens man gick nu närmare för att 6or-
tare vinna det som hans hjärta åstundade,
men då försvunno ljusen ur hans åsyn. Han
letade så noggrant han förmådde och fann
till slut ett trähar med tte huvuden i
och en stor sten bunden därvid. Han tog
upp karet och förde det till land. Där
satte han sig och lade huvudena i sitt knä.
Sörjande och gripen av kärlek och medli-
dande med dem sade han: >Må Gud häm-
nas!> Genast svarade en röst från det ena

huvudet och sade: >>Det varder hämnat!>>

Det andra sade: När?>> Det tredje svarade:

>På barnbarn.> Deras huvuden syntes så

friska och oförmultnade, som om de samma

timma blivit avhuggna från kropparna.

O hur underbar är icke Guds kraft! Hur
bör icke hans makt prisas överallt! Hur
bör icke hans barmhärtighet lovas genom

allt, han som värdigats glädja sin bekän-
nare genom att med många miraklers vitt-
nesbörd visa hur dyrbar han håller sina

heligas död! Ett ljus från himmelen strå-
lade på en ödslig sjö bland krusade vågor,

icke fruktande vindarnas kraft, en stor

sten sam på böljorna; huvudenas livlösa

munnar läto höra de klaraste röster och

" Kompletterat ur Baazius' avskrift, tryckt i Benzelius' Monu.rnenta.
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fluctuantes vndas enatauit, et insensibilia
capitum ore voces clarissimas emittebant,
et per lingue officium verborum motus
plene et perfecte formabant. Quis namque
talia audiens non obstupescat? Quis non
elinguis fiat? Igitur vir Dominj tantis mira-
culis cum misericordia Dominj inflammatus,
ac spe in Domino confortatus, eo robustior
jn Dominj virtute existens et de die jn
diem proficiens, post beata suorum nepo-
tum capita digne aput se recondita collo-
caurerat, vigiliis, jeiuniis et continuis ora-
cionibus exinaniens exercere studebat, et
grates Deo persoluebat.

R.

Interemptis crudeliter
Cultoribus iusticie,
Gemens Vexio velociter
Redit minister gracie,

Quia vacillat grauiter
Noue status ecclesie.

v.

Nam recreuit celeriter
Vecus error per{idie.
Vacillat.

lLectio nonal

Jnterea rex Suecie Olauus, de quo supra
mencionem fecimus, collecto exercitu, cum
manu valida Verendiam venit, homicidas

seu conspiratores, qui necem sanctorum
grassati fuerant, iusta animaduersione damp-
nauit. Audiens itaque populus terre di-
strictum regis erga malefactores iudicium
timuit, et formido titillabat corda audien-
cium. Cumque regis iram, quam iusta
paciebantur, mitigare attemptarent, jn-
dixit eis numerum argenti et auri talento-
rum, videlicet pro vnoquoque illorum ter-
nam satisfactionem. Collecta ergo pecunia,
rex commune indixit placitum terre, et
allatam jn conspectu omnium ipsam quam
prediximus pecuniam effuderunt. Rex ita-
que aduocans virum Dei, huiuscemodj ver-
bum alloquitur: Scimus, o dilecte Deo,
tuam excellenciam jn tuorum nepotum oc-
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talade tydligt och fullkomligt! Vem må
icke bli förvånad över att höra något dy-
likt! Vem kan undgå att förstummas? Her-
rens man gömde och förverede hedersamt
sina systersöners heliga huvuden hos sig.

Hänförd över så stora underverk och över
Flerrens barmhärtighet och styrkt i hoppet
på Herren, blev han nu sttrkare i Herrens
kraft och dag för dag allt verksammare.
Han späkte sig med vakor och fastor och
under ständiga böner och frambar tack-
sägelser åt Gud allsmäktig.

Responsorium

När så man slagit grymt ihjäl
rärtf ärdighetens dyrkare,
beger sig nådens tjänare
till Växiö snabbt, med sorgsen sjä1.

Där vacklar nu den helgedom,
vars grund han och hans vänner lagt.

Yersikel

Den gamla otrons tistelblom
uppväxer med förnyad makt.

Läsning 9

Emellertid kom nyssnämnde konung Olov
av Sverige, sedan hären samlats, med väldig
krigsmakt till Värend och dömde de mör-
dare och sammansvurna, som anstiftat drå-
pet på helgonen, till ett rättvist straff. När
bygdens folk h<;rde den dom, som konungen
fällt över missdådarna, bävade det, och
fruktan betog åhörarnas hjärtan. De för-
sökte mildra konungens rättmätiga vrede,
och han ådömde dem då böter i silver och
guld, nämligen en trefaldig gottgörelse för
var och en av dem. När penningarna hop-
samlats, utlyste konungen ett allmänt ting,
och man lade fram denna penningsumma i
allas åsyn, Konungen kallade då till sig
gudsmannen och talade till honom dessa

ord: >Vi veta, du Guds älskade, att din
värdighet blivit svårt sårad genom dråpet
på dina systersöner. För att gottgöra den
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cisione perualide lesam. Quapropter ad
jniuriam tibi factam depellendam et hono-
ris tui celsitudinem restaurandam, huius
fului metalli numerosa pondera, subueniant,
Ad hoc vir Dominj respondit: Scimus, bone

rex, et vere scimus, diuinam jn hoc facto
maiestatem nimis fuisse lesam, vnde jniu-
riam nostram facilius contempnere possu-

mus, set quia te, o rex, pre omnibus decent
auri argentique diuicie, sint tibi ista et
honori tuo famulancia, possessionumque

tuarum [mansiones'n], quas in Hwff et
Thyudhby regia dignitate possides, ad ho-
norem [Dei'] et vtilitatem sancte ecclesie

perpetuo habendas concede. Audiens autem
rex illius peticionis constanciam, voluntati
eius libenter annuit, et possessiones, quas

vir Dei expecierat, auctoritate regia Vexio-
nensi ecclesie perpetuo confirmauit, Hiis
autem transactis, vir Dominj ad arma
recurrens consueta, oracionibus et lacrimis
seipsum Deo sacrificium jn odorem suauita-
tis mactabat, et gregem sibi creditum Do-
mino commendauit. Peragrabat namque
partes Suecie, predicando, baptizando et po-
pulos ad fidem Christi conuertendo, sacris

eciam monitis hos, quos fide jmbuerat, am-
monebat, vt in illa eterna a Deo recepturi
premia perseuerarent. Construxit namque
ecclesias, clericos ordinauit, eisque indixit
vt predicando et baptizando populum Do-
mino acquirerent. Igitur post vniuersam
fidelidum turbam Domino illis jn partibus
acquisisset, ad ecclesiam suam quam pri-
mam Vrrendie construxerat est regressus;
ibique Domino suo vt prudens et fidelis
seruus, t:rlentum sibi commissum fideliter
erogauit. Stetit autem ibi multo tempore,
seruiens Deo jn humilitate et sanctimonia
vite, et confectus senectute bona, ad Domi-
num, cui fideliter semper seruierat, felici-
ter migrauit. Sepultus est jn eodem loco,
jn quo sibi, Deo donante, pausam elegerat.

R.

O stupendum spectaculum,
O preclarum miraculum,

orätt, som vederfarits dig, och återupprätta
din heder bjuder man dig nu detta myckna
gula guld.> Då svarade gudsmannen: >Det
veta vi, o gode konung, att det gudomliga
majestätet blivit svårt skymfat genom denna
gärning, men den orätt, som tillfogats mig,
kan jag lättare överse med. Men eftersom
nu rikedomar i guld och silver tillkomma
dig, o konung, framför andra, så må dessa

penningar tillfalla dig och tjäna till din
ära. Men de gods, som du med kunglig
värdighet äger i Hov och Tjurby, skänk
dem till Guds ära och den heliga kyrkan
till nytta och evärdelig besitrning.> När
konungen hörde hans begäran och hans
ståndaktighet, gav han gärna sitt bifall åt
hans önskan och gav så de gods, som guds-
mannen begärt, med kunglig befogenhet åt
Växjö kyrka till evärdelig ägo. När detta
var utfört, grep Herrens man åter till sina

vanda vapen, offrede sig under böner och
tårar åt Gud som en ljuv vällukt och an-
befallde åt Herren den hjord, som över-
lämnats i hans vård. Han genomvandrade

trakterna i Sverige, predikande, döpande
och omvändande folket till tron på Kris-
tus, och dem, som han undervisat i tron,
förmanade han fromt, att de skulle fram-
härda däri och så vinna evig lön av Gud.
Han byggde kyrkor, vigde präster och ålade

dem att genom predikande och dop vinna
folket åt Herren. Sedan han i dessa trak-
ter vunnit en talrik skara av troende åt
Flerren, återvände han till den kyrka, som

han först byggt i Värend, och där utbe-
talade han, som en vis och trogen tjänare,
trofast åt sin Herre det pund, som blivit
honom överlämnat, Han levde där en lång
tid, ty'änande Gud i helighet och ödmjuk-
het, och i hög ålder flytrade han saligen

till Herren, som han alltid trofast tjänat.
Han är begravd på den plats, som han ut-
valt till vilostad åt sig.

Respotsorium

Ett sällsamt skådespel han såg,

ett härligt under han förnam:

" Kompletterat ur Baazius' avskrift, tryckt i Benzelius' Monumenta.
"u Kompletterat ur Baazius' avskri{t, tryckt i Benzelius' Motturnenta.
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Cum grandi saxo vasculum
Natans ad Dei famulum,
Vexit nepotum capita
Diu sub vndis abdita,

v.
Et tria luminaria,
Diuinitus micancia,
Monstrant sanctorum merita.
Vexit nepotum.

AD LAUDES

lAnt.)
Rex Olauus, viros rectos

.Vt percepit jnterfectos

Grauiter jngemuit
Et presuli condoluit.

Art.t.

Vt emendam per immensam
Mitigaret rex offensam,
Pontificis Varendiam
Pergit, celans iusticiam.

Ant.
Grandem presul pecunie

Pro emenda dum respuit
Summam, multa ecclesie

Rex predia mox contulit.

Ant,
Hinc \i/exio supercticio
Perfidie prophana
Defecit et religio
Profecit christiana.

Ant.
Iliic viuens jn virtute
Sigfridus, hiis patratis,
Bona tandem senectute
Coniunctus est beatis.

Ymfnus

Laudes atque* preconia

Dulces promit Verendia,
Sancto Sigfrido conscia,

Concentus ac aromata.

* 
Så Brev. Linc, Cod. Laur. Od.: et.
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en sten, fastbunden vid etr tråg,
till honom över böljan sam.

Och sina fränders huvu'n tre,
i tråget dolda, fick han se.

V ersihel

Tre 6agra ljus i natten glänsc;
från himmelen de kommit fram
att visa helgonens förtjänst.

LAUDES

Antif on

Konung Olov djupt bedrövats
av det grymma mord, som övatsl
sörjer dessa ädla män,
tröstar biskopen, sin vän.

Antif on

Han drar till Värend för att skaffa

dess biskop rätt och mordet straffa.
Man med en väldig summa guld
vill sona där sin svåra skuld.

Antif on

Då Sigfrid detta guld försmår,
hans kyrka som ersättning får
två rika gods av konung from
till en evärdlig egendom.

Antif on

I Växjö tynar vantron bort
och mister all sin styrka.
Den rymmer fältet inom kort
för Kristi sanna kyrka.

Antif on

Sigfrid verkar oförtrutet
och sitt livsverk för till slutet;
går till sist, en vördad gamling,
till de heligas församling.

HYtnn

Med sång och spel och rökelse,
med böners rop och hymners pris
hembära Värends fromma barn
Sankt Sigfrid lov på festligt vis.



Ex cuius eloquencia
Irradiatur Suecia,

Tam nobilis presencia

I/exionensis ecclesia.

Hinc celi canit curia

Jntermina leticia,
Hinc personat melodia
Celesti cum ierarchia.

Nam" tanti per suffragia

Nos celibis propicia
Dignos ducat ad gaudia

Vera quoque sotheria.

Laus Deo Patri sit pia,

Jmmensa reuerencia,
A quo manat clemencia,
Sancto Sigfrido gloria.

Super Benedictus fant.l

Sancte presul, exstirpator
Infidelitatis,
[,t fidelis seminator
Verbi veritatis,
Esto nobis mediator,
Vt nos, a peccatis

Purgans, collocet Saluator
Regno claritatis.

IN SECUNDIS VESPERIS

Saper Magnificat attt.

Pie pater et pxtrone,
Tua jnteruencione

Nos a malis liberari
Et procures colletari
Sine terminacione
Tecum celi mansione.

Den belige Sigfrid.

Med lärdom och vältalighet
han gav det mörka Sverige ljus.
Som skyddspatron han bland oss bor,
och Växjödömen är hans hus.

Och darför sjunger, gränslöst glad,

all himmelens hierarki;
därför samklingar nu vår sång

med änglars jubelmelodi.

Må Gud i sin barmhärtighet
på denne helgonbiskops bön

oss skänka efter livets slut
den sanna himlagladjens lön!

All godhets, nåds och kärleks brunn,
Gud fader, som i höjden bor,
ske lov och vördnad utan gräns

och biskop Sigfrid ära stor!

Amen.

Antif on till Benedictus

Flednatron du plånat ut,
biskop vördnadsvärde!
Sanningens och Iivets ord
trofast du oss lärde.
Bed för oss, att från vår s.jäl

syndasmittan vike
och att Frälsar'n lede oss

hem till ljusets rike!

ANDRA VESPERN

Antif on till Magnif icat

Fader, skyddspatron, bevara
genom dina helga böner
oss från varje nöd och fara,
och förunna dina söner,

att med dig i himlens höjder
evigt njuta änglars fröjder!

:s

Det faller genast i ögonen, att nokturnernas läsningar och sångtexter
korrespondera mindre väI. I första nokturnen hinna läsningarna fram till
Sigfrids omvändelse av de tolv förnämsta männen i Värend; det tredje
responsoriet uppehåller sig ännu vid konciliet i England. Andra nok-
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turnens läsningar sluta med dråpet på systersönerna, men dess respon-
sorier hinna icke längre än till Sigfrids resa från Värend till Västergöt-
land och kungadopet. Tredje nokturnens sista responsorium besjunger
återfinnandet av de tre huvudena; fortsättningen (konungens straffdom
och gottgörelsen), som berättats i nionde läsningen, återgives på vers i
laudesantifonerna. Sångtexterna äro m. a. o. placerade far sent i förhål-
lande till läsningarna, ett liturgiskt fel, som Sigfridsofficiet dock delar
med flera andra, t. ex. Flenriksofficiet (ehuru förhållandet dår är ett
omvänt: responsorierna infalla tidigare än de läsestycken, vilkas inne-
håll de omskriva på vers). Men eljest måste sägas, att Sigfridsofficiet är
ett helgjutet diktverk. Legenden har ju i och för sig stora stämningsvär-
den. Skildringen av det Värend, som möter resenärerna, sväller av lokal-
patriotisk stolthet, liksom man hela tiden förnimmer Värendsskaldens
fostedändska patos. Llnderbart vacker och poetisk är skildringen av hur
Sigfrid, ensam och sorgbunden, vandrar om narten längs sjön vid Vaxj<;
kyrka och hur de tre ljusen leda honom till det simmande tråget med
martyrernas huvuden. Och man måste medgiva, att de rimmade partierna
väl tillvarataga legendens alla lyriska och dramatiska efiekter. Diktverket
har något av en ballads friska berättarglädje.

En mängd sällsamma mirakelmotiv äro knutna till systersönernas mar-
tyrium: ljusfenomenen, karet som flyteltrots den tunga stenen, de
talande huvudena. Intet av dessa motiv är okänt i den hagiografiska littera-
turen. Två gånger röja ljusfenomenen de dräptas kvarlevor: först synes en
ljuskolonn över kropparna i vildmarken, och senare syäva tre ljuslågor
över huvudena i det flytande karet. Ett ljusmirakel uppenbarar ofta en
död persons helighet. I nordiska legender berättas miraklet om S:ra Marga-
reta ay Roskilde, S:t Thöger av Vestervig, S:t Magnus Orknöjarl, S:t
Olov, lokalhelgonet Elov av Borgholm, ja ännu så sent som om S:ra
Katarina av Vadstena. Om de båda martyrerna Ewald har Martyrologium
Rornanum följande notis för den 3 oktober: ,över deras kroppar visade
sig en lång tid ett klart ljussken om natten, vilket röjde deras vilostad
och deras stora förtjänster.)) Närmast påminna dock ljusmiraklerna i
Sigfridslegenden, såsom Toni Schmid påpekat28, oD Sunnivalegendensl
en påverkan därifrån är trolig. I den norska legenden är det just en
biskop Sigurd och en konung Olov, vilka tack vare en ljuspelare upp-
täcka Seljahelgonens reliker. 

- 
Naturligtvis är det även ett bevis på

helighet, när en kropp, fastbunden vid en sten, icke sjunker utan flyter
till land. Den helige Hallvard, nedskjuten med pilar i sin båt på Dram-
mensfjorden, flöt som död omkring i fjorden med en kvarnsren om
halsen; barnahelgonen Arilds, Toras och Helenas lik flyta in till Arilds-

'" Schmid: Den helige Sigfriil, s. 87.
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läge, Torekov och Tisvilde på stenatr, för att. icke tala om leuand,e helgon
(t.ex. aposteln Jakob), vilka skola ha använt stenar som farkost. Toni
Schmid har påvisat, vilken internationell spridning motivet med de ta-
lande döda huvudena äger, och påpekat, att det ifrägavarande stället i
Sigfridslegenden närmast torde vara påverkat frän legenden om den
engelske konung Edmund.2e >Efter konung Edmunds död söker man
efter hans huvud och ropar: Caput sancti viri ubi es? Huvudet svarar tre
gånger efter varandra: F{er.>

Det i sjunde läsningen omtalade stenkastandet över martyrernas krop-
par förtjånar uppmärksamhet. Man frägar sig, om detta år ett arv från
någon äldre legendversion, där martyrerna blivit stenade, eller om legend-
författaren här omtolkat eller missförstått ett urgammalt folkligt bruk:
ofierkastet. Sten- eller kvistkastningsceremonien har ju sedan urminnes
tid varit ett vanligt sätt att utmärka platsen för en mordgärning. Vi ha

många exempel på sådana offerkast i vårt land, och åtminstone två ut-
märka platser för helgons martyrier: Kapellsten i Skogs socken i Häl-
singland (den plats, där landskapets apostel, S:t Staffan, skall ha blivit
dräpt) och stenröset vid S:t Elovs källa mellan Borgholm och Köping.3o

Mördarna förde de doda kropparna till ett avlägset, ödsligt och snår-
bevuxet ställe, där >neplica kom sool>, tillägger den fornsvenska över-
sättningen av legenden, som återfinnes i den 1420-10 skrivna Codex
Bildstenianus.sl Man vet, vilken motvilja vära farf;der haft for att bli
begravda mot norr 

- 
det sollösa väderstrecket, köldens, mörkrets, trol-

lens och helvetets väderstreck. Ännu i dag ha många lantliga kyrkogårdar
ingen enda gravvård på nordsidan av kyrkan 

- 
här ha endast brotts-

lingar och självmördare nedmyllats. Man ville bli jordad åt söder, åt

solsidan. Att de tre Värendsmartyrerna jordades >>frånsolsr> anföres här,
såsom Nils Ahnlund påpekat, som ett särskilt bevis på ogärningsmännens
ondska.32

'" Schmid, a. a., s. 87.
- Troligen är även offerkastet vid S:ta Lucias källa i Bellö i Småland att förstå på

detta sätt. Om källan och offerkastet läsa vi i en uppteckning från 1600-talet: >>Jfrån

Bella kyrckio öster uth ungefär et Mesqvetskot ligger een kella wijdh Nampn Sancta
Lucie kella af diup een aln, til den samma hafwa och the söckt som någon siukdom hade
haft, twätat sigh och drucket ther aff, och ofrat i samma kella penningar, nålar, knifwar,
klädes klutar, skålar, träskedar etc. Mehra om den samma w€et iagh något berätta' Hoos
samma kella hafr och af uhrminnes warit een stoor rijskast, på hwilcken the som samma
kella gingo förbij, iu åth minstone kastat een li;'ten green eller qwist der upå, hwilcken
rijskast af mfyckenl storheet än är til at beskoda.>> Sannolikt utmärker rishögen den
plats, där S:ta Lucia, det bygdehelgon, som givit namn åt bredvidliggande källa, blivit
dript, Småländska hembygdsböcker. 9. Den första fornminnesinventeringen i Småland.
Prästerskapets rannsakningar om gamble antiquiteter och monumenter åren 1667-1690,3.
Jönköpings län.

" Utgiven i Elt fornst'enskt legenddrium, ll, s. 839 ff, samt i Script. rer. suec. lI: l,
s. 347 ff. översättning till modern svenska i Legender från Sueriges medeltid, s. 28J ff.* Ahnlund: Sxensk sägen ocb häud, s. 12s.

9-sz3oz3 Credo. 38:eårg. Nr 3. tgST 129
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Korparna, som kraxande sväva över likplatsen, är ju i och för sig ett
mycket realistiskt och naturtroget inslag. Dessa fåglar, som röja de döda,

sakna dock ej motsvarigheter i legendlitteraturen: man erinre sig korpen,
som röjer S:t Henriks avhuggna finger på isflaket, och de vita fåglar, som

visa de anhöriga vägen till S:t Botvids och S:t Arilds kroppar.
Det är just kring Llnamans, Sunamans och Vinamans martyrium som

de folkliga sägenmotiven gruppera sig. Folkfantasien har först och främst
sysslat med de tre martyrerna. Om Sigfrid själv berättas inga sådana

sällsamma tilldragelser. Det torde vara riktigt, att martyrerna ursprung-
ligen vördats utan samband med biskopen. De ha ej heller under senare

medeltid blivit helt bortglömda som självständiga helgongestalter. När
Uppsalabreviariet slutar sina oktavläsningar för Sveriges skyddshelgons

fest med en önskan, att Flerren >i välbehaglig tid barmhärteligen täckes

uppenbara oss sina and.ra, för honom välbehagliga helgon genom att visa

oss deras reliker, dygder och förtjänster, vilka hittills för människornas
synders skull varit fördolda>, så undrar man, om detta möjligen utgör en

önskan, att lii,an måtte finna kropparna av Sigfrids tre systersöner, vilka
ju, som det heter i Sigfridslegenden, >genom Guds lönnliga dom och som

straff för allmogens synd ligga förborgade och okända ännu i dag>. När
generalkonfessorn Nils Ragvaldsson skildrar S:ta Katarinas skrinläggning
är 1489, uppräknar han till slut andra svenska helgons planerade kanoni-
sationer: >först S. Sigfridi Söstersöner, Martyres, item helga Brynolph
Biscop i Skarom, h. Biscop Nicolaus af Linkopunge,, osv.33

Till Växj<;stiftets rimofficium för Sigfridsdagen höra även en alleluja-
vers och en s e k v e n s, avsedda för dagens högmässa. Även dessa sånger

återfinnas i Codex Laurentii Odonis. De ha följande lydelse:

Sigfride, Varendie
Pastor et patrone,

Nobis dona gracie

Posce, pater bone!

Salue, gemma confessorum,

Vas virtutum, prelatorum
Speculum et gloria;
Salue, pater orphanorum,
Tu sanctorum doctor morum,
Plenus omni gracia.

Jn deserto vastitatis
Ortum plantat voluptatis
Rex misericordie,

Noctem fugat tenebrarum

Värends herde och försvar,
Sigfrid, o bliv när oss!

Nådens gåvor, hulde far,
med din bön beskär oss!

Hell, bekännarskarans heder,
lärcre i helga seder,

faderlösas hulde far,
dygdens käril, nådens tempel,
prästers ära och exempel,
kyrkofurstars spegel klar!

Uti ödemarkens vildhet
Gud planterat i sin mildhet
parker genom Sigfrids hand.
Nattens mörker han fördrivit.

"s Script. rer. silec. llll.2, s, 275.
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Per Sigfridum, solem clarum
Radiantem Suecie.

Jmitator sacer Christi,
Viam nobis ostendisti,

Que ducit ad gaudia,

Hanc sequamur te petente,

Ne cum ruit mors repente

Stringant nos supplicia.

Non est hic jn mundo mundus,

Nec est quem non trahat mundus,

Caro uel demonia.
Set qui morbos omnes sanas,

sana nostras mentes vanas,

Procul pellens vicia.

Nos jn huius vite via
Ducas, pater, via dya

Que ducit ad patriam,
Vt post statum paupertatis,
Mereamur cum beatis

Sempiternam gloriam.

belige Sigfrid

Med sin biskops ord han givit
sol och ljus åt Sveriges land,

Kristi följesven så trägen,
du har visat oss den vägen,

vilken för till glädjens ort,
Lär oss gå den vägen alla,
att, när dad och dom oss kalla,
vi må undgå straffets ort,

Ingen kan mot synd sig värja.
Djävul, kött och värld oss snärja
gång på gång i sina garn.

Du, som sjuka sinnen botar,
jaga bort all synd, som hotar
dina stackars svaga barn!

Fader, var oss här i världen
ledare på pilgrimsfärden
till vårt hemlands himlafrid,
där vår fattigdom skall sluta
och med helgon vi få njuta
salighet till evig tid!

Det enda stift i Uppsala kyrkoprovins, som från Växjö upptog officiet
Sanctus Sigfridus, var Åbo. Ofiiciet påträffas nämligen i ett handskrivet
finlandskt breviarium, Codex Holmiensis A 56. Lektierna ha d;r for-
kortats på ett mycket klumpigt sätt (de utgöra, i Åbobreviariets version,
endast början av den ursprungliga legenden). Den andra, tredje, fjerde
och femte antifonen i första yespern saknas. Från denna källa ha de poe-

tiska partie rna avtryckts av Klemming i samlingen Latinska sånger . ..,
I, s. 111 ff. Roskilde stift i Danmark har övertagit hela rimofficiet. I
Breviarium Roschildense (1i19) påträffas det, med alla sina antifoner
och responsorier. Sekvensen Salue gemTr'ta confessorum återfinnes i det
från Roskilde stift härrörande Missale Haffniense (1t10). I Roskilde-

breviariet ha lektierna förkortats på ett elegantare sätt än i Åbobreviariet.
En intressant geografisk precisering har tillkommit: Växjö biskopsgård,
östrabo, nämnes. Det heter nämligen: >Profectus Post hoc de Dacia tan-
dem in partibus Suecie Ostrebo Varendie peruenit. . . In monte autem
Ostrebo primo fixit tentorium> (Sedan vandrade han vidare från Dan-
mark och kom slutligen till Sveriges trakter, till östrabo i Värend. . .

På östrabo berg slog han först upp sitt tält).33'En befrämjare av Sigfrids-
kulten i Danmark har Peder Jensen Lodehat varit: biskop av Växjö 1382-
86, blev han sedermera biskop av Roskilde och instiftade år l40l ett

** Uppgiften möter även i ett handskrivet danskt legendarium. Se Toni Schmid i Äza-
lecta bollandiana 1942.
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Sigfridskapell i den själländska katedralen.sa Responsoriet Ad Saluatoris
oruniurn återfinnes i Breviarium Arosiense (1t03), och laudeshymnen
Laudes atque preconia i Breviarium Lincopense (1493), varifrån den
avtryckts av Klemming i hans ovannämnda samling.

Den långa Sigfridslegend, som ingår i rimofficiet, möter förutom i Co-
dex Laurentii Odonis även i en av Baazius förfl'fudigad avskrift ur ett
förlorat Växjöbreviarium, tryckt av Benzelius i Monumenta bistorica
uetera ecclesiae sueogotbicae therifrån har den avtryckts i andra bandet
av Scriptores reraln suecicarurn). Denna senare version skiljer sig på

flera ställen i ordalydelsen från den, som vi ovan meddelat. Här, liksom
i Roskildebreviariet, säges östrabo vara den plats i Värend till vilken
Sigfrid först anlänt. Mördarna, som förut blott kallats >satellites diaboli>,
djävulens drabanter, kallas i Baazius' avskrift >satellites Gröpa>. Härmed
angives Gröpe som martyrernas huvudmotståndare. Denna sagofigur före-
kommer i Sigfrids sällskap på en kalkmålning i Vendels kyrka men kallas

där Gunnar. Senare skall han kallas Gunnar Gröpe.
Skara stift utformade Sigfridsliturgien på annat sätt. Här diktades ett

responsorium för första vespern samt antifoner för laudes och andra ves-
pern. Dessa poetiska partier äro förutom i Breviarium Scarense av är 1498
bevarade i Codex Laurentii Odonis. De ha avtryckts i Credo 1946, och i
Ny illustrerad suensk litteraturbistoria (Bd,1, s. 203) har gjorts gällande,
att de möjligen ha Skarabiskopen Brynolf Algotsson till upphovsman.
Västergötland hade ju en inhemsk Sigfridstradition. Husaby och andra
västgötska platser bevarade minnet av hans missionsverksamhet, och man
var givetvis angelägen att pä ett särskilt sätt utforma helgonets liturgi.
I Skarabreviariets lektier for Sigfridsdagen, vari dopet i Husaby källa
och donationen av Husaby gård till biskopsstolen omnämnas samt Olovs
tillnamn Skötkonung angives (allt hämtat från kunga- och biskopsläng-
derna) skildras Sigfrid som en stridbar trons kämpe av samma slag som
Eskil i den av Brynolf Algotsson författade Eskilslegenden. Lektierna ha
följande lydelse:

1. Omkring år 84J sändes den helige Ansgar, Bremens ärkebiskop, av kejsar Ludvig
till Sverige för att där utså Flerrens ord. Detta gjorde han och omvände många i detta
rike till den kristna tron. Sedan sådde emellertid ovännen ogräs i vetet: folket återvände
till hedendomens verk och fördrev biskop Simon, som den helige Ansgar sänt till dem.

Då rättfärdighetens strålglans sedan alldeles höll på att slockna i detta land, befallde
Gud sina moln dvs. sina predikanter, att de skulle regna nådens och frälsningens skurar
över denna bygd.

2. Det fanns då i Sverige en konung vid namn Olov, kallad Skötkonung, som ehuru
hedning likväl var god av naturen. På den allvisa försynens ingivelse bad han sin vän,

"' Schmid, a. x, s. 772.
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konungen av England, att skicka honom någon, som var kunnig i den katolska tron, i
det han lovade att han ville bli kristen.

3, När engelsmännens konung hörde, att hans hjärta besökts av Herren, kallade han

sitt rikes biskopar, präster och ädlingar till koncilium och skickade honom med allas

samtycke den helige Sigfrid, ärkebiskop av York, Liksom sänd från himmelen lämnade

denne ärkebiskopsvärdigheten och for som en fattig pilgrim, upptänd av trosnit, till de

otrogna för att predika Kristi evangelium för dem,

4. Ej skrämd av tanken på lidande utan iklädd trons och kärlekens vapenskrud, begav

han sig åstad, reste genom Danmark och kom, förd av Herren, till det land, som heter
Värend och som är den sydligaste provinsen i Sverige, och till den ort, som heter Växjö.
Där slog gudsmannen upp tältet och unnade sin kropp en kort vila. I sömnen såg han

Herrens ängel i strålande mantel stå bredvid sig och säga: >Stå upp, Guds älskade, och

följ mig!> Han följde ängeln i anden, och denne ledde honom och visade honom med

säkra märken den plats, som var bestämd för den kyrka, han skulle bygga, varefter han

försvann. På denna plats byggdes sedermera en stenkyrka till ära för detta helgon och
den helige Johannes döparen, och den är prydd med biskopssäte ännu i.dag.

i. Gudsmannen genomvandrade detta land, ikliidd rättfärdighetens pansar, skyddad
av trons sköld och försedd med andens svärd, som är Guds ord, och predikade stånd-
aktigt Kristi tro. Genom hans utomordentliga förkunnelse upptända till nitälskan för
tron, begynte många bygga tempel för helgonen, nedriva avgudatemplen och nedhugga

offerlundarna, vari de fordom framburit hedniska offer.
6. Som en ljuvlig vällukt spred sig ryktet om biskopens stora helighet och nådde fram

till den nyssnämnde konung Olovs öron. Denne skickade hedersamt legater och bad den

helige Sigfrid komma till honom. Gudsmannen lämnade i Värend sine tre systersöner,

fullärda i den katolska tron, och bjöd, atc de ståndaktigt skulle predika Guds ord för
folket. Glad begav han sig till konungen, vilken han träffade i Västergötland, på den

gård, som heter Husaby. Konungen gladde sig över hans ankomst och mottog honom

med den största ärebetygelse.
7. Gudsmannen predikade nu frälsningens ord för folket, konungen trodde, och i en

liten källa vid kungsgården därstädes mottog han det heliga dopet jämte hela sitt hov.

Renad i det frälsande badet, understödde den store konungen på ett lysande sätt den

kristna tron och skänkte till kyrkan hela gården Husaby till evärdelig ägo.

8. Men djävulen såg med avund hur hans dyrkan dagligen förminskades, de troendes

antal mångdubblades och kyrkan triumferade. Under den helige Sigfrids bortovaro från
Värend strävade han efter att bringa dennes tre systersöner om livet, för att den för-
skingrade hjordens får måtte bitas av avgrundens vargar. Till slut upptände denne mot-
ståndare hos några illasinnade, vilka ville vända tillbaka till Satan, ett allvarligt hat mot
dessa trons försvarare. Ty då de sågo att dessa icke ville tillåta någon avgudadyrkan,
trängde de om natten in i det hus, vari de vilade, drogo svärden och avhöggo deras

huvuden.
9. När den helige Sigfrid fått budskap om sina systersöners dråp, tackade han fromt

Gud, som genom martyrdöden kallat dem hem till sig från denna världen. En lång tid
utövade han, under idel möda och arbete, sitt heliga predikoämbete, som bar riklig
frukt, och insomnade sedan, en lycklig pilgrim och en Guds sanne kämpe, saligen i
Herren.

Förutom den till officiet Celebremus hörande Clara laud.e och den till
officiet Sanctus Sigfridus hörande Sahce gernrna confessorum finnes ännu en
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sekvens till den helige Sigfrids ära bevarad. Det är den sköna och kraft-
f.ullaConfessorutn flos corone, som är bevarad i handskrifter frän Linkö-
pings stift.36

I Uppsala ärkestift har Sig f ridsle g e nd e n delvis omdanats. Den
f.öreter i breviarierna frän detta stift betydande olikheter med de versio-
ner från Växjö och Skara, som vi ovan återgivit. (I det tryckta Brevia-
rium Upsalense återfinnes blott början av legenden, men flera hand-
skrivna - A t0, A99, A100, C J07 m. fl. - ha den fullständig.tu) Enligt
Uppsalaversionen av Sigfridslegenden ber götarnas konung Olov, som är
hedning, sin vän konung Mildred av England om en kristen predikant.
Mildred sammankallar sitt lands präster och förelägger dem sveakonung-
ens önskan, men ingen vill åtaga sig den f.arliga färden. Då erbjuder sig
Sigfrid, ärkebiskop av York, att gå som missionär till det hedniska folket.
Legenden berättar vidare:

Kristi helige biskop Sigfrid lämnade nu genast den ärkebiskopliga värdigheten, rike-
domar, fosterland, föräldrar, fränder och vänner, tog med sig några fi, som voro villiga
att dö för Kristi namn, och kom över havet till Danmark, där kristendomens plantering
då var ny, Sedan kom han till Götalands kusttrakter, och där slog han upp sitt tält och
började med sedvanlig fromhet att högtidligt fira mässan med sitt prästerskap. När byg-
dens folk hörde detta, strömmade det flockvis till detta för dem så nya skådespel. När
mässan var slutad, fick gudsmannen se den närvarande folkhopen; han satte så sitt hopp
till Herren och talade om för dem varför han kommit, sade, att han kommit till deras
själars frälsning, och begynte uppmana dem att anamma den kristna tron, Ryktet om
denna nyhet spred sig över landet och nådde till slut konungen. Denne, som misstänkte,
att förslagna fiender här drevo sitt spel, skickade en av sina tjänare, en vis och i
sådana ting beprövad man, för att utforska nykomlingarnas förehavanden. När tjänaren
fullgjort sitt uppdrag och återvänt till konungen, sade han till denne: >Din kungliga
höghet och makt behöver icke frukta för det nya och sällsamma, som berättas om dessa

främlingar.> Konungen fr|gade: >>Vet du, om det är fredliga män eller om de ha fient-
lighet och svek i sinnet?> >De äro icke på minsta sätt att frukta, ty de äro vapenlösa
män och ha snarare kvinnors seder än Lrigares handlingar och planer.> När kungen
hörde detta, förundrade han sig och sade: >Berätta nu utförligt ved du sett hos dessa män!>>

Tjänaren berättade: >Jag fann dem samlade i ett tält på en ljuvlig plats. Framför
dem stod etc litet bord, prytt med skinande vita och purpurröda linnedukar, Bland
männen såg jag en, vilken de andra ödmjukt betjänade som sin herre. De klädde honom
i klädnader av linne och dyrbart silke och bredde över dessa en underbart skön purpur-
mantel. På denne åldrings huvud satte de en mössa, som var prydd med suld och :idla
stenar och i toppen hade två horn, som bö;'de sig mot varandra. De övriga klädde sig
på olika sätt, några i fotsida linneklädnader, andra i linne- och purpurklädnader av olika
mönster och färg. Sedan tog den gamle mannen i handen en stav av sällsam skönhet och
form, och tillsammans med de andra, som stodo omkring honom, knaboide han framför
bordet, och så talade de något växelvis med låg röst. De reste sig och började nu sjunga
så ljuvligt, än alla tillsammans och än skilda åt, än var för sig och än på samma gång,

* Klemmings samling Latinsha sånger, l, Aililitamenta s. 16i a-c. översättning i
V äxjö stil ts bembygdskalender 1946.* Efter Cod. Ups. C ti och C 23 är den utgiven i Scrifit. re/. suec, II: I s. 351 ff.
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på ett sätt, som jag aldrig förr hört. Sedan såg jag ett helt litet bröd, vitt som snö,

läggas på en silvertallrik och någon dryck blandas i en silverkalk. Dessa framburos på

samma gång, och den gamle mannen, som nu stod mitt framför bordet, tog dem i sina

händer, lyfte upp ögonen och händerna med kalken och tallriken, sade något med låg

röst och satte ned dem på bordet och höljde dem i snövitt linne. De utförde några

sånger till, men sedan blev det plötsligt den djupaste tystnad bland dem, och de föllo
på knä med ansiktena mot marken. Strax tog den gamle mannen brödet, som han lagt

i linneduken, lyfte det högt över dem, över sitt huvud, medan de övriga lågo på sina

knän, lyfte ögon och händer och sedan fromt bugade sig. Häpen såg jag i gubbens hän-

der ett litet gossebarn, som log mot honom och som han satte ned på bordet och kysste

på munnen. Så försvann gossen, men brödet blev kvar i linneduken.>

Konungen blev högeligen förundrad över vad han hörde, satt tyst och begrundade

noga i sitt hjärta vad dylikt kunde betyda. Men upplyst av den gudomliga nåden borjade

han tänka, att det kanske var de kristnas gudstjänst han hört beskrivas. Han drog sig till
minnes sitt löfte och sin föresats och sade: >>Vad du sett är den kristna trons mysterium,

det som överallt förkunnas som sant av dessa kristna och hålles heligt bland dem.> Och

han bjöd de sina att nästa dag vara beredda att jämte honom fara till denne man för att
få se detta nya, som var så vida beryktat. Och när de rest några dagar, hände det sig,

att konungen mötte gudsmannen, den helige biskop Sigfrid, vid Kinnekulle i Västergöt-

land.'" Konungen tog hedersamt emot honom, och de hade länge ett fromt och förtroligt
samtal med varandra. Kung Olov förstod, att denne man sänts till honom av den gudom-

liga försynen genom den engelske konungens försorg, för att hans önskan skulle bli
uppfylld. Den helige Sigfrid yppade för honom orsaken till sin ankomst, nämligen att
han kommit för att frälsa denne konungs och hans folks själar'

När gudsmannen såg, hur konungens och folkets så beryktade hedniska vildhet för-
vandlats till nitälskan för den kristna tron, sade han till sig själv: >Av Flerren är detta

verkat.>> Och han döpte den i katolsk tro undervisade konungen jämte dennes familj'
Pånyttfödd i frälsningens bad och upptänd av trosnit skänkte konungen, till minne av

denna händelse, med evig rätt den kungsgård, som låg på denna plats' nämligen gården

Husaby*, till det gudomliga namnets dyrkan. Här byggdes en kyrka, som fick rika
skänker och vari präster insattes, och här residerade Kristi helige biskop en tid, döpande

folket, som skyndade samman för att antaga kristendomen. Kyrkan var länge domkyrka,

tills biskopsstolen blev flyttad till Skara.

Efter att ha döpt konungen och missionerat i öster- och Västergötland,
drager Sigfrid till Värend. F{är sammanträfrff han med sina systersöner,

och han upplever den drömsyn, vari ängeln visar honom platsen för den

blivande domkyrkan. Han insätter vidare en biskop i Väster-, en i öster-
götland. Därefter uppmanar konungen honom att predika Guds ord även

i Svealand. Efter att ha anförtrott Växjö kyrka åt lJnamans, Sunamans

och Vinamans vård beger han sig dit. Under hans frånvaro dräPas de tre
syst€rsönerna; dråpsmännen sätta ut deras huvuden i ett kar på sjön.

Sammansvärjningen mot missionärerna framställes icke blott som ett
avf.all frän kristendomen utan även som ett uPpror mot kungamakten,
och konungen ändrar darfor sin titel från götarnas till svearnas konung.

"' Originalet skriver: Kindabergh in Vesgocia,
"" Originalet har namnformen Husabykind.
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- Sigfrid tillsätter även i Svealand två biskopar, en i Uppsala och en i
Strängnäs. Sedan återvänder han till Värend, där han finner martyrernas
huvuden under samma omständigheter som i legendversionen från Växjö.

Uppsalaversionen, vari konung Olovs roll är mera dominerande än
eljest, torde, anser Toni Schmid, kunna dateras till tiden omkring 1300.3e

Elevationen av hostian torde knappt ha blivit bruklig i Norden tidigare;
hostiemirakler av det slag, som legenden beskriver, sysselsatte då sinnena,
och frågan om Kristi närvaro i sakramenter var särskilt aktuell. Folkunga-
regenternas tejder med sina bröder och med Algotssönerna utgjorde en
lämplig bakgrund för legendversionens antigötiska politiska tendens. Den
stämningsfulla skildringen av mirakelmässan saknar dock ej drag, som
erinra om vad isländska sagor ha att beråtta om hedniska nordbors för-
tjusning över den kristna liturgiens skönhet 

- 
liksom i sagorna är det

skrudarnas prakt, den gregorianska sångens valljud och helgden kring
mässoffret, som griper den utomstående. (Jämför särskilt hedningen Sida-
Halls reaktion inför missionären Tangbrands gudstjänst Mikaelidagen år
997,skildrrd i den långa sagan om Olov Tryggvesson.) Förvåningen över
den kluvna biskopsmitran, som liknar två horn (draget förekommer ju
även i Växjöversionen) delas, som redan påpekats i Scriptores rerum sueci-
carum, av hedningarna Tord Istermage och Dala-Gudbrand, vilka Olov
den helige kommer i beröring med.ao

Även Breviarium Lincopense har gjort sitt särskilda tillägg till Sigfrids
historia. I dess Sigfridslegend säges nämligen, att den hedniske Olov Sköt-
konung av Sverige gav sin dotter till Olov den helige, konung av Norge;
hon blev dar dopt och medverkade till att den helige Sigfrid kom till
Sverige, predikade tron och döpte hennes fader. Denna uppgift om atr
Olov den helige och hans gemål Astrid sänt Sigfrid för att döpa hennes
fader sveakonungen har breviariet övertagit frän Codex Bildstenianus'
krönika från 1400-talets förra del. Denna krönika har i sin tur skildrat
f<;rhållandet mellan den hårde, hedniske Olov sveakonung och den norske
helgonkonungen, vilken får dennes oäkta dotter och sedan lönar ont med
gott och sänder honom den kristne missionären, efter norsk-isländsk
litteratur. (Den bild av Olov Skötkonung, som denna litteratur lämnar,
har ju ej mycket gemensamt med den rättrådige konung, vilken är skild-
rad i Sigfridslegenden; vi minnas väl alla Snorres skildring av sveako-
nungen 

- 
en härsklysten, egensinnig, uppbrusande man, som vägrar att

sända sin äktfödda dotter Ingegerd åt den avundade norske konungen och
i stället skänker henne åt storfursten Jaroslav; en skildring som ligger till
grund ännu för Selma Lagerlöfs Astrid.) Codex Bildstenianus har gjort

o Schmid, a,. a., s. 107.no 
Jfr Scribt. rcr. silec. lL l, s. 367.
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en kombination av den redan hos Adam av Bremen förekommande upp-
giften, att Sigfrid på den norske konungens uppmaning begivit sig från
Norge till Sverige för att missionera, och den svenska traditionen om att
biskop Sigfrid döpt vårt lands förste kristne konung, Olov Skötkonung.
Det nya är drottning Astrids medverkan. Kombinationen jämte upp-
giften om det norska kungaparets samverkan till Sigfrids sändning har
förutom av Linköpingsbreviariet övertagits av Ericus Johannis och av
Lilla rimkrönikan.a1

S:t Sigfrid var under senmedeltiden ett välkänt sverukt helgon. Dock
stod han i popularitet långt tillbaka för S:t Erik och S:ta Birgitta, och av

det bevarade bildbeståndet att döma förefalla S:t Eskil och S:t Botvid
ha varit lika uppskattade som S:t Sigfrid, vilken €gentligen betraktades
såsom Växjö stifts och domkyrkas skyddspatron. I Växjö var hans fest-
dag forbunden med en marknad, Siffermässomarknaden, som ännu fort-
lever. Den i den kyrkliga konsten välbekanta Sigfridsgestalten (en biskop i
skrud, med ett tråg med tre avhuggna huvuden uti) är från Småland
bevarad i åtminstone tre exemplar: altarskåpsmålningarna i Högsby och
Hemmesjö samt skulpturen i S:t Sigfrids kyrka i Södra Möre härad. I
Skara stifts folkfromhet trädde S:t Sigfrid tillbaka för de båda västgötska
helgonen S:ta Helena och S:t Brynolf. Dessa påträ{fas mycket oft.a pä

altarskåp i Skarastifteta2, men av Sigfridsframställningar frän detta stift
känner jag endast tre: altarskåpsskulpturerna frän Husaby och Kullings-
Skövde samt kalkmålningen från Götene. Från Uppsverige finns det flera
Sigfridsbilder bevarade: man kan blott erinra om skulpturerna från Or-
kesta, Möja, Vada och Vaksala kyrkor, kalkmålningarna i Sånga kyrka i
Uppland och i Ytter-Lännäs kyrka i Ångermanland samt den ståtliga,
utomordentligt representativa kalkmålningen i Vendel, där tre ljuslågor
markera de avhuggna huvudena och där Gunnar, brottslingen, vilar vid
Sigfrids fötter, alldeles som en Lalli i ny upplaga. I Finland äro fyra
altarskåpsskulpturer av helgonbiskopen bevarade.a3

Det återstår att behandla Sigf trOrO ällorn a och de många folk-
liga I o k al t r a d i t io n e r n a om Sigfrid.

I Husaby finnas två heliga källor, S:ta Birgittas och S:t Sigfrids, den

förra belägen väster, den senare öster om kyrkan. Västgötalagens kunga-
längd lokaliserar Olovs dop till den förra källan. Senare folktradition har
dock velat fiörlägga den märkliga händelsen till den berömda offerkällan

" Schmid, t t, s. 176 ff..
" Lundin: Sankt Brynolfs ikonografi, i Fornuännen 7946,* Olga Nygren: Helgonen i Finlands medeltidskonst, s. 190.
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öster om kyrkan, ej till Birgitta- eller bykällan. Enligt Prosaiska krönikan
skulle en namnförväxling ha blivit begången: >olaff skotkonungh - - -wart döpter - afr sancto sigfrido j westergötlandh j ene käldo som
hether birgitta oc nw kallas sigfridz kälda. och ligger widh husaby.>aa

Johan Hadorph hävdar för sin del den västra källans rätt till äran av
kungadopet: >Huseby kyrkia ähr den förnemsta i Kinna håradt., för sin
byggnat, storleek, och namnkunnigheet af Olao Sköttkonung, hvilken
dher hade sitt konungz säte, och dher blef döpt i S. Birgitte källa, vester

för kyrkian, som af historierne kunnigt är, och här nidan före nempnas

skall. S. Sigfridz kella ligger ixter om kyrkian, dher Kinnakulles sista

klefi lyktas, eller begynnes, när man reser upföre.>45 Elias Palmskiöld
nämner också de båda källorna men vill ej uttala sig för kungadopets
lokalisering: >Vid Husaby äro två källor, den ena kallas S. BRIGITTAE,
strax nedan om det Kongelige (Biskops) huset; Den andra S. SIGFRIDS,
som visas öster om Kyrkian. S. BRIGITTAE är en stor och skiön åder-
källa, som hela byen har sit vatn af; men S. SIGFRIDS en liten källa,
ofta torr om sommaren, ligger afsides, och har intet annat vatn, än det
af backen utrinner, och är ganska ringa. I den samma hafva de fordom
offrat emot siukdomar.>nu Sven Digelius, efter vars dissertation om Husaby
si citerat dessa Palmskiölds ord, hävdar dock, efter västgötska prästers

auktoritet, att dopet skett i Sigfridskällan och uppger, att personnamnet
Sigfrid ingår i flera ortnamn i närheten av den östra källan: Sigfrids-
liden, Sigfridsbacken, Sigfridsåkern och Sigfridshagen.az Även Lindskog
delar denna åsikt.a8 Numera anses det allmänt i Husaby, att S:t Sigfrid
döpt vår förste kristne konung i den källa, som kom att båra missio-
närens namn; en minnessten är uppsatt bredvid denna källa, och en i
närheten anbragt. inskrift frär- 1700-talet, härstammande från kyrko-
herden Johannes Aling, berättar i sirliga ordalag om kungadopet:

På thette rum Fick Sverge Bodt
I Hedendom mot siälesot

at mörcksens mackt mond hisna.

När Ericks son Kong Oluf from
Här antog dop och Christendom
och lät sig giärna Christna
af Sancti Sigfrids täcka hand
som hit blef sänd från Engeland
at Christendomen Planta.

nn Sntåstychen. [å fornsuenska samlade af G. E. Klemming, s, 233.
nu Reseanteckningar om Leckö grefskab...af Johan Hadorph af år 1669 och 1671,

utg. i Västergötlan.ds lornminnesförenings tidskrif t, 1901, s. 81.* S.J.Digelius: De Husaby (pres. E. Frondin), 1740, s.28. Jf.r G. A. Klingspor:
Sanning ocb sägen om Sankt Siglricl au Husaby och Växiö,s. i4, i8.n' Digelius, t a., s. 29.

'" P. E. Lindskog: Försök till en korrt beskrit'ning om Skara stift, Il, s. ,4 f..
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Ännu tre Sigfridskällor finnas i Västergötland: i Senäte på Kållandsö,
i Doterboflo nära Varnhem samt i lJtvängstorp. Särskilt intressant är
folktraditionen kring den sistnämnda källan. När Sigfrid från Småland
drog konung Olov till mötes, skall hans väg ha gått genom Utvängstorps
ocken. En naiv folketymologi vill uttyda ortnamnet som ll-tvängs-torp,

dvs. de otyagnas eller de odöptas bygd. Om offerkällans uppkomst har
man berättat följande: >Sigfrid hade en gång lagt sig att sova på marken,
och då han uppvaknade, hade invid honom uppsprungit en stark källa
och vid denna uppvuxit en telning, vilken han tog till vandringsstav. I
detta underverk sågo hedningarna en bekräftelse på hans läras sanning,
och månget dop förekom sedan just vid denna källa. Enligt en annan
sägen sprang en klar källa fram, då Sigfrid stötte käppen i marken, och
då han lät kappen stå kvar i jorden, växte den strax och blev sex alnar
lång.> Platsen blev en besökt vallfärdsort, och tack vare de offergåvor,
som inflöto, kunde man ersätta det första blygsamma kapellet med en

kyrka, Ittvängstorps sockenkyrka. Sigfrid skall ha lämnat kvar sin vand-
ringsstav hos utvängstorpsborna som ett minne. Denna >Sankt Sigfrids
stav>, ett vanligt bamburör, förvaras ännu i kyrkan. Är 1784 mätte den
3 alnar, men >såsom bot för sjuka har man sedan tagit den ena biten efter
den andra, så att den nu är en stump på endast 40 cm>.as

En sen lokalsägen har förbundit Sigfrids gärning även med örgryte.
Sägnen förmäler, att Sigfrid, då han uppehöll sig i Göta älvs floddal,
predikade vid Underås i örgryte socken (socknen är numera inkorporerad
med Göteborgs stad) och att den träkyrka, som stått på platsen och som
på 1200-talet ersattes av den ännu bevarade stenkyrkan, blivit uppförd
av missionären.5o

Man har velat följa Sigfrids väg från Småland genom Ätradalen, där-
efter norrut mot sjön Åsunden och vidare till Falbygden. >En sägen för-
mäler, att en av Sigfrids följeslagare vid namn Berthild blev mördad i
Blidsberg i en dalgång, som ligger nära kyrkan. Dalgången, belägen å

hemmanet Stora Alarps ägor, kallas sedan lång tid tillbaka Berthildsdal.>51
Rikast på Sigfridstraditioner är naturligtvis Småland. Här må först

nämnas något om den senare lokala utformningen av Gröpe-motivet. Vi
minnas, att Baazius' avskrift av ett Växjöbreviarium namngav syster-
sönernas mördare: >satellites Gröpa>. Johannes Messenius har velat veta

'" Klingspor, a. a., s. 67 , t 0- t I . Götlind z Saga, sägen oc h lolkliu i V ästergötland, Y äster-
götland B:4, s. 140. Sögner från S:t Sigfrids uand.ring genom Vöstergötlend (av signa-
turen -d), i: Yästgötabygtlen, 1947,N:r l.

uo C. G. Svensson: Några blail ur saenska klrktns bisloria, med särskildt lästadt at'se-
ende på örgrlte ganla kyrkas uffikomst, 1891, s. 11. 

- 
Ett par gator och ett torg i

närheten ha namngivits efter lokalsägnen: Sankt Sigfridsgatan och Sankt Sigfrids plan
samt Olov Skötkonungsgatan.

ut 
'ilZ. öhlin: Ätradalen 

- 
S:t Sigfrids och hans medföljares väg på missionsfärd till

Husaby, iz Yöstgötabygden, 1947, N:r l.
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mera om Gröpe, huvudmannen i den hedniska reaktionen; han kallar
honom Gunnarus Grcpa och berättar, att han efter sitt illdåd måst fly
till Blekinge, där han framlevde sitt återstående liv i elandighet, medan
hans medbrottslingar sluppo undan med böter. På ett annat ställe kallar
han honom Gunnarus Gröpi filius Giviche.s2 >FIan kallar Gunnar Gröpe
för Gibiks son. Detta synes på något sätt vara influerat av Niebelungen-
lied, där en av Siegfrieds motstånd.are är konung Gibichs son Gunnar.,>53
I Samuel Rogbergs Historisk beskrifning om Småland (1770) läsa vi
(s. 27), att l-Inaman, Sunaman och Vinaman skola ha >blifwit af ortens
hedniske inwånare mördade, under en ypperlig mans anförande, wid namn
Gunnar Gernike Gruffa Son, eller Gröpe, som skal warit stam-fader för
Trolle och Ulfsaxe släkterne, som warit ägare af Tjurby (nu Kronobergs
Landshöfdinge säte) och Hofs gärdar, hwilka honom eller dess anhang
blifwit fråntagne och anslagne så wäl til \(rexiö Dom-kyrko bygnad, som
Biskoparnas hemwist>. Även Lagerbring nämner, att >Gunnar Gröpe
Gewikeson war anförare för de upproriska> och anför den senare apo-
kryfiska traditionen om hur de avhuggna huvudenas försäkran om att
brottet skulle hämnas intill barnbarn gått i uppfyllelse: >Ät göra Histo-
rien så mycket wakrare, har man sedermera med en upbyggelig tilökning
förbättrat den samma, och försäkrat, at alla de släkter, hwilkas förfäder
haft del uti detta mord, altid warit fattiga och olyckeliga. Man nämner
här stundom lJlfsaxar, och stundom Strålar. Vil man sätta tro til wåra
Adeliga släktregister; lära Ulfsparrar på fäderne, och Trollar på mö-
derne, äfwen leda sin uprinnelse från Gunnar Gröpe.>54 Ja, dessa adliga
antavlor förmena t. o. m., att Gunnar Gröpe var son till konungadottern
Gruffa av Harald Hårfagers ätt och att hans dotter hetat Gödika.55

År 1843 låter Carl Herman Levin trycka ett litet skådespel på vers om
Sigfrid och hans systersöner, Hernsöfulsen in på barnbarn, Dranoatiserailt

f örsök i anled,ning af sednaste Branden i Vexiö, där han låter de eldsvå-
dor, som 16t8, 1838 och 1843 härjat. Växjö, utgöra det straff på barnbarn,
Yarom martyrerna profeterat.

Åtminstone sju Sigfridskallor finnas i Småland. Alsheda socken äger
icke mindre än två sådana, enligt folkminnesuppteckningarna från slutet
av 1600-talet: >Vidh Byen Nyaby år een offergiööI, dher af mongen för
oreen eller skabbat kropp drucket och Vattn hämptat för någon tijdh
sedan från åthskellige orther, penninger i stället lembnat och hellbrägda

o' Messenius: Scondia illustrata,I, s. 80, XII, s. 39.* Schmid: Den belige Sigfrid, s. 131.* Lagerbring: Sruea rikes historie, l, 7769, s. 523 f. Jfr Hallenberg: De B. Sigfrido
(t740), s.21.* Småländska arcbit'aet,l, s.23 f, Klingspor, a. a., s. 7t, - EÅc Elgqvists försök att
identifiera Gunnar Gröpe med den isländska valkyrian Gunnr tycks vara alldeles förfelat
(uppsatsen Virdarnas stridsgudinna, iz Hyltön-Caualliusföreningens årsbok 1927, s, lzt ff).
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blefne och kallas S:te Sigfridz giööt. Ett stycke från gården Ekebergh
finnes och een gammal offerkälla, sorn kallas S:t Sigfridz källa, hafwandes
icke länge sedan stådt dher brede rridh een graan och aal, warandes hohl
huggne dher uthi och i hohlen rööda bullar insatte, hwar medh dhe watt-
net uphämptat och drukit.>56 Vidare bära offerkällor i Vrigstad och
Femsjö S:t Sigfrids namn. Femsjö kyrka har jämte några grannkyrkor
förmenats vara grundad av Sigfrid. Flärom berättar en l70O-talsuppteck-
ning: >För sjukdomar och förestående olyckor lofwas och gifwes något til
wissa så kallade offer-kyrkor. Uti Vässbo Härad äro Femsjö, Sandwik och
Kållerstad, hwilka föregifwas af S:t Sigfrid wara funderade. Af desse

Kyrkor skall Femsjö wara lyckeligast at gifwa ti,l, sedan Sandwik och
sämst Kållerstad, ehuru i en så uplyst tid ej gifwes som förr til dessa

Kyrkor.>57 Om offerkällan i Femsjö läsa vi vidare i Allvins Beskrifning
öfuer Västbo bärad (1846, utg. 19371' s. 100): >I ett halleberg på knall-
hults egor, vester om landsvägen, midt för hemmanets Soldatetorp, är en

i ett hälleberg uthuggen trehörnig källa. Hon är så fullkomligt liksidig och
sidorna så släta och jemna, som hade huggningen skett af den skickligaste
stenhuggare. Hvarje sida är i öfversta kanten 2 fot och djupet | /2.
Sidorna aftaga lika ända ned till bottnen, der de hafva blott 3 tum, hvil-
ken också är alldeles planhuggen. Traditionen förmäler: att S:t Sigfrid
under sin vandring i dessa trakter, för att. bland Hedningarne predika
Evangelium, slog med sin staf på berget, då kellan bildade sig och fylldes
med vatten. Hon är också ursprungligen en offerkälla, uti hvilken man
än i dag, för hvarjehanda orsaker, offrar kopparslantar 

- fordom silfver-
penningar - knappnålar, hästskosöm och andra metalliska ämnen.>

Även Växjö har sin Sigfridskälla, på fältet vid östrabo biskopsgård. De
tre omgivande stenblocken med trattformiga fc;rdjupningar ha ansetts
vara blotstenar. Fördjupningarna torde vara >att bet€ckna som en yngre,
under slutet av hednatiden uppkommen form av älvkvarnar, dessa grunt
skålformiga fördjupningar, som h<;ra till sten- och bronsålderns magi>;
pä 7700-talet visste man berätta, att det sattes ljus i dem, när S:t Sig-
frid döpte hedningarna.s8

En intressant Sigfridstradition finnes i Södra Möre härad. Enligt trak-
tens traditioner skall det rentav ha varit här, som Sigfrids gärning i Sve-
rige tagit sin början. Socknarna Ljungby, Hagby och Mortorp bevara alla
minnet av den helige biskopen. På Kumlamad i Ljungby socken låg

n Snråländska hetnbygdsböcker, 9, s. 196, 204.u' Småländska bembygdsböckar, 3 (Gaslander: Allmogens i Västbo sinnelag, seder
m.m.), s.58. Jfr Klingspor, a. a., s. 33: >Då Sigfrid kom från England, tog han vägen
häråt från Danmark, åt frukost i Sandvik, middag i Femsjö och aftonvard i Tutaryd,
varför dessa tre kyrkor voro offerkyrkor.>

u" Klellmarkr Var finnas offerkällor i södra Småland? i: Hyltön-Caualli.usföreningens
årsbok tgzz, s. 189. Jfr Klingspor, a. a.., s. 46.
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fordom ett kapell, kallat Ljungby eller S:t Olovs kapell. Dess tillkomst
har av lokalsägnen satts i samband med Sigfrids predikoverksamhet på

orten; invid kapellet fanns en Sigfridskälla. I grannsocknen Hagby fanns
ett kapell, helgat åt S:t Sigfrid. Såväl Sancti Sigfridi in Hagaby in Möre
som Capella in Kumblamad Sancti Olaui nämnas i en från början av 1!00-
talet stammande förteckning över kapell i Linköpings stift.se Hur gamla
sägnerna om Sigfrids uppehåll i Södra Möre härad kunna vara, är svårt
att bedöma. Troligt är,att det är en gammal Sigfridskult som givit upp-
hov till Hagbykapellets dedikation åt S:t Sigfrid och som förskaffat Sig-
fridsbilderna till S:t Olovs kapell och Hagby kyrka, men när 1600-,
1700- och 180O-talskällorna förmena, att Sigfrid själv byggt dessa ka-
pell och namngivit Olovskapellet efter sina kungliga vänner Olov Sköt-
konung och Olov Haraldsson, så är det en s€nare konstruktion, en miss-

lyckad förklaring till Sigfridskapellets och Sigfridsbildernas förekomst.
På 1600-talet upptecknades följande om S:t Olovs eller Ljungby kapell:
,Uppå Liungby Skogsbygd ähr itt gammalt capell, heeter Kumelama
Capell, säjes att S. Sigfrid Eps. lilirexionensis haffwer thett mauqurerat, tå
han på then orten giorde ehn visitation: des kyrkiogårdh är medh sållatt
jordh och finnas theuthi inga stenar; Att S. Sigfrid haffwer dhetta capell
inwigdt synes therafi troligit, emedan uti ehn gammall altartafrla stäär

blandt andra beläte, hans effigies utthugge, haffwandes uti hande ehn

situlam ligneam medh tree huffwudh uti, betecknandes then legenda, som

Bazius införer om hans nepotibus, huilka Gunnar Gröpe latt halshugga och
nidsänkia i Vexiö siö.> Vidare visste man däberåtta, att S:t Sigfrid givit
namn åt en hamn och en kyrkogård i Lover i Hagby socken: >utj Lofwerss
örer ligger En Hampn, wid nampn Sigfridz Hampn, dher säjess Sanct:

Sigfrid wara landstigen, tå han effter Konungh Olufz begeran utj Swerge,

begaf sigh ifrån Engeland här utj Swerge, f<;rst till at m€ssa och predika
dhen Lutheriske ( !) läran. Dit och faarkoster ännu ifrån Calmar, öland
och andre åtskelelige orter hafa sit tillopp, och kallass änn utj dhenne

dagh Sigfridz hampn. En half fierdingz wegh dher ifrån, wid pass, på

norre sjidhan om €n broo, som kallass Lofwerss broo, mit på landzwegen

ifrån Calmar till Christianobel ligger en kyrkiogårdh, något wydt be-
grypen, som kallass Sanct: Sigfridz kyrkiogårdh, wppå hwilken kyrkio-
gårdh finness Fundamentet och underbygningen af steen, effter itt hwss

till 11 alnarss bredd och 19 alnars lengdh, dher säjess Sanct: Sigfrid
skulle hafwa bygdt itt Capell af tråä, och dher aldra först begynt til'l at

messa och predika utj Swerge, men sedhan förest dher ifrån till Vexiöö.>60

uo Script rer. silec. lll:2, s. 296.* Småländska benbygdsböcker, 8.
ter och monumenter, 2. Kalmar län.)
s. 13 ff.

r42

(Prästerskapets rannsakningar om gamble antiquite-
Sid. 70 ff. Jfr A. Swebilius: De Cabnaria (1717),



Den helige Sigfrid

Erik Benzelius anför i sin Utk"ast till swenska folkets bistoria (t762,
s. 164) traditionen om Sigfrids hamn och om den finsållade jorden på
Ljungby kapells kyrkogård : > Then allmenna berättelsen är att han ( dvs. Sig-
frid) först anlänt till Calmar lähn, siöwägen ifrån England, och at han där
landstigit i Södra Möre och Hagby Sokn, wid en hamn, som ännu bär
namn efter honom och än i dag kallas Sigfrids hamn. Tå han thärifrån
gätt rätt fram till \Zexiö, skulle han hafwa upråttat Liungby Capell, och
anlagt en Kyrkiogård, hwarwid han haft den sorgfällighet, at han sållat
all mullen så gran, så at, när the ännu begrafwa sina döda, ej där skall
finnas någon st€n, så stor som en walnöt, huru djupt the och gräfwa.>>
Och Botin berättar i sin Utkast ti.ll suenska f olkets bistoria (t7 t7 , s. t97) ,
att Sigfrid och hans följeslagare landstigit i Södra Möre, något söder om
Kalmar, i Hagby, och att han där byggt ett kapell, som efrer honom blev
kallat S:t Sigfrids. >Längre upp i landet byggde han ändå ett Capell af
Trä, vid Kumblama i Ljungby Socken, som sedan fick namn af S. Olof.
I Mortorps Socken döpte han många I{edningar, uti en käIla, som ännu
kallas Heliga Kors kalla.> I Löfgrens Kalruar ocb dess stift i Småland
(1828, s.34 ff) berättas vidare, att Sigfrid (av folket kallad Seffre eller
Siffran) skall ha landstigit i Hagby och utropat >Lover Herran!>, var-
efter hamnen sedan kallats Lovers hamn, att han givit namn åt Sifires
kyrkogård vid Lovers bro, där de sjöfarande pläga begrava sina döda, att
Lovers alunbruk, anlagt 1724, i sitt sigill avbildat en präst med bok i
handen och sju stjärnor kring huvudet, vilket sigill benämndes Sigfrids
märke, samt att det i Hagby och Arby kyrkor funnits Sigfridsbilder, som
sedermera gått förlorade. Såväl Srt Olovs kapell på Kumlamad i Ljungby
som S:t Sigfrids kapell i Hagby äro sedan länge försvunna; det senåre
utdömdes på 1t0O-talet, det förra pä 1700-talet. Men >hur fast traditio-
nen förbundit S:t Olofs kapell vid Kumlamad med Smålands apostel,
visade sig 1816, när Ljungby kapellrotar avskitrdes från Ljungby för att
bilda egen församling. På förslag av biskop Genberg fick den nya för-
samlingen sitt namn efter honom, som först skall ha förkunnat Kristi
lära häruppe: S:t Sigfrid. Denna kyrkas första namn efter S:t Olof över-
flyctades i stället på förslag av biskop Ludv. Lindberg på der nya kapel-
let i Trekantens stationssamhälle vid dess invigning är l92l .>6r

u'J.M.Danielsson: Sigfridslegenden i Möre, i: Växjö stilts bembygclskaleniler 1947,
s. 131.
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hyste stor karlek till den belige Sigfrid.F{on fick vid ett tillfalle en uppen-
barelse om att en svensk adelsman befann sig i skärselden och att man, för
att förkorta hans reningstid, bl. a. skulle vallfärda och offra till Sankt
Sigfrids helgedom i Växjö (bok VI, kap. 10). Vid ett annat tillfälle h<;rde

hon Jungfru Maria prisa samme helgonbiskop. Himladrottningen sade:

>Den helige ärkebiskop Sigfrid lämnade England och gjorde Guds vilja i
Sveriges rike> (bok VIII, kap. 46).

Nu föreligger inom korr Den heliga Birgittas Himmelska uppenbarelser i
fullständig svensk översättning. översättningen har verkställts av Tryggve
Lunddn från den i Liibeck 1492 tryckta latinska texten. Den skall omfatta
Iyraband och utkommer pä Allherns lörlag i Malmö.

Den heliga Birgittas Himmelska uppenbarelser utgör det litterära hu-
vudverket från Sveriges medeltid. De intager en aktad plats i det medeltida
Europas litteratur. Författarinnan har alltid varit en av de i utlandet mest

bekanta svenskarna. I Sverige har intresset för henne och hennes verk stigit
för varje år. De nya märkliga arkeologiska upptäckterna i Vadstena har
bidragit till intressets ökande. Och det år vär förhoppning att den full-
ständiga svenska översättningen av Uppenbarelserna även den skall göra

den beliga Birgi.tta mera känd och älskad bland nutidens svenskar.
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Den amerileanska pressen prisar

Sven Stolpes

..SOUND OF A DISTANT HORN''

(Lätt, snabb och öm -)
The Satwday Reoieut

"Scenes of Dostoievskian power and subtlety. . ."
"A speculative but passionate and moving religious novel".
"Stolpes manages to illuminate the interior life - either visionary or hallucinatory

- of his characters with remarkable depht and beauty".

N. Y. Hnald Tribune Book Reoiew

"He never approaches the lean psychology of Mauriac' prowlings in the French
soul. Actually, with his emphasis on the mystical experience as the path to
perfection, he is closer to Georges Bernanos . .. An introduction to a very
talented writer. It would be most interesting to know how Stolpe, who has

written many other untranslated novels, treats Catholicism in his native setting
in Sweden".

The Commonuteal

"Stolpe's art is fundamentally sound".

The Sign Union City

"Those who can stomach its grimness may well be shaken by the intensity of its
conflicts and by the sparks ofpoetic and mystic beauty piercing its stretches of
brutality and neuroticism".

Uppsala 1937. Almqvlst & Witsells Boktryckeri ÄB ö?So?lt


