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EN LEGEND OM S. DAVID AV MUNKTORP 

NÅGRA ANTECKNINGAR KRING 
ETT SENMEDELTIDA LEKTIONARIEFRAGMENT 

Av Oloph Odenius 

I Kammararkivets samling av löstagna pärmfyllnader förvaras 
i kartong nr 1 bl. a. ett blått häfte, som beslår av pärminnehållet 
i Måns Jönssons tullregister, tillhörande 1544 års räntekammar-
bok.1 Pärminnehållet består av ett antal sönderskurna blad dels 
ur en handskriven codex, dels ur två olika tryckta arbeten.2 Dessa 
numera isärlagna blad voro en gång hopklistrade och utgjorde 
pärmfyllnad till det nämnda tullregistret. I detta sammanhang 
tilldrar sig codexfragmentet vårt intresse. Del består av tolv blad 
av papper (f. 1—12) och ett blad (f. 14) jämte en smal, starkt 
krympt remsa av pergament (f. 13). Endast pergamentsbladet 
förefaller, ehuru någol krympt, ha fått behålla sin ursprungliga 
storlek (ca 27 X 18 cm) och omfattar 31 skrivna rader. Hälften 
av pappersbladen (f. 1—2, 7—8, 11—12) ha klippts i slörre (ca 

1 Enligt en blyertsanteckning flyttades häftet till sin nuvarande placering 
i nov. 1938 från Boda nummer 427 från att enligl cn notis med bläck ha 
kommit från kammarrådet Dufwas rum i febr. 1926. — För allt värdefullt 
bistånd i sambaud med denna undersökning tackar jag varmt teol. och 
fil. dr Toni Schmid. 

2 Här bortses helt från ett obetydligt (ca 6,5 X 7 cm) pappersfragment med 
några rader tryckt text på latin. — Det ena arbetet omfattar fragment av eu 
inkunabeledition av en kommentar till Senteutiarum libri IV av Petrus Lom-
bardus, det andra delar av 92 blad ur den upplaga av Alexanders de Villa Dei 
Doclrinale, som i aug. 1519 trycktes hos Adam Petri de Langcndorff i Basel, 
cf. D. Beichling (ed.), Das Doclrinale des Alexander de Villa-Dci. Kritische 
Ausgabe mit Einleilung, Verzeichniss der Handschriften und Drucke nebst 
Begistern. Berlin 1893 (Monumenta Germaniae Paedagogica. 12.), p . cclxxxiii 
f. nr 253. 
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21 X 18 cm), hälften (f. 3—6, 9—10) i mindre stycken (ca 21 X 
12 cm). Några fä blad bära ännu sin ursprungliga foliering i rött: 
f. 1 (H iii), f. 2 (H iiii), f. 3 (J v), f. 5 (J vi), f. 8 (otydligt: h ii ?) 
och 1. 14 (ff viii). Bladens ordningsföljd i pärmfyllnaden torde, 
även om uppgift därom saknas, överensstämma med den de senare 
erhöll vid inhäflningen. 

Samtliga codexblad ha tillhört samma liturgiska bok, elt lek-
lionarium från senmedeltiden. I de mån det varit möjligt att tolka 
de stundom svårt skadade bladens text, synes fragmentet omfatta 
lektioner lill följande helgonfester: (f. 1) [Petri ap.] Perpetue et 
Eelicilatis, (f. 2) [Perpetue et Eelicitatis] Tyburtii et Valeriani, 
Naboris et Felicis, (f. 3) [Sigfridi, Halvardi], (f. 4) [Halvardi] 
Davidis, (f. 5) [Davldis], (f. 6) [Justini, Hipolyti), (f. 7) [Bern
hard!), (f. 8) [Valentini] Lucii, (f. 9) [Stanislai] Apollonie, (f. 10) 
[Sabbej, (f. II) [Petri ?] Barbare, Pauli primi heremite, (f. 12) 
[Apollinaris] Pastoris, Pantaleonis, (f. 13) [Magdalene], (f. 14) 
[Elizabeth] Alexandri. Kalendarisk gruppering av festerna har 
sålunda icke iakttagits, även om man skulle räkna med att bladen 
haft en annan ordningsföljd än den de nu ha. 

Försöken att spåra den liturgiska tradition leklionariet följer, 
leda åt olika håll på grund av ett blott ofullständigt bevarat jäm
förelsematerial. Hallvards dag (den 15/5) synes inom de svenska 
stiften endast ha högtidlighållits i Skara och där med tre lek
tioner, men man möter under senmedeltiden spår av en kult 
kring helgonet även i andra stift.3 Antalet lektioner i fragmentet 
förefaller ha varit nio i motsats till Skaras tre. David av Munk
torp var föremål för särskild kult i sitt hemstift Västerås, och 
hans dag firades där med den högsta festgraden under senmedel-
liden. I Uppsala ärkestift, som i stället för den 25/6 firade helgonet 
den 15 7, lästes tre lektioner, medan man i Skara, Strängnäs och 
Linköping endast ihågkom dagen med memoria. Inom Åbo stift 
förefaller David ha varit mindre känd.4 Hur förhållandet var i 
Växjö stift, känner man ej, men troligen har leklionariet ej sin 

3 Cf. O. Odenius, Ett obeaktat fragment av S. Hallvards legend (i: Norsk 
historisk tidsskrift, 41. 1962). 

4 Cf. .1. Mulin(iemi). Der Heiligcukalender Finnlands. Seine Zusammcnsct-
zung und Eulwickluug. Helsingfors 1925 (Finska kyrkohistoriska samfundets 
handlingar. 20.), p. 228 f. 
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hemvist där redan av den anledningen, att brottstycket om den 
helige Sigfrid är hämtat ur den äldsla legendversionen om delta 
helgon.5 Det skulle utan tvivel förefalla egendomligt, om man 
just i Sigfrids eget hemstift hämtat lektionerna ur den legenden, 
dä man ju vid denna lid hade två yngre versioner att tillgå. Något 
stöd för var den liturgiska boken skrivits synes man ej heller få 
av fragmentets sekundära proveniens. Måns Jönsson Smed 
(f 1556) satt som fogde i Gripsholms län 1538—1543 men hand
hade delar av förvaltningen även under 1544; åren 1545—1548 
var han fogde i Åker och Selabo fiir att slutligen motta samma 
beställning pä Uppsala slott.6 Fragmentets innehåll lämnar dock 
intet stöd för tanken, att bandet skulle ha bundits inom Måns 
Jönssons fögderi och materialet till pärmfyllnaden hämtats från 
karlhusianerklostret i Mariefred, kärnan i det dåtida Gripsholms 
län. Värdet i uppslaget minskas också av den iakttagelsen, att 
inbindningen av fogdarnas räkenskaper oftast synes ha ullörts 
centralt i Stockholm eller de större landsortsstäderna.7 Icke heller 
synes boken ha skrivits i Vadstena kloster. Visserligen omhuldade 
man där särskilt de nordiska helgonens fester, men varken Hall-
värd eller David förefaller ha blivit särskilt vördade. Liksom del 
tryckta stiftsbreviariet för Linköping (1493) upptager kloslcr-
kalendariet i Cod. Holm. A 80 — ungefär jämngammall med 
fragmentet — endast memoria för Davids dag, och kalendariet 
i (".od. Skokloster I in 2:o nr 126 (Biksarkivet), märkligt ej minst 
på grund av sina många raderingar och tillägg, har samma upp
gift, medan Hallvards namn helt saknas. Lektionariefragiuenlet 

s Cf. 7"oni Schmid, Den helige Sigfrid. 1. Lund 1931, passim. 
' J. A. Almquist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523—1630 med 

särskild hänsyn lill den kamerala indelningen. 4. Sthlm 1922/23 (Meddelanden 
från Svenska riksarkivet. N. F. 2:6[:4].) , p. 164. 

7 Det förra alternativet synes gälla i delta fall. Det aktuella bandet [ca 30,5 
X 21 cm) torde ha bundits av Hans Pedersson i Stockholm eller dennes efter
t rädare, Henrik bokbindare, cf. .4. Hedberg, Bokbindare-bokförare i Sverige 
1500—1630. Anteckningar (i: Pro Novitate. 2. Sthlm 1914, p . 114—255), p. 133, 
idem Stockholms bokbindare 1460—1880. Anteckningar. 1. Sthlm 1949 (Nor
diska Museets handlingar. 36.), p. 16 f. Hedberg lämnar, loe. cit., cn Uppgift, 
som i della sammanhang har visst intresse, att en bokförare i Västerås 1538 för 
tavlor och böcker, som han möjligen levererat lill cn bokbindare i Stockholm, 
uppburit 4 mark 5 öre. 

28 



EN L E G E N D O M S. D A V I D AV M U N K T O R P 

innehåller emellertid ej färre än nio lektioner för Davids fest, 
vilket innebär cn betydligt högre festgrad än den de nämnda 
kaleudarierna ange. Vid försöken att komma fram till det sanno
likaste svaret på frågan om lektionariels ursprungsort är det dock 
nödvändigt att först stanna något inför de liturgiska texter man 
känner om David. 

Såsom Toni Schmid uppvisat8 finns legenden bevarad i två 
fullständiga versioner, varav den ena föreligger i Breviarium 
Arosiense (1513) och den andra i en grupp breviarier, som följa 
ärkestiftets liturgiska tradition. Det finns enligt Toni Schmid alll 
skäl att anta, att de båda versionerna återgå på en gemensam 
redaktion och att denna utformats inom Västerås stift. Båda be
rätta med rika anspelningar på bibeln, att David var en klunia-
censennunk, som kommit från Kngland. Då han fält höra talas 
om mordet på Sigfrids systersöner, greps han av åstundan alt 
själv bli ett blodsviltne. Han valde på Sigfrids råd Snävringe i 
Västmanland som sitt verksamhetsfält; i sin gärning besjälades 
han av fromma ideal. Martyrkronan vann han dock ej; han dog 
och gravsattes i Munktorp. Uppsalaversiouen redogör för två 
järtecken: hur David en gång, skumögd som han var, hängde 
upp sina handskar på en solstråle, där hans tjänare sedan åter
fann dem, och hur David under brinnande bön förvandlades till 
cn ljusglob. Det senare miraklet antyds också i rimofficiet i det 
tryckta Västcräs-breviariet, och därigenom bestyrks uppfatt
ningen, att den ursprungliga legendredaktionen uppstått inom 
Davids hemstift. Den tredje noklurnens sista antifon lyder9 

Elevalur, transformatur 
in globum lucis splendiduin 
Vcre r a m m tam praeclamm 
Saneli priuilegium! 

8 Eskil. Botvid och David. Tre svenska helgon (i: Scandia. 4. 1931, p. 102— 
114), p. 110 ff. 

' T. Lunden, Sankt Ansgars. Sankt Botvids och Sankt Davids officier. Med 
svensk översättning (i: Credo. 27. 1946, p. 149—183), p. 178 översätter 

Han upplyftes högt och tager 
Skepnad av elt Ijusklot au. 
Vilken sällsam, verkligt fager 
förmån della helgon vann! 
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Legenden är tidigast belagd först i jämförelsevis sena källor, 
och den är till sin karaktär schablonmässig. Samma intryck för
medla de båda miraklen, och man har också till dem kunnat 
visa pä tänkbara förebilder.10 Intet av dem är på något sätt unikt 
inom den hagiografiska litteraturen.11 

Brottstycket om David i det föreliggande fragmentet har en 
särskild rubrik i rött, Scquunlur miracula, och under denna åter
finnas åtminstone tre skilda mirakeluppteckningar. Alla före
ligga tyvärr i ofullständigt skick. Den första uppteckningen om
talar, att en viss Ja^rleri son från Dåvö12 råkar svälja en knapp
nål men blev räddad till livet, den andra, alt elt barn, som fallit 
i en brunii (puleum profundum) och legat där i tre dygn lika* 

10 7'oni Schmid, a. a., p . 112. 
11 Cf. H. Giinter, Psychologie der Légende. Studien zu einer wissenschaft

lichen Heiligen-Geschichte. Freiburg i. B. 1949. p. 100, 108 ff., 190 och eld-
klotsmiraklet i Gregorii Dial. III: 35 oeh IV: 7. 1 Fornsvenska legendariets skild
ring av Benedikts syn och Ijusglobsmiraklet heter det däremot: I liuseno ok 
guz aengla fora sancti German! siacl mz hedher lil himna. — Parentetiskt må 
ett annat elevationsfenomen uppmärksammas på grund av dess accentue
rande i den fornsvenska litteraturen. En passage ur S. Petri legend (29/6) i 
Legenda aurea lyder: ego falcem videns positam pracecpi falci. ut per se 
meteret, et messuit decuplo amplius caeteris; del fornsvenska legendariet 
översätter: iak haengde sikil ii solgisl. han skar inaera korn ]>acr han haengde 
ii vaejTeno aen nokur anniir ii manz hand. t n d e r del andra budordet i den 
lågtyska Seelenlrost möter: Dar bot ik myner sekelen, dat se suluen meyen 
scholde. Dar meyedc se allcue mer dan de anderen alle, och i den ungefär 
hundra är yngre fornsvenska bearbetningen: Jak hängde mina skiäru j 
soolgisla oc hon skar mera korn hängiande iin the andra skaro j manz 
handom. — Sekundärt har haudskmiraklel knulils lill personer, som levat 
långt senare, så lill prosten och kyrkoherden i Lillkyrka och Boglösa. Adolph 
Adde (1704—1787), betecknande nog under dennes tjänstgöring som adjunkt i 
Simtuna (1742—1750) mellan Västerås och Uppsala, cf. P. Johnsson. Upp
ländska folksägner (i: Upplands fornminnesförenings lidskrift. 10:'.'. 1927, 
p. 85—104), p. 91 nr 2. 

12 Beläget i Munktorp, cf. C, G. Styffe. Skandinavien under unionstiden. 
Sthlm 1911, p. 317. — Om personnamnet har fil. lie. Boland Otlerbjörk vid 
Vitterhetsakademiens personnamnskominit té benäget meddelat, att namn
formen byf t a f det fsv. mansnamnet Jaerle, som "från medeltiden nästan 
enbart kan beläggas från Upptand"; f. n. är ett 50-lal medeltida bärare av 
namnet kända förutom ell 10-tal patronymiska belägg. Man har därför "all 
anledning alt lokalisera en f. ö. okänd 'Filius iaerleri' till elt uppsvenskt, 
enkannerligen uppländskt område". 
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ledes återställes helbrägdat, och den tredje slutligen, att cn sinnes
sjuk kvinna fann bot, allt genom helgonets förbön. Dessa jär-
tecken saknas i de kända legendversionerna, men trots detta har 
man länge känt till deras existens. De finnas nämligen alla, ehuru 
helt kort antydda, i en enda källa — Cod. Ups. C 513 — en 
sekvenssamling nedskriven år 1517 i dominikanerkonvcntet i 
Strängnäs för svartbrödraklostret i Västerås. En senare anteck
ning uppger, att samlingen nedskrevs omkring 1520 av en lektor 
Gudmuiidus Benedicli, som tidigare varit provincialprior för 
dominikanerna i Sverige och Danmark.13 I denna jämförelsevis 
sena samling förekommer en sekvens, uppdelad på åtta strofer. 

De femte och sjätte lyda14 

Hic vitam rcddit paruulo 
qui mersus fuit triduo 
in fontali voragine. 
Auertit et a slabulo 
ventum cum igne arduo 
circumlata imagine. 

Fit fcmiiia lunalica 
mente såna et corpore 
ac puer acum vomuit 
membraque paralitlca 
curantur sancti munere 
ac nautis ventus affuit. 

u C. A, Moberg, ('ber die schwedischen Sequenzen. Eine musikgeschiclil-
lirhe Studie. 1. Uppsala 1927 (Veröffcnllichungen der Grcgorianischeu Aka
demie zu Freiburg in der Schweiz. 13.), p. 17 f., 52 f., 117. Med hänsyn lill 
fragmentets proveniens bör observeras, att denne Gudmuiidus möjligen kan 
vara identisk med den fräter Gudmundus. som den 2/6 1495 överflyttades från 
Skara lill Västerås, a. a., p . 17 not 5. 

14 Texten återgiven efter G. E. Klemming (ed.), Hymni, sequeuliae et piae 
canlioues in regno Sueciae olim usilate. [1]. Sancti Sueciae. Holmiae 
1885 (Latinska sånger från Sveriges medellid. [1].), Additamcnta. p. 89 b, även 
i C. Blume (ed.), Sequeuliae inedilac. Liturgische Prosen des Mittelalters, 8. 
Lpz. 1903 (Analecta liymuiea medii aevi. 42.). p. 192 f. nr 207. 
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Fig. 1. S. David av Munktorp, kalkmålning från 1437 
i Tensta kgrka, Uppland. Foto ATA. —• St David de 
Munktorp, peinture inurale de 1437. FA/lisc de Tensta, 

Uppland. 

Tryggve Lunden framhåller rörande dessa strofer med rätta, 
atl sekvensdiktaren måste ha haft tillgång till "en nu förlorad 
uppteckning av Davidsrairaklerna".18 Redan i det tryckta Gra-

15 a. a., p. 183. Han översätter stroferna 

Han räddade gossen, som låg kvar 
i djupa brunnen trenne dar. 
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duale Arosicnse lämnas, som han visat, särskilt i den andra och 
fjärde strofen av sekvensen Ante mundum mundum scivit en all
männare hållen hänvisning till de underverk, som ägt rum pa 
helgonets tillskyndan. Möjligen kan lektionariefraginentets sam
ling i fullständigt skick ha omfattat även alla de andra miraklen, 
varpa sekvenserna anspela. På en viktig punkt skilja sig de nyss 
refererade uppteckningarna från de båda järteckuen i Uppsala-
breviarierna. Medan de senare redogöra för underverk, som sägas 
ha skett under Davids livstid, ha de andra inträffat genom hel
gonets förbön. De ha därför ej samma förbindelse med helgonets 
vila som de förra. Miraklen i breviarierna vilja belysa, att David 
under sitt jordeliv var en from och benådad man, medan de andra 
vilja ge belägg för att David efter sin död undfått helgonglorian 
och kunde lämna bistånd åt dem som vördade honom. Mirakel
uppteckningar av denna karaktär förefalla rimligen ha tillkommit 
inom den dioeces, som hyste undergörarens grav, och detta skäl 
talar för att leklionariet skrivits inom Västerås stift. Då frag
mentet i den åttonde lektionen omtalar även järtecknen med ljus-
globen och med handskarna, skulle man, om den föreslagna pro
veniensen visar sig hållbar, få ett klart belägg på att också de 
senare miraklen voro kända i Västerås stift. 

David omtalas i urkundsmaterialet för första gången år 1390 
och då. märkligt nog, som en av rikets patroner, men under de 
följande åren nämns han sällan.10 Först efter 1403, då biskopen 

Vad faderlig och trofast vård! 
Och då man bär omkring haus bild, 
så slocknar strax den vadeld vild, 
som hotat hus och ladugård. 

Den sinnessjuka blir på stund 
till kropp och själ ånyo sund, 
och pojken krakes upp sin nål. 
Sankt David folkets böner hör: 
han botar lamhet, och han föl-
sjöfarare till deras mål. 

" Han omtalas elt par gånger i samband med järtecken kring den under
görande bilden av Heliga Lösen i Stockholm. I mirakel nr 5 och nr 66 gäller 
det lottkastning mellan Heliga Lösen, Birgitta och David 1409 (?) resp. 1421. 
Båda valen ägde rum i Västerås. Anmärkningsvärt nog nämns ingen lott-
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Fig, 2. S. David av Munktorp som förbedjare, kalkmål
ning från ca 1450 i koret i Ärentuna kgrka, Uppland. 
Foto ATA. — .S7 David de Munktorp comme interce»-
»eur, peinture mumie de 1450 enuiron. I.bocur de 

1'église d'Ärentuna, Uppland. 

i Västerås hos påven utverkade tillstånd att flytta över Davids 
kropp från Munktorp till Västerås, bl. a. under motiveringen att 

kastning, när Ivå kvinnor från Munktorp vid oviss tidpunkt (1414?) botades 
frän sjukdom mot vallfartslöfte lill Heliga Lösen (nr 37—38). cf. T. Lunden 
(ed.), Fräter Gregorius Holmiensis O. P., Miracula Defixionis Domini. Gbg. 
1950 (Göteborgs högskolas årsskrift. 55. 1949:4.), anf. nr. 
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domkyrkan saknade något helgons hela kropp, kan man iaktta 
verkligt malmedvetna försök all befordra helgonels kull och ge 
den en värdig liturgisk gestaltning.17 Under denna tid bör. såsom 

17 Uppenbarligen sökte man införa David som Västerås domkyrkas tredje 
patron vid sidan av Maria och Johannes baptisla. I flera av biskopssigillen 
från Västerås förekomma de sistnämnda helgonen, men pä avtrycket av 
Birger Magnussons sekret den 16/10 1463 (Danska riksarkivet! ser man Maria 
omgiven av Johannes och en helig munk. som 6. Ekström, Västerås stifts 
herdaminne. 1:1, Falun 1939. p. 177. säkerligen med rätta tolkar som David. 
Redan den iögonfallande placeringen av reliefen från 1510 med Johannes och 
David sida vid sida vid domkyrkans portal, fem är senare kompletterad med 
en relief av Maria som pendang, tyder härpå. Påfallande är även, att förläg
gandet av Davids dag med den högsta festgraden lill den 25/6 i Västcrås-
kalendariet gav upphov till Ivå med varandra korresponderande dubbelfester 
med totum duplex: 24/6 (Nat. Johannis) och 25/6 (David! å den ena och 15/8 
(Assumpl. Marie) och 16/8 (Dedic. eccl.) å den andra sidan. — Inom den 
kyrkliga konsten är David eljest sparsamt företrädd. Den äldsta bilden före
kommer på en dopfunt från 1300-talets andra eller tredje fjärdedel i Munk
torps kyrka. Från ca 1400 förskriver sig en friskulptur, likaledes i Munktorp, 
som troligen föreställer David, ehuru alla attribut saknas. En skulptur från 
1470-lalel i Grangärde kyrka, möjligen en gång tillhörande dess altarskåp, har 
även identifierats som David, senast av E. F'orssmun. Medeltida träskulptur i 
Dalarna (i: Dalarnas hembygdsbok 1961. p. 1—208), p. 117. Denna tolkning 
synes dock vara svagt grundad. Dels bär helgonet mässhake, dels kan 
"biretten", såsom fil. lic. Bune Norberg påpekat för mig, i stället utgöra nedre 
delen av cn mitra, vars överdel galt förlorad; på elt äldre fotografi i ATA 
ser man också en kvarsillande tapp ('.'), som möjligen förenat mitrans båda 
halvor. Man jämföre även rimofficicts klara uttalande, att David icke fikade 
eller biskopsvärdigheleu (nil curat de pallio). På 1480-talet anskaffades till 
Västerås domkyrka en korkåpa, vars broderier bl. a. uppta en bild av David. 

Inom ärkestiftet möter David bland kalkmälningarna från 1437 i Tensta 
kyrka (fig. 1), och bland dem i ä ren tuna från 1400-lalels milt (fig. 2) har 
han fåll cn framträdande placering pä korväggen som en av de tvä förbed-
jarna inför Nådastolen. Troligen är del även Davids bild. som förekommer 
bland kalkmåliiingarna i Valö kyrka frän ca 1530 (fig. 3), där helgonet 
avbildas som abbot ulan ordensdräkt med en bok och cn kräckla. Språkband 
saknas. Den föreslagna identifieringen styrks av bilden intill, som visar en 
man i världslig klädnad hållande en kort spireliknande slav och cn slunga med 
Ivå stenar, ulan tvivel bibelns konung David, som fått låna så många drag 
lill abboten Davids legend; om denna typ av slunga, cf. H. Chrisliansson, 
Medeltida stenslungor och kryptbilderna i Lunds domkyrka (i: Tor 1949/1951, 
Ir. 1952. p. 104—115). Enligt N. J. Ekdahls Berättelse om forskningar i Norr
land 1827—1833 (MS, Ekdahls Norrländska samlingar 11 II i Vitterhetsaka-
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Fig. 3. S. Dauid au Munktorp och konung David, kalkmålning frän ca 1530 
i Valö kyrka, Uppland. Foto ATA. — St David d t Munktorp et le roi Diwid. 

peinture mumie de 1530 cnu. Egllst de Valö, 
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Toni Schmid framhållit, helgonets officium ha lått sin slutgiltiga 
utformning. Det är emellertid helt ovisst, om en translation någon
sin ägde rum. Dels sakna kalendarierna uppgift om sådan fest
dag, dels föreligga flera uppgifter om att det ännu långt iu på 
1500-talet fauns kvar betydande reliker av helgonet i Munktorp.18 

Troligen var man där ej alltför benägen att avhända sig eu så 
kostbar relik som Davids kropp, även om biskopen i sin supplik 
till påven upplyste om all man i Munktorp icke (nequaquam) 
celebrerade några officier till helgonets ära. 

Om man jämför lektionariefragmentels lektioner med rimoffi-
eitets, lägger man snart märke till de flerstädes förekommande 
verbala överensstämmelserna mellan de båda texterna. De förra 
äro emellertid genomgående kortare, och likaså är dispositionen 
skiljaktig. Mot fragmentets sjätte lektion svara exempelvis delar 
av den åttonde och sjunde i officiet, mot den sjunde delar av 
den åttonde och sjätte, osv. Dessutom återgivas miraklen olika. 
Mot järtecknen i fragmentets åttonde lektion och tillägg, till an
talet minst fem, svarar 1 rimofficiet endasl en kort antydan i en 
anlifon om ett underverk, som vidrörs såsom nägot allmänt känt. 
Allt della betyder, alt den fragmentariska texten representerar elt 
stadium i den liturgiska utveckling, som ledde fram till rimofli-
ciets slutgiltiga gestaltning. Det finns skäl att förmoda, att just 
denna version utgjort den förlaga, varpå även ärkestiftets legend-
varianter återgå. På goda grunder anser Toni Schmid, att hel
gonels legend tillkommit relativt sent; om man får uppfatta 
formuleringen quorum quidam oblitiio / sub silencio prelcriuit i 
den nionde lektionen (f. 5 V rad 4) bokstavligt, kan denna möj
ligen även lyda på att del ej heller förelåg någon äldre uppteck
ning av helgonets miraklcr, varur sammanslällaren av legenden 
kunde hämta stoff. 

demiens arkiv), p. 24"), varpå lic. Norberg likaledes fäst min uppmärksamhet , 
fanns David pä cn målning över det södra korfönslrcl i Forssa gamla, nu 
rivna kyrka. Liksom i Tensla och Ärentuna bar en inskrift haus namn. och 
helgonet avbildades med en bok och cn "krokslav"; målningen var utförd 
av Måns Jansson Gadd troligen ca 1530, cf N. Wallenstcn. Forssa och Högs 
ålder och wiirde ibland andra socknar i Sundliede. Sthlm 1901, p. 73. 

18 Cf. G. Ekström, a. a.. 1:2. Västerås (Ir. Falun) 1949, p . 128 ff., 134. 

37 



O L O P H O D E N I U S 

Del föreliggande lektionariefragmentet synes att döma av skriv
stil och skriviuaterial ha tillkommit ca 1600. Flera blad (f. 1, 3. 
5—6, 9—11) ha nämligen ell vattenmärke (kanna med krönt 
lock), varav mer eller mindre närstående typer i Sverige finnas 
belagda från decennierna närmast före och efter detta år.19 

Denna datering erbjuder elt visst stöd för antagandet, att helgon-
olTiciet fick sin slutgiltiga utformning möjligen först i början av 
1500-talet i Västerås. 

Fragmentets text återges härnedau. Alla förkorlningar ha upplösts ulan 
alt detta siirskilt anmärkts . Söndriga eller oläsliga bokstäver ha uteslut its 
och markerats med punkter. Första bokstaven i ett lektionsincipit — i 
originalet röd och större än de följande — har återgivits med en kraftigare 
bokstavstyp, och de på två slätten förekommande rubrikerna, som i frag
mentet äro skrivna med roll. ha kursiverats. I komplett skick torde sidorna 
i leklionariet, såsom redan nämnts, ha omfattat 31 rader med en skrift-
spegel på ca 20,5 X 14.5 cm. Avsnittet med Davids legend har nu blott 25/27 
rader på varje sida, och skriflspegcln är endast ca 19 X 10 cm. En viss upp
fattning om textförlustens omfång lär mun i de fall då nian med ledning av 
rimolficilel kan rekonstruera de förlorade delarna; f. 4 V rad 21 torde ha 
börjat Dileclus d]co ct homiuibus, rad 23 [simplicijtcr transaclis, f. ,r>r rad 
12 torde ha slutat ncpoles [sancti Sigfrid!] och rad 15 annuu[liavit omnibus] . 

(f. 4 ' ' 
20 De s a n d ö Dauid leetio prima 

eo cl hoininibus Dauid / cuius memoria in benedictio 
n anglia oriundus extitit20 / ex parenlibus non 
lilate / sed el n i o . . . deuotionc preclarus / Qui pueri 
ter Irausactis / cepil uon lamen litterarum pericu . . . uffluenler 

25 feele probililate pollcre / V Jdens aulem vir sanctus 
udens / se per rerum temporalium sollieiludines / nec non per 

sansat 

111 Bland riksarkivets pappersbrev ha variantbelägg antecknats: (kanna) 8/8 
1491, 14/12 1492, 1/5 1499 (ulf. Västerås), u. d. 1500, (kanna med kors) 23/8 
1484 (ulf. Sthlm), tö/3 1485 (ulf. Benha inman, 20/10 1486, 20/5 1496, 9/10 
1498, 25/2 1508 (ulf. Strängnäs), 25/10 1510 (ulf. Västerås), (krönt kanna) 
16/2 1484. u. d. 1493, 5/12 1506 (ulf. Västerås), 4/6 1507, Mot vattenmärket 
synes närmast svara nr 12612 i (.'. M. Briquet, l.es filigrancs. 4. I.pz. 1923. 
välbelagt på olika håll i Kuropa åren kring 1500. 

20 I orig. suddigt. 
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(C 5 r | 
adeplus / in arlissima abstinencia vitam duxil 
nalis coucupisccncie / cum suis iucenliuis / eiec 
scptem necpiiores se / Idcirco porlas externas21 

custodiuit / allegans quasi exemphim forma 
5 conluitum / Nam per ipsom debiles fraugilur / et f 

Vnde mulierum colloquia / fainiliaritalem 
uitauil / Hic igitur scnsualitale carnis / s 
subiugato propcrabat / artem virtiialium ex 
ca eciam sui spiritus spirituale presidium collocar 

10 huiusmodi struclurc / nuuatur esse solid 
hane studuit seipsum edificare / vt sap 
Avdito autem / quod gloriosi marlyres / nepotes 
occisi / mirando conpassionis dolore transf 
donec ad partes homicidarum / ipse peruenit 

15 res partes suetie / tanlo fcruore spiritus / annan 
verbum dei / vt veraciler in illo clarcsceret 
os / et sapientiam / cui contradicere non poteranl / a 
Pergens postmodnm et vltra progredie 
regni partes supcriores / in tcrram que dicitur vestmann 

20 desideratam martyri i coronam altingere / Jbiquc 
dem fixit / ct polissimum apud ecclesiam snev • — 
Sicque plurima mulliliidiue ad christum conucrs 
ferebalur in deum / vt orans videbatur / a 
lucidiim transformari / Tempon cum iam sibi 

25 solus in cella sua orans / existimauit esse b — 

(f. 5V) 
tiam misil quendam pro suis apporlandis ex22 

sine omni humano fulcimenlo in acrein dependere 
uit in pace Cepitque multis clarere mi 
s / quorum quidam obliuio / sub sileucio preteriuit / 

5 endium sunt dcslrucla / Jamque modemi l / lot cla 
taccat littcra clamabit tota patria eius saneli 
libus expertam Scquiintur mimcula ffilius ia'rleri 
knappanal deglutiuit / quod nutrix Infantil 
hoc peruenire / timens / sanctum Dauid pro vila in 

10 implorauit / et ci votum fecit / quod si infans / 
Daföu / vbi pro tune erat / versus ecclesiam munkatorp / 

• e iret / el vnam missam in honorera saneli Dauid sol 
Quo voto facto / infans predictam a cum totalilcr 
misil / et mulicr quid vouerat adimplcuil / 

21 Otydligt och osäkert. 
22 Otydligt. 
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15 ancria / in puteum profundum cadens / et diebus tri 
quid mortuum ibi parentes eius reperientcs / pro vite 
Dauid deuolissime inuocabant / vouenles quod si pucr 
caretur / ecclesiam eius nudis pedibus cum obla-
r visitarent / Quo facto / slatini surexit pucr / 

20 • r quedam / tam vehementem dolorem capilis pa 
lunalica putarelur / que consilio sui confessoris/ 

—•—•——• singulis annis in eius profcsto in pane el aqua ic 
udis pedibus visilaret / facto vo lo / s t a t im 
autem transactis annis / ingrala muller volum ne-

25 senex quidam ajiparuit / querens an dormiret / 
ex intulit / frustra tibi beneficia conceduntur / 
oblila / sicque disparuit / At mulier / predictum votum annis si 

R E S U M É 

O. Odenius: Une légende sur St David de Munktorp. Quelques 
remarques sur un fragment de leetionnaire, moyen äge tardif. 

La légende de St David de Munktorp (diocéses de Västerås, Strängnäs. Skara 
et Linköping, le 25/6, archevéché dTppsa la , le 15/7) est conservée dans deux 
versions complcles, 1'une dans le Brevarium Arosiense (1513), 1'aulre dans un 
groupe de breviaires qui suivent la tradition lilurgique de rarchevéchc d'Upp
sala. On suppose qu"cllcs se rallachcnt å une forme de conception commune, 
originaire de Västerås. 

Dans les archives de la Cour des Comples (Kammararkivet). Stockholm, 
— carlon no 1 de la collection de piéces relrouvées et cxlraites des couvcr-
lures de volumes plus réccnls — est conservc, cnlre autres, le rembourrage de 
la couverture du registrc des douancs du bailli Måns Jonson, registre faisant 
parlie du livré de Trésorerie de 1544. 

Ce rembourrage comporle, en particulier, un nombre de feuilles d u n 
leetionnaire écril vers 1500, probablcmenl dans le diocése de Västerås. Il 
renferme, entré autres, des fragments d u n e légende sur St David de Munk
torp, divisée cn neuf leeons ct, par sa forme. manifestement plus anciennc que 
les deux versions connues. Il y a lieu de présumer que eeltc légende a scrvi 
de base aux dites versions. Le texte fragmentaire est reproduit. Dans la nole 
no 17 sont disculées les figures representant le saint (fig. 1—3). 
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