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31:a augusti står det “Elin” i almanackan, till minne av Elin från Skövde, en dam av förnäm 
släkt som i mitten av 1100talet  efter att hon kommit tillbaka från en pilgrimsresa till Jerusa
lem  mördades på väg till en kyrkoinvigning i Götene, vilket hennes samtid uppfattade som ett 
så fruktansvärt brott att hon började vördas och firas som helgon i hela Sverige. Mot slutet av 
1200talet1  författade biskopen i Skara, Brynolf Algotsson, till hennes ära ett  officium2  som i 
ord och toner berättar om hennes liv och miraklerna efter hennes död.

Ett officium är en komplett liturgi som är ägnad åt en händelse, en person eller ett helgon, som 
Elin i detta fall. Till en stor del består officiet av antifoner, som är små refrängsånger med text 
avpassad till dagens tema, varvat med psaltarpsalmer. Officiet, eller tidegärden3 som man säger 
på svenska, börjar med kvällsgudstjänsten vesper, som oftast ägnas åt lovprisande av helgonet. 
Sedan följer nattgudstjänsten matutin där man berättar historien om helgonets liv, och morgon
gudstjänsten laudes, som brukar handla om vad som hände sedan, mirakler, visioner och annat. 
Ofta finns en eller flera sånger till mässan, och ibland avslutas officiet med en andra vesper.

När man lyssnar på  en gudstjänst ur tidegärden kan man först bli förvånad över att det inte 
händer något. I jämförelse med t ex en högmässa är det en stillsam och meditativ upplevelse, 
som saknar dramatik och åthävor, uppladdningar eller klimax, och ger intryck av att vara ett 
utsnitt ur något som pågår för evigt, vilket också var tanken: Tidegärdens gudstjänster skulle 
pågå dygnet runt, året runt, i kloster och kyrkor, som en ständig bön utan avbrott. Traditionellt 
framförs de enstämmigt, i kyrkan av kören, och i klostren av munkarna och nunnorna själva. 
Medan senare tiders tonsättningar (som Palestrinas Magnificat eller Monteverdis Mariavesper) 
var avsedda att avlyssnas även för musikens skull, spelar musiken ofta en underordnad roll i det 
medeltida officiet.

Texterna brukar däremot vara både poetiska och dramatiska, och särskilt beträffande helgonen 
skildra ganska våldsamma och övernaturliga förlopp. De innehåller också  typologier, en slags 
analogier som knyter tillbaka till Gamla Testamentet för att visa att vi är del av samma historia, 
något som vittnar om den stora betydelse Gamla Testamentet hade på medeltiden, i jämförelse 
med efter reformationen.

1 Det här var alltså det stora samtalsämnet under den hela den period (och i just de trakter) som Guillous Arn
böcker utspelar sig, men inget av detta omnämns i  romanerna. Däremot firas Brynolf Algotsson (1248  
1317), inte långt innan han föddes, i Arvet efter Arn (Piratförlaget 2001) på s 87 och 176, vilket i romanen 
äger rum omkring år 1230 resp 1240. Det som firas där, är till yttermera visso inte Brynolfs dödsdag (6:e 
februari 1317), utan hans translation (skrinläggning) som ägde rum 16:e augusti 1492 (se Johnny Hagberg 
(red.): Biskopen och törntaggen, s 72).

2 Officium är latin, och betyder något man gör eller utför. Det är samma ord som engelska office, och översätts 
ibland tjänst, som i gudstjänst, på latin officium divinum.

3 En gärd är något man gör, och en tidegärd är något man gör på en (bestämd) tid. Man kan jämföra det med 
en åtgärd, som är något man gör åt något.
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Bland miraklerna brukar finnas dels standardiserade mirakler som är till för att placera helgonet 
i en viss tradition (källan som bryter fram på beställning, den blinde som alltid finns tillhands 
för att fukta sina fingrar i helgonets blod, den alltid lika väldoftande graven), och som inte är 
avsedda att tolkas bokstavligt, och mer realistiska mirakler som är till för att visa att helgonet är 
någon man kan vända sig till för hjälp, stöd och förbön.

Detta häfte innehåller hela historien om Elin enligt C23, en Vadstenahandskrift från ca 1400 
som finns i Uppsala, och som för övrigt bland annat innehåller musik till S:ta Anna och Birgitta 
av Nils Hermansson, och musik till Petrus Martyren, Biskop Henrik, Eskil, Marie bedrövelse, 
Marie bebådelse och Bernhard av Clairvaux. Den är skriven på papper (istället för pergament) 
och är 22 gånger 14½ cm, alltså mindre än en A44.

Precis som mässan består tidegärdens gudstjänster dels av ordinarium, sådant som är likadant 
för varje gudstjänst, och som bildar dess ram, stomme eller form, och dels av proprium, sådant 
som är specifikt för just den aktuella dagen, eller helgonet som firas just då. Vi kommer tyvärr 
inte att ha tid att framföra hela tidegärden, utan kommer att koncentrera oss på de sånger som 
finns i C23, och de tillhör alla propriet. Det finns med andra ord en mycket vacker tårta som ni 
kanske får se vid något annat tillfälle, men just nu får ni bara smaka på fyllningen, en snabb
spolning genom officiet, lite som Opera Highlights eller Grosser Opernquerschnitt. Vi kommer 
att framföra dem i den ordning de är i officiet, och vi räknar med att hinna med ungefär ena 
hälften lördagen den 30:e, och andra hälften söndagen den 31:a. Av denna anledning finns det 
också några fotnoter och förklaringar som förekommer både i början och i slutet av detta häfte.

C23 är ett manuskript med ett flertal ibland obegripliga rättelser och ändringar i, och det är inte 
alltid så lätt att förstå vad som avses och vad som är rätt, så vi har på enstaka ställen tvingats till 
avsteg från notationen.

De svenska översättningarna av de latinska texterna avser att följa de latinska så noga det går, på 
bekostnad av grammatiken, för att det om möjligt skall gå att följa med i de latinska texterna.

Elin är en hypokorism, ett smeknamn, till Helena, som hon benämns i officiet. 1281 kungjorde 
biskop Brynolf några av Magnus Ladulås utfärdade stadgar5  rörande bl a böter för dråp och 
liknande på helgdagar, bl a i sködwe6 um älinär mässu, alltså “i Skövde om Elins mässa”, och 
således kan man veta att hon på svenska kallades Elin.

4 CarlAllan Moberg:  Kleine Bemerkungen zum Codex Upsal. C23, i Svensk tidskrift för musikforskning 12 
(1930) s 3752, och Ingmar Milveden: Manuskript, Mönch und Mond. Ein Hauptteil des Cod. Upsal. C 23 in  
quellenkritischer Beleuchtung, i Svensk tidskrift för musikforskning 46 (1964) s 925.

5 Svenskt diplomatariums huvudkartotek SDHK 1160, Diplomatarium Suecanum DS 709.
6 Nej, det är inte felstavat. Namnet skulle kunna komma från Skedvi, Skedevi eller liknande.
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[Introitus är det som sjungs medan man går i högtidlig procession in till mässan, och det består 
av en psaltarpsalm (i detta fall nr 45) som kan tolkas som att den handlar om dagens tema, och 
till det en antifon (i detta fall Gaudeamus...), som fungerar som refräng. Introituset Gaudeamus 
 en av de mest ikoniska gregorianska sångerna  var ursprungligen ägnat helgonet och martyren 
Agata († 5/2 521), men kom tack vare sin popularitet att användas till många andra helgon och 
fester. Det enda man behövde göra var att byta ut namnet i texten. Sålunda står det i C23 endast:

Ad missam Gaudeamus, “Till mässan: Gaudeamus”
och då vet man direkt att man skall sjunga så här:]

Gaudeamus omnes in Domino
diem festum celebrantes

sub honore
Helene vidue et martyris

de cuius sollemnitate
gaudent angeli
et collaudant
Filium Dei

Låt oss alla glädjas i Herren,
firande denna fest

till ära för
Elin, änka och martyr,

åt vars högtid
änglarna gläds

och tillsammans lovprisar
Guds Son.

(Ps. 45)

Eructavit cor meum verbum bonum
dico ego opera mea regi

Lingua mea calamus scribæ
velociter scribentis

Mitt hjärta har kastat ur sig ett gott ord.
Jag för min del säger: Mitt verk är åt en kung.

Min tunga är en skrivares (skriv)rör,
en snabbt skrivandes.

Audi filia, et vide, et inclina aurem tuam
et obliviscere populum tuum
       et domum patris tui,

et concupiscet rex decorem tuum
quoniam ipse est Dominus Deus tuus,
       et adorabunt eum.

Hör, dotter, och se, och böj ditt öra,
och glöm ditt folk
       och din faders hus.

Och kungen skall åtrå din skönhet,
ty han är Herren, din Gud,
       och de skall tillbe honom.

Gaudeamus omnes in Domino... Låt oss alla glädjas i Herren...
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Et filiæ Tyri, in muneribus
vultum tuum deprecabuntur
       omnes divites plebis

Omnis gloria eius filiæ regis ab intus
in fimbriis aureis circumamicta varietatibus.

Och Tyrus7 döttrar, med gåvor
skall de tillbe ditt ansikte,
       alla de rika bland folket.

All hans ära är kungens dotters från insidan
omgiven av olika gyllne fransar.

Adducentur regi virgines
       post eam,
proximæ eius afferentur tibi.

Afferentur in lætitia et exsultatione,
adducentur in templum regis.

Jungfrur skall ledas fram åt kungen
       efter henne,
nära henne skall de bäras fram till dig.

De skall bäras fram i glädje och jubel,
de skall ledas fram i kungens tempel.

Gaudeamus omnes in Domino... Låt oss alla glädjas i Herren...

Pro patribus tuis nati sunt tibi filii,
constitues eos principes
       super omnem terram.

Memores erunt nominis tui
in omni generatione et generationem.

Propterea populi confitebuntur tibi
       in æternum,
et in sæculum sæculi.

Istället för dina fäder, föds söner åt dig:
du sätter dem som furstar
       över hela jorden.

Ditt namns minnen skall vara
i varje släktled och släktled,

därför skall folken bekänna dig
       i evighet
och i tidsåldrars tidsåldrar.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio
       et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,
som det var i begynnelsen
       och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Gaudeamus omnes in Domino... Låt oss alla glädjas i Herren...

7 Tyrus låg på en klippö i Medelhavet utanför nuvarande  Tyr  eller  Sur  i södra Libanon, inte långt från nu
varande Israel.  Tack vare sina befästningar  uthärdade den 13 års  belägring  av den babyloniske kungen 
Nebukadnessar mellan 586 f Kr och 573 f Kr, men intogs av Alexander den store 322 f Kr genom att han lät 
bygga den vall ut till ön som finns kvar än idag. Tyrus är numera upptagen på UNESCOs världsarvslista.
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Ur första vespern

[Efter en standardiserad inledning som hör till alla tidegärdens gudstjänster, börjar vespern med 
fem psaltarpsalmer med antifoner. Dessa återfinns inte i C23. Sedan följer det som står i rutan 
längst  upp till  höger  i   faksimilet  ovan: “De s:ta helena Caplm. d.  epla”,  dvs  Capitulum de 
epistola, ett kapitel ur mässans epistelläsning, och “peracta feliciter”, det responsorium som här 
avslutar andra nokturnen. Efter detta kommer hymnen, “ympnus”.]
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(HYMN)

Felix parens vesgocia
gaudens plaude multiplica
pro tue prolis8 gloria
devota laudum cantica9

Helena martir10 hodie
carnis abiecto pondere
celestis aulam curie
scandit de mundi carcere

Claris orta parentibus 
nobilitatem generis 
bonis ornare moribus
cepit ab annis teneris 

Post maritale vinculum
deo11 se totam dedicans
salutis fit spectaculum
exemplis signis emicans

Deus creator omnium
te poscimus terrigine
ut nos ad celi gaudium 
prece perducas helene

|amen.

Lyckliga förälder Västergötland,
glädjande dig, applådera; mångfaldiga
till din avkommas ära
lovordens hängivna sånger.

Elin, martyren, idag
efter att ha kastat av sig köttets tyngd,
till den himmelska kurians sal
stiger hon från jordens fängelse.

Född av lysande föräldrar,
att släktens ädelhet
med goda seder smycka
började hon från späda år.

Efter äktenskapets boja,
helt givande sig åt Gud,
blir hon frälsningens blickfång,
lysande genom förebildliga tecken.

Gud, skapare av allt,
dig ber vi, jordebarn,
att du oss till himlens glädje
leder, på Elins bönfallan.

Amen.

8 Kursiverade bokstäver är upplösta förkortningar. Om man tittar i faksimilet till vänster ser man att ordet 
“pro” motsvaras av ett “p” med en böj genom den lodräta stapeln. Ordet “prolis” skrivs sedan som ett “p” 
med en böj genom, följt av “lis”, således “prolis”. 

9 Den vanligaste förkortningen är att ett m eller ett n som kommer efter en vokal ersätts av ett streck ovanför 
vokalen: I faksimilet står “laudū  cātica”, vilket står för “laudum cantica”. Att  m  respektive  n  inte står ut
skrivna i manuskriptet markerar man sedan genom att kursivera dessa bokstäver i transkriptionen.

10 Den lilla kråkan som står ovanför “m” i faksimilets “mir” är i själva verket ett väldigt platt a.
11 Det är de ord man använder mest, de vanligaste orden i kontexten, som förkortas, och inte nödvändigtvis de 

långa.
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MAGNIFICAT

(ANTIFON)

Salve decus patrie
       martyr deo grata
ad laudem vesgocie
       celitus donata

coram rege glorie
       digne iam locata
esto regni swecie
       mitis advocata

Var hälsad, fäderneslandets smycke,
       martyren älsklig för Gud,
till Västergötlands lov
       given från himlen.

Hos ärans konung
       värdigt nu placerad,
var12 Sveriges kungarikes
       milda förespråkerska.

(Marias lovsång, Luk. 1:4655)

Magnificat anima mea Dominum. Min själ upphöjer Herren,

Et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

och min ande jublar
åt Gud min frälsare,

12 Imperativ; vi ber henne alltså att vara vår försvarsadvokat vid den yttersta domen.
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Quia respexit humilitatem ancillæ suæ,
ecce enim ex hoc beatam me dicent
       omnes generationes.

för han ser till sin tjänarinnas ringhet
och se, efter detta skall de kalla mig salig,
       alla släktled,

Quia fecit mihi magna
       qui potens est,
et sanctum nomen eius.

för han gör stora saker med mig,
       han som är mäktig,
och heligt är hans namn,

(Salve decus patrie...) (Var hälsad, fäderneslandets smycke...)

Et misericordia eius a progenie in progenies,
timentibus eum.

och hans barmhärtighet från släkte till släkte,
bland dem som fruktar honom.

Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit
       superbos mente cordis sui.

Han gör storverk med sin arm,
förskingrar
       (de med) högmodiga sinnen i sina hjärtan.

Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.

Han avsätter mäktiga från sina säten,
och upphöjer oansenliga.

Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

Han mättar hungriga med sitt goda,
och rika skickar han bort tomhänta.

(Salve decus patrie...) (Var hälsad, fäderneslandets smycke...)

Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiæ suæ.

Han tar sig an sitt barn Israel,
efter att ha besinnat sin barmhärtighet,

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in sæcula.

som det sades till våra fäder,
Abraham och hans säd för evigt.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande,

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

(Salve decus patrie...) (Var hälsad, fäderneslandets smycke...)
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Ur Matutinen

[Matutinen  inleds med ett  invitatorium  som består  av psaltarpsalm 95 med en antifon som 
sjungs mellan varannan vers, varannan gång hela antifonen och varannan gång halva, vilket är 
en utveckling från en äldre praxis där hela antifonen sjungs mellan varje vers till en psaltar
psalm13. I ännu senare praxis sjungs antifonen bara som inledning och avslutning.]

                                  (INVITATORIUM)

Assunt helene solempnia
Virgo mater jubilet ecclesia

Elins högtider är här.
Jungfrun, vår moder kyrkan14, jublar.

(Psalm 95)

Kõmer läter oss glädhias hřanõ :
och frögdhas för vor saligheetz tröst :
lätt oss m&15 tack kõma in för hans ansichte :
och fröghdas för honõ m& psalmar ∙

Assunt helene solempnia
Virgo mater jubilet ecclesia

Elins högtider är här.
Jungfrun, vår moder kyrkan, jublar.

13 Jungmann: The Mass of the Roman Rite (1986) sid 427.
14 Kyrkan är vår moder som är Jungfru Maria, se illustration på nästa uppslag.
15 Här har jag låtit bli att lösa upp förkortningarna, så att man kan se hur det ter sig när det är på svenska. Och

tecknet, “&”, som i faksimilet mer ser ut som ett “z”, är en förkortning av latinska et, “och”. “m&” blir så
ledes “met”, dvs “med”, och på nästa uppslag finns “th&”, alltså “thet”, dvs “det”.
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                            (Venite, psaltarpsalm 95, från en
                             musikhandskrift från Hög, 1540)

Tÿ hřen är en stoor gudh :
och en stoor konũg öffuer alla gudar :
tÿ i hans handt är hwad som iorden bäär :
och bärgshögdenar äro och så hans ∙

Virgo mater jubilet ecclesia Jungfrun, vår moder kyrkan, jublar.
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[MATER ECCL†A, mater ecclesia, vår moder kyrkan, med clerus, prästerna, och populus, folket.]

Tÿ hãs är haffuet / och han haffů th& giordt :
och hãs hender haffů thet torra bereedt :
kõmer lätt oss tilbedia oc knääböÿa :
och nederfalla för hřanõ thẽ oss giordt haffů :
tÿ hã är vår gudh :
och vij hans fosterfolck : och hãs henders fåår ∙

Assunt helene solempnia
Virgo mater jubilet ecclesia

Elins högtider är här.
Jungfrun, vår moder kyrkan, jublar.

I dagh om i hãs röst hören :
så förstocker icke idhor hierta: såsom i meriba skedde :
såsõ i massa i öknẽne16 : ther idre fädher försöchte migh :
förnũmo och sågho mijn verck ∙

Virgo mater jubilet ecclesia Jungfrun, vår moder kyrkan, jublar.

16 I Meriba och Massa i öknen knorrade Israels barn eftersom de inte hade något vatten, varvid Moses slog på 
klippan med sin stav så att det kom ut vatten (2 Mos 17:17). Paulus förklarar ökenvandringen i 1 Kor 10:2
4: Molnstoden som gick före folket, och havet som folket gick igenom, det är dopet. Mannan från himlen är 
nattvarden. Ovan nämnda klippa som Moses slog med staven på, det är Kristus själv! Ökenvandringen hand
lar alltså inte om ett moln, ett hav och en klippa, utan om hur vi blir kristna. Detta är en så kallad typologi: 
Öknen är den här världen, ökenvandringen är våra jordeliv, de fyrtio åren i öknen är en livslängd, det förlo
vade landet som vi är på väg till genom öknen under dessa fyrtio år, är himmelriket. En liknande typologi 
återfinns i Exsultet, sången till påskljuset: http://paradox.provocation.net/medeltid/pascha/exsultet.htm.
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Att iagh i fÿratiÿo åår mödo hadhe m& thetta folck :
och sadhe / thet är sådant folck :
att theras hierta altijd vil thñ oretta väghñ :
och the mina väghar icke lära vilia :
så att iagh swoor j minne vrede :
the skola icke kõma til mina roligheet ∙

Assunt helene solempnia
Virgo mater jubilet ecclesia

Elins högtider är här.
Jungfrun, vår moder kyrkan, jublar.

Ära vare fadrenõ och sonenõ :
och them helge anda ∙
Såsom thet varit haffů aff begỹnelsen ∙ och nw och altijd :
aff ewighz til ewighz amẽ

Virgo mater jubilet ecclesia Jungfrun, vår moder kyrkan, jublar.

Assunt helene solempnia
Virgo mater jubilet ecclesia

Elins högtider är här.
Jungfrun, vår moder kyrkan, jublar.

[Fortsättningsvis består matutinen av tre nokturner (nattväkter), där varje nokturn består av tre 
psaltarpsalmer med antifoner, och sedan tre läsningar med responsorier, som är längre sånger. 
Antifonerna och responsorierna bildar en slags sammanhängande historia som går genom hela 
officiet. Versmåttet som används för bägge är   —  v  —  v  —  v  —   /   —  v  —  v  —   — 
(där “—” är lång eller betonad stavelse, och “v” är kort eller obetonad) vilket kallas goliard, ett 
versmått som är känt från bland annat Carmina Burana, och som brukade användas till satiriska 
verser.  Goliard17  är annars en synonym till  vagant  eller  vagabond,  alltså  “landstrykare”, och 
uttrycket goliardisk brukar användas om lättsinnigt självsvåldiga lekfulla urfåniga spjuver och 
pajasfasoner18.   Som   kontrast   till   detta   dansanta   versmått,   går   responsoriernas   verser   i   den 
högtidliga hexametern, medan själva responsorierna som sagt har det goliardiska versmåttet.

17 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/238063/goliard
18 Hjalmar Bergman: Chefen fru Ingeborg, 2:a delen (Sommaren), 4:e kapitlet (Julias andra fest), 12:e stycket, 

Kurts surmulenhet osv.
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Första nokturnen

(ANTIFON 1)

Postquam hyemps transiit
       infidelitatis
in hac terra prodiit
       rosa venustatis

Efter det att den gått över, vintern
       av otro,
gick på vår jord fram
       skönhetens ros.

(Psalm 8)

Domine, Dominus noster,
quam admirabile est nomen tuum
       in universa terra.

Herre, vår Herre,
hur underbart är ditt namn
       i hela världen!

Quoniam elevata est magnificentia tua,
super cælos.

Ty upphöjd är din prakt
över himlarna.

Ex ore infantium et lactentium
       perfecisti laudem
       propter inimicos tuos,
ut destruas inimicum et ultorem.

Av barns och dibarns mun
       har du gjort en lovsång
       för dina fienders skull,
för att förinta fienden och hämnaren.

Quoniam videbo cælos tuos,
       opera digitorum tuorum,
lunam et stellas, quæ tu fundasti.

Ty när jag får se dina himlar,
       dina fingrars verk
månen och stjärnorna, som du gjort,
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Quid est homo,
       quod memor es eius,
aut filiis hominis,
       quoniam visitas eum.

vad är människan,
       att du skulle minnas henne,
eller mänskors barn,
       att du skulle se till dem?

Minuisti eum
       paulo minus ab angelis,
gloria et honore coronasti eum,
et constituisti eum
       super opera manuum tuarum.

Du gjorde henne
       knappt mindre än änglarna,
med ära och berömmelse krönte du henne,
och satte henne
       över dina händers verk.

Omnia subiecisti
       sub pedibus eius,
oves et boves universas,
insuper et pecora campi.

Allt har du underkastat
       under hennes fötter,
alla får och kor
och därutöver fältens kreatur,

Volucres cæli, et pisces maris,
qui perambulant semitas maris.

himlens flygfän, och havets fiskar,
som strövar på havets stigar.

Domine, Dominus noster,
quam admirabile est nomen tuum
       in universa terra.

Herre, vår Herre,
hur underbart är ditt namn
       i hela världen!

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio
       et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen
       och nu och alltid,
och i evigheters evighet. Amen.

Postquam hyemps transiit... Efter att vintern gått över...
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(ANTIFON 2)

Stella nove gracie
       nove claritatis
illuxit vesgocie
       signis demonstratis

Den nya nådens stjärna
       av ny klarhet
lyser upp Västergötland
       efter att ha visat tecken.

(Psalm 19)

Cæli enarrant gloriam Dei,
et opera manuum eius
       annuntiat firmamentum.

Dies diei eructat verbum,
et nox nocti indicat scientiam.

Non sunt loquelæ neque sermones,
quorum non audiantur voces eorum.

In omnem terram exivit sonus eorum,
et in fines orbis terræ
       verba eorum.

Himlarna berättar om Guds ära,
och om hans händers verk
       förkunnar fästet.

Dagen kastar ordet till dagen,
och natten avslöjar vetande för natten.

De är inte ord eller tal,
vars röster ej hörs:

Över hela jorden går deras ljud ut,
och till ändarna av jordens omkrets
       deras ord.

In sole posuit tabernaculum suum
et ipse tamquam sponsus procedens
       de thalamo suo.

Exultavit ut gigas
       ad currendam viam.
A summo cælo egressio eius,

I solen har han placerat sitt tält
och själv som en brudgum skrider han ut
       ur sitt gemak.

Han hoppar upp som en jätte
       för att springa sitt lopp.
Från himlens högsta punkt är hans utgång,

et occursus eius
       usque ad summum eius,
nec est qui se abscondat
       a calore eius.

och hans lopp
       ända till dess högsta punkt,
och det finns inte den som kan dölja sig
       för hans hetta.
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Lex Domini immaculata convertens animas,
testimonium Domini fidele,
       sapientiam præstans parvulis.

Herrens lag är utan fläck, och omvänder själar,
Herrens vittnesbörd är troget,
       visheten bistår de små,

Iustitiæ Domini rectæ, lætificantes corda,
præceptum Domini lucidum,
       illuminans oculos.

Timor Domini sanctus,
       permanens in sæculum sæculi,
iudicia Domini vera,
       iustificata in semetipsa.

Desiderabilia super aurum
       et lapidem pretiosum multum
et dulciora super mel et favum.

Etenim servus tuus custodit ea,
in custodiendis illis retributio multa.

Herrens rättvisa är riktig, och glädjer hjärtan,
Herrens förordning är ljus,
       och upplyser ögonen,

Herrens fruktan är helig,
       och varar i evigheters evighet,
Herrens domslut är sanna,
       och rättvisa i sig själva,

de är mer åtråvärda än guld
       och mycket ädla stenar,
och ljuvare än honung och honungskaka,

ty din tjänare vaktar dem,
och i att vakta dem finns stor belöning.

Delicta quis intelligit,
ab occultis eis munda me,
et ab alienis parce servo tuo.

Si mei non fuerint dominati,
       tunc immaculatus ero,
et emundabor a delicto maximo.

Felsteg, vem kan förstå dem?
Rena mig från deras gömställen,
och bevara mig från de främmande.

Om de inte kommer att ha behärskat mig,
       kommer jag att vara fläckfri,
och jag skall renas från det största felsteg.

Et erunt ut complaceant
       eloquia oris mei,
et meditatio cordis mei
       in conspectu tuo semper.

Domine adiutor meus,
et redemptor meus.

Och de skall vara som om de behagade,
       min muns vältaligheter,
och mitt hjärtas eftertanke
       alltid i din åsyn,

Herre min hjälpare
och min återlösare.

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

Ära åt fader och son
och helig ande,

som det var i början och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Stella nove gracie... Den nya nådens stjärna...
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(ANTIFON 3)

Post quam fides patrie
       fines illustravit
stella mire gracie
       statim radiavit

Efter det att tron fäderneslandets
       gränser upplyst,
genast strålade
den märkliga nådens stjärna.

(Ps 24)

Domini est terra et plenitudo eius,
orbis terrarum
       et universi qui habitant in eo.

Quia ipse super maria fundavit eum,
et super flumina præparavit eum.

Quis ascendet in montem Domini,
aut quis stabit in loco sancto eius.

Innocens manibus et mundo corde,
qui non accepit
       in vano animam suam,
nec iuravit in dolo proximo suo.

Herrens är jorden och dess fullhet,
jordarnas omkrets
       och alla som bor i den.

Ty han har grundlagt den19 på haven,
och över floderna har han förberett den.

Vem kommer att stiga upp på Herrens berg,
och vem kommer att stå på hans heliga ställe?

(Den med) oskyldiga händer och rent hjärta,
som inte mottagit
       sin själ i tomhet,
och inte svurit falskt mot sin nästa.

19 Omkretsen.
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Hic accipiet
       benedictionem a Domino,
et misericordiam a Deo salutari suo.

Hæc est generatio quærentium eum,
quærentium faciem Dei Jacob.

Attolite portas principes vestras,
et elevamini portæ æternales,
et introibit rex gloriæ.

Quis est iste rex gloriæ,
Dominus fortis et potens,
Dominus potens in prœlio.

Han kommer att få
       välsignelse från Herren,
och barmhärtighet från Herren, hans frälsare.

Här är ett släkte som söker honom,
som söker Jakobs Guds ansikte.

Furstar, höj era portar!
Och eviga portar lyfts upp,
och ärans kung kommer att gå in.

Vem är denne ärans kung?
Herren stark och mäktig,
Herren mäktig i strid.

Attolite portas principes vestras,
et elevamini portæ æternales,
et introibit rex gloriæ.

Quis est iste rex gloriæ,
Dominus virtutum ipse est rex gloriæ.

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio
       et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

Furstar, höj era portar!
Och eviga portar lyfts upp,
och ärans kung kommer att gå in.

Vem är denne ärans kung?
Krafternas Herre, denne är ärans kung.

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande

som det var i begynnelsen
       och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Postquam fides patrie fines illustravit... Efter att tron upplyst fäderneslandets gränser...
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(LÄSNING 1)

|Postquam hyemps infidelitatis transiit
ymber persecutionis abiit & recessit
flores apparuerunt in terra nostra20

Efter det att otrons vinter gått över, 
förföljelsens hällregn gått bort och vikit undan, 
syntes blommor på vår jord, 

|Inter quos beata helena
velud nardus odorifera prodiit ∙ 
fama bonorum operum redolens
& igne divini amoris fragrans

bland vilka den saliga Elin 
kom fram som en doftande nardus21 
doftande av goda gärningars rykte, 
och doftande av gudomlig kärleks eld. 

|Hec velud stella splendida et matutina22 Som en skimrande och tidig stjärna 

20 “...hiems ... transiit, imber ... abiit et recessit, flores apparuerunt in terra nostra” (med modernare latinsk 
stavning), dvs “vintern har gått över, regnet har gått bort och vikit undan, blommor har visat sig på vår jord” 
är ett citat från Höga Visan 2:1112a.

21 Nardostachys jatamansi, ibland kallad äkta nardus eller falsk valeriana, växer i Himalaya, och dess rhizom 
(jordstam) importerades från Indien. När man pressade denna fick man en mycket tjock och trögflytande, 
starkt doftande essentiell (eterisk) olja, som användes som parfym, och av kvinnor för dess psykoaktiva 
egenskaper.   (Om   dessa   kan   man   läsa   på   http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/jmf.2006.9.113) 
Dessutom användes den som smörjelse. När Elin här benämns nardus, så syftar det på Höga Visan 1:11, där 
bruden säger om sig själv att “När kungen är i sitt sovgemak ger min nardus sin doft” (Den gudomliga 
kärlekens eld). Det föregriper också bilden av Elin som alabasterflaskan med smörjelse i Markus 14:39, 
Matteus 26:613 och Lukas 7:3650, och Maria som smörjer Jesu fötter med nardus i Johannes 12:18.

22 Stella matunina, dvs Matutas (morgongudinnans) stjärna, eller den tidiga stjärnan, morgonstjärnan, är Venus 
som också kallas Lucifer, vilket i 2:a Petrusbrevet 1:19 syftar på Jesus, som i Uppenbarelseboken 2:28 kallas 
stella matutina, och i Upp 22:16 omtalar sig själv som just  stella splendida et matutina  (som Elin ovan). 
Ytterligare användande av denna symbolik finns mot slutet av Exsultet, sången till påskljuset. Se vidare 
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in principio novelle fidei exorta est ∙ 
exemplis radians ∙ signis choruscans ∙ 
quorum plurima per negligenciam 
suppressa ingratitudinis proles
oblivio sub silencio sepelivit ∙ 
quia stili non fuerunt officio signata

i begynnelsen av den nya tron gick hon upp, 
strålande av föredömen, skimrande av tecken, 
av vilka flertalet har  genom försumlighet 
undertryckta  av otacksamhetens avkomma 
Glömskan i tystnad blivit begravda 
då pennor inte varit i nedtecknande tjänst.

|Verum ne 
sacrorum actuum eius exempla 
sub modio silencii diucius occultentur . 

aliqua de vita eius inclita ∙ et obitu glorioso ;
necnon et virtutum prodigiis 
quibus divina largiente clemencia claruit 
humili stilo perstringimus ∙ 
quatinus in laudem dei 
animi audiencium excitentur

Sannerligen, för att inte 
hennes heliga handlingars föredöme 
längre skall döljas under tystnadens skäppa23 
berör vi i korthet, i ödmjuk stil, 
något om hennes berömda liv och ärofulla död 
för att inte nämna dygdernas under, 
med vilka hon lyste av Guds frikostiga mildhet, 
 
i den mån som lyssnandes själar 
därav uppeggas till Guds lovsång.

|Hec de nobilibus parentibus edita,
ut susanna quondam
in lege & iustificacionibus domini erudita est

Hon föddes av adliga föräldrar, 
liksom förut Susanna24 
utbildad i Herrens lag och rätt. 

|Cum autem annorum nubilium habitudinem 
attigisset ∙ secundum morem terre viro traditur ∙ 
quem ut sara uxor tobie cum timore dei
suscipere consensit

Men när hon uppnått de giftasvuxna årens form
överlämnades hon enligt landets sed till en man
som hon likt Sara25, Tobias fru, i gudsfruktan
samtyckte till att ta.

|Contulerat ei deus fecunditatem lye ∙ 
set rachel decorem & venustatem ∙ 
ut ipsa species corporis 
simulachrum esset mentis

Gud hade gett henne Leas fruktsamhet 
men Rakels skönhet och behag26, 
så att kroppens utseende självt 
skulle vara en avbild av själens. 

|Ipsa velut hester omnium oculis graciosa ∙
generis sui nobilitatem morum honestate
decoravit

Själv, som Ester, “älsklig för alla ögon”,27 
smyckade hon 
sin släkts ädelhet med sedernas anseende.

http://paradox.provocation.net/medeltid/pascha/exsultet.htm
23 Ej tänder man ett ljus och sätter under ena skäppo, utan på en ljusan staka, att det lyser allom dem som i 

huset äro (Matt 5:15, Mark 4:21, Luk 8:16 och 11:33). Detta talesätt och detta ljus omtalas i ovannämnda 
citat i 2:a Petrusbrevet 1:19 och i Exsultet.

24 Ur tillägget till Daniels bok. “Joakim uti Babylon hade en hustru Susanna” (C M Bellman: Fredmans sång 
nr 41). “När Susanna var i badet för att öva sim och crawl, hade Joakim åkt till Babylon för att köpa tvål” 
(Povel Ramel: Var är tvålen). Ett av uppenbara skäl sedan urminnes tider mycket populärt motiv i konsten.

25 Tobits bok 3:717 och 6:10ff. Sara, Raguels dotter, hade blivit gift sju gånger men ingen av hennes män hade 
överlevt bröllposnatten. I 8:5 citerar Raguel de tre ynglingarnas sång i den brinnande ugnen eller vice versa.

26 “Laban hade tvenne döttrar, skarpa jäntor bägge två. Drängen Jakob kom och fråga' vem han kunde få” 
(Ruben Nilsson). Lea och Rakel är de judiska matriarker som gett upphov till Israels tolv stammar (1 Mos 29 
ff). Leas första egna son blev Josef, som bl a blev såld av sina bröder och hamnade i fångenskap hos farao.

27 Ester räddade  genom sitt äktenskap med kung Ahasverus  sitt folk från att utrotas av honom. Ahasverus 
betecknar Gud, Ester är Elin, och vi är hennes folk. Citatet är från Esters bok, 2:15.
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                                               (RESPONSORIUM 1)

Letare fidelium
       concio devota
novum fac tripudium
       nacio vesgota

|Helene martyrium
       laudet mundi rota

Cuius per mundum
       clarent miracula nota

|Helene martyrium
       laudet mundi rota

Gläds, ni trognas
       hängivna skara,
gör en ny trestegsdans,
       västgötska folk.

Helenas martyrium 
       skall världens rund lovprisa,

hon vars kända mirakler 
lyser upp hela världen.

Helenas martyrium 
       skall världens rund lova.

[Responsorierna är uppbyggda så här: Efter en inledning (i detta fall från  Letare  till  vesgota) 
kommer man fram till ett avsnitt som börjar med en (i detta fall) rödmarkerad bokstav (Helene 
till rota). Detta är responsorial eller “svar”delen av responsoriet, det som gett det dess namn. 
Man kan tänka sig det som en slags refräng. Sedan kommer ett rött litet v som markerar att en 
vers börjar här (Cuius  till  nota), och efter den tar man om refrängen (Helene...). Allt går på 
goliardiskt versmått, utom “Cuius per mundum / clarent miracula nota” som är på hexameter.
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                                                        (LÄSNING 2)

Tandem 
cum mortuo marito 

ad iterandum thalamum 
etas et opes vocarent ∙
elegit magis 
spiritualibus nubciis 
deo copulari ∙ 
quam carnalibus nubciis subici 
que a leticia incipiunt
& ad finem cum luctu tendunt

När till slut, 
efter makens död, 
hennes ålder och krafter kallade henne 
till förnyad brudsäng,

valde hon att hellre 
med ett andligt bröllop 
förenas med Gud, 
än att underkastas ett köttsligt bröllop, 
som börjar med glädje 
och till slut leder till sorg. 

|Igitur soluta 
vincula maritali 

laboriosam viduitatis aream 
terens 
judith in se sanctam mulierem 
representavit ∙
instar cuius 
ieiuniis & oracionibus 
domino serviebat

Sålunda löst 
från äktenskapliga bojor, 
trampande 
änkeståndets mödosamma fält28,

representerade hon 
den heliga kvinnan Judit29,
efter vars förebild 
hon med fastor och böner30

tjänade Gud.

|Ostium suum 
ut sancti iob 
viatori patuit 
et de velleribus 
ovium suarum 
calefactus est

Hennes dörr var, 
liksom den helige Jobs, 
öppen för vandrare31, 
och med ull
från hennes får
värmdes

28 Det här  skrev Hieronymus (som gjorde den översättning  av Bibeln  till   latin,  som användes under  hela 
medeltiden) år 397 till sin måg Pammachius om sin sambo Paula apropå hans makas och hennes dotters död 
två år tidigare.

29 Judit var en änka som genom att halshugga Nebukadnessars överbefälhavare Holofernes räddade sitt folk 
från utrotning. Själva halshuggningen utgör ett populärt motiv i konsten. Se Judits bok i tillägg till Gamla 
testamentet. 

30 Judit 8:6.
31 Job klagar inför Gud i Jobs bok 31:32; “Främlingen förblev ej utomhus, min dörr var öppen för den väg

farande.”
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(LÄSNING 2, forts)

pauper  den fattige32.

|Insuper dilexit 
decorem domus dei 
& zelus domus dei 
sic ei inerat ∙ 
quod magnam partem 
ecclesie skødhwe 
ubi nunc corpus eius sacrum requiescit 
de impendiis propriis fabricavit

Därutöver älskade hon 
skönheten i Guds hus, 
och ivran för Guds hus 
var i så hög grad i henne 
att den större delen 
av kyrkan i Sködve, 
där nu hennes heliga kropp vilar, 
tillverkades på hennes bekostnad.

|Sane et [in] willa 
que vocatur gøtene tale vidit 
sompnium presagium futurorum

Och faktiskt, på den bondgård 
som kallas Götene, såg hon följande 
framtidernas förebådande dröm33:

|Videbatur ei 
quod ecclesia illius loci 
simul cum ipsa existente in ea 
ad skødwe transvolaret

Det syntes henne 
som om kyrkan på denna plats 
med henne samtidigt stående i den, 
flög ända bort till Sködve.

32 Job klagar inför Gud i Jobs bok 31:1920; “Har inte jag sett till den försmäktande, den som inte haft kläder, 
och den fattige utan täcke? Har inte hans sidor välsignats av mig, och värmts av mina fårs ull?”

33 Citat   från 1 Mos 41:11,  där  en munskänk berättar   för   farao om den fängslade  Josefs   förmåga att   tyda 
drömmar. I det här fallet var det faraos dröm om de sju feta och de sju magra åren som skulle tydas.
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|Cuius sompnii divina revelacione 
hanc dixit esse interpretacionem ∙ 
quod gøtene moritura 
set skødve foret sepelienda ; 
sicut rei postmodum probavit eventus 

Denna dröms tolkning sade hon 
 genom gudomligt avslöjande  vara den, 
att hon skulle dö i Götene 
men begravas i Sködve 
såsom sakens gång senare bevisade34.

|Ceterum cum porticus illa que est inter 
turrim & ecclesiam skødwe fabricaretur 
quibusdam sciscitantibus 
ad quid intersticium illud fieret ∙ 
ita respondit

För övrigt, när den pelarhall som är mellan 
tornet och kyrkan i Sködve skulle tillverkas: 
Åt några som ville få reda på 
till vad detta mellanrum skulle göras 
svarade hon detta:

|Dabit nobis deus aliquem sanctum ∙ 
cuius corpus & reliquie 
poterunt hic decenter collocari

“Gud kommer att ge oss något helgon 
vars kropp och kvarlevor 
kan anständigt samlas här”,

|Quod de se tanquam de alio 
dixisse perpenditur ∙ 
quia in eodem loco 
post passionem suam 
eius venerabile corpus situm est 

vilket hon anses ha sagt 
om sig själv som om någon annan 
ty på just detta ställe 
blev efter hennes lidande 
hennes vördnadsvärda kropp placerad. 

|Ex quibus manifeste dinoscitur 
eam cum delbora & oldan 
eciam spiritu prophecie claruisse

Av dessa saker kan handfast igenkännas 
att hon tillsammans med Debora35 och Hulda36 
även blivit upplyst med profetians ande.

[Delbora, 
från Guillaume Rouillé: Promptuarii Iconum 
Insigniorum a Seculo Hominum (Lyon 1553)]

34 Ytterligare ett citat från munskänkens berättelse för farao om Josef i 1 Mos 41:13.
35 Debora (eller Delbora) var profet och domare i Israel. Hon gav Baraks armé anfallsordern till den attack som 

utplånade Siseras armé (Domarboken 4). Sedan sjöng hon den lovsång som anses vara det äldsta partiet i 
Bibeln (Domarboken 5), från ca 10001300 f.kr.

36 2:a konungaboken 22:1420 och 2:a krönikeboken 34:2228.
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(RESPONSORIUM 2)

|Hec est iudith similis
       vite sanctitate
hester non dissimilis
       vultus venustate

|Verbis factis humilis
       ardens caritate

|Lucens lucerna
       per terre climata late

|Verbis factis humilis
       ardens caritate

Hon är lik Judith37

       med livets helgd,
ej olik Ester38

       med ansiktets skönhet,

ödmjuk i yttrade ord,
       brinnande i kärlek,

ett lysande ljus
       vitt39 över jordens trakter,

ödmjuk i yttrade ord,
       brinnande i kärlek.

37 Judit var en änka som genom att halshugga Nebukadnessars överbefälhavare Holofernes räddade sitt folk 
från utrotning. Själva halshuggningen utgör ett populärt motiv i konsten. Se Judits bok i tillägg till Gamla 
testamentet. 

38 Ester räddade  genom sitt äktenskap med kung Ahasverus  sitt folk från att utrotas av honom. Ahasverus 
betecknar Gud, Ester är Elin, och vi är hennes folk. Esters bok anses vara en av de gammaltestamentliga 
historiska romanerna, alltså ett skönlitterärt verk: http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Esther#Historicity

39 vidt, ej hvitt.
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(LÄSNING 3)

Set hostis antiqus considerans 
oracula sanctorum construi 
phana et delubra subverti ∙ 
lucosque succidi ∙ in quibus 
insana infidelium dudum multitudo 
sacrificiis sacrilegis insudabat 

cultui divino 
quem per eam augeri vidit 
invidit

Men den gamle fienden, tagande i beaktande 
att de heligas bönehus byggs, 
men att de helgedomar och tempel omkullstörtas, 
och de offerlundar nedhuggs, i vilka 
de otrognas vansinniga hop för länge sedan 
svettats över sina gudlösa offerriter40, 
han avundades 
den gudomliga kult 
som han såg ökas genom henne.

|Quamobrem 
lucernam in domo dei tam clare lucentem 
per iniquorum manus extingere 
moliebatur∙ 

För den sakens skull 
arbetade han på att 
genom orättfärdigas händer utsläcka 
det ljus som lyste så klart i Guds hus.

40 “...där de otrognas vansinniga hop svettats över gudlösa offerriter”: skriver Gregorius (*540  †604, han med 
gregorianska sången) i Dialoger, bok 2 om Benedictus av Nursia (*480  †547, han med klosterregeln), kap 
8, där Benedictus år 529 på Montecassino återanvänder ett gammalt Apollontempel till sitt kloster, som 584 
jämnades med marken av Langobarder, dito 883 av Saracener, dito 1349 av en jordbävning, dito 1799 av 
Napoleon, och senast av amerikanerna under andra världskriget. Och likväl står klostret kvar där.
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|Accidit igitur ut quidam nobilis 
filiam beate helene matrimonio sibi copulatam 
nimis exosam habens ∙ 
frequenter verbis & verberibus lacesceret

|Servi autem de familia 
contumelias domine sue iniuste illatas 
moleste ferentes 
tetenderunt eidem domino insidias ∙ 
& eum occiderunt 

|Propinqui igitur occisi pro nichilo duxerunt 
mittere manus ultrices in servos illos ∙ 
et admissum crimen famule dei 
inpingentes 
ipsam consciam & machinatricem 
fusi sanguinus fuisse dixerunt

|Ex tunc facti sunt ei hostes inexorabiles ∙ 
et tribulaciones multas et malas 
ab ipsis perpessa est

|Set quia plerumque hii 
quos iam perfectos estimant homines 
in oculis summi opificis 
aliquid imperfectionis habent ∙ 
sic sepe imperiti homines 
necdum perfecte sculpta sigilla conspicimus 
et iam quasi perfecta laudamus 
que adhuc artifex 
considerat et limat laudari audit ∙ 
et tamen ea tundere meliorando 
non desinit 

|Ideo dominus famulam suam 
tunsionibus persequcionum 
& pressuris tribulacionum 
perfectiorem fecit .

|Cepit namque inde cotidianis incrementis 
in amorem sui conditoris succrescere ∙ 
& ad gaudium & pacem celestis patrie 
anhelare 

Det hände alltså att någon adelsman 
förenad i äktenskap med saliga Elins dotter 
hade henne övermåttan förhatlig 
och ofta angrep henne med ord och slag.

Men familjens trälar 
missnöjda med att behöva bära 
sin husfrus orättvist påförda misshandel 
drog samman ett bakhåll för denne husbonde, 
och dödade honom.

Den dödades släktingar ansåg det då för intet 
att sända hämnande händer mot dessa trälar 
och, kastande (skulden för) 
det begångna brottet på Guds tjänarinna, 
sade de henne ha varit det utgjutna blodets 
sammansvurna och anstiftarinna.

Från då blev de obevekliga fiender till henne, 
och många och svåra vedermödor 
från dem fick hon uthärda.

Men liksom  för det mesta  de 
som människor anser vara redan perfekta, 
i den högste skaparens ögon 
har någon ofullkomlighet, 
så kan ofta okunniga människor 
betrakta ännu inte färdigt skulpterade småfigurer 
och, som om de vore färdiga, lovprisa dem 
som konstnären ännu 
tar i beaktande och filar på, och hör lovprisas; 
och likväl upphör han ej 
att hamra för att förbättra dem41.

Sålunda gjorde Herren sin tjänarinna 
med förföljelsernas slag 
och vedermödornas tryck 
alltmer fullkomnad.

Ty hon började därefter med dagliga små steg 
att växa i kärlek till sin skapare, 
och att flämta efter 
det himmelska fäderneslandets glädje och frid.

41 Hela detta stycke är ett citat från Gregorius dialoger bok 4 kapitel 15, där det handlar om S:ta Romula, död 
c:a 580, som firas tillsammans med Redempta och Hirundo den 23 juli (eller 24 juni), en historia som han 
sedan använder i sin predikan (bok 2, nr 40) över Luk 16:1931 i Laurentiusbasilikan andra söndagen efter 
pingst. Predikan handlar om liknelsen om den rike mannen och den fattige Lasarus (alltså inte den Lasarus 
som uppväcktes från de döda). Gregorius jämför Lasarus lidande med Romulas, som blev förlamad, och 
Brynolf anspelar på detta när han beskriver Elins lidande.
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       (RESPON
       SORIUM 3)

Carnalis connubii
       vinculo soluta
a labe contagii
       carnis impolluta

|Quasi monasterii
       jugo substituta

|Est sanctas viduas
       sancte vivendo sequta

|Quasi monasterii
       jugo substituta

|Gloria patri et filio
       et spiritui sancto

|Quasi monasterii
       jugo substituta

Det köttsliga äktenskapets
       bojor är hon löst ifrån.
Av smittans skada
       i köttet är hon oförorenad.

Som ett klosters
       ok utbytt,

heliga änkors
       heliga liv följde hon,

som ersättning för ett klosters ok.

Ära åt fader och son
       och helig ande,

som ersättning för klosterlöften.
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Andra
nokturnen
(ANTIFON 4)

Hec est judith vidua
       victrix holofernis
in certando strennua
       dedita supernis

Hon är Judit, änkan,
       Holofernes' besegrarinna,
rask i strid, 
       hängiven det högsta.

(Ps 45)

Eructavit cor meum verbum bonum
dico ego opera mea regi

Lingua mea calamus scribæ
velociter scribentis

Speciosus forma
       præ filiis hominum,
diffusa est gratia in labiis tuis,
propterea benedixit te Deus in æternum.

Accingere gladio tuo super femur tuum,
potentissime.

Mitt hjärta har kastat ur sig ett gott ord.
Jag för min del säger: Mitt verk är åt en kung.

Min tunga är en skrivares (skriv)rör,
en snabbt skrivandes.

Bildskön gestalt
       framför människors barn,
nåd är utgjuten i dina läppar.
Därför har Gud välsignat dig i evighet.

Omgjorda dig med ditt svärd över din höft,
mäktigaste.

Specie tua et pulchritudine tua,
intende, prospere procede et regna.

Propter veritatem
       et mansuetudinem et iustitiam,
et deducet te mirabiliter dextera tua.

Sagittæ tuæ acutæ, populi sub te cadent
in corda inimicorum regis.

Sedes tua Deus in sæculum sæculi,
virga directionis virga regni tui.

Med din åsyn och din skönhet,
ge akt, framskrid lyckligt, och härska,

för sanningen
       och saktmodet och rättvisan,
och din höger skall underbart leda dig.

Dina pilar är vassa, folken faller för dig,
in i kungens fienders hjärtan.

Ditt säte, Gud, i evigheters evighet.
riktningens spira är ditt rikes spira.
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Dilexisti iustitiam et odisti iniquitatem,
propterea unxit te Deus, Deus tuus,
       oleo lætitiæ præ consortibus tuis

Du har älskat rättvisa och hatat orättvisa,
därför har Gud smort dig, din Gud,
       med glädjens olja framför dina likar.

Myrrha et gutta et casia a vestimentis tuis
       a domibus eburneis
ex quibus delectaverunt te filiæ regum
       in honore tuo.

Astitit regina a dextris tuis
       in vestito deaurato,
circumdata varietate.

Audi filia, et vide, inclina aurem tuam
et obliviscere populum tuum
       et domum patris tui.

Myrra42 och stakté43 och kassia44 från dina kläder,
       från hus av elfenben,
från dessa har kungars döttrar behagat dig
       till din ära.

Drottningen bistod från din högra,
       i helförgylld klädnad
omgiven av mångfald.

Hör, dotter, och se, böj ditt öra,
och glöm ditt folk
       och din faders hus.

Et concupiscet rex decorem tuum
quoniam ipse est Dominus Deus tuus,
       et adorabunt eum.

Et filiæ Tyri, in muneribus
vultum tuum deprecabuntur
omnes divites plebis

Omnis gloria eius filiæ regis ab intus
in fimbriis aureis circumamicta varietatibus.

Adducentur regi virgines post eam,
proximæ eius afferentur tibi.

Och kungen skall åtrå din skönhet,
ty han är Herren, din Gud,
       och de skall tillbe honom.

Och Tyrus döttrar, med gåvor
skall de tillbe ditt ansikte,
alla de rika bland folket.

All hans ära är kungens dotters från insidan
omgiven av olika gyllne fransar.

Jungfrur skall ledas fram åt kungen efter henne,
nära henne skall de bäras fram till dig.

Afferentur in lætitia et exsultatione,
adducentur in templum regis.

Pro patribus tuis nati sunt tibi filii,
constitues eos principes super omnem terram.

Memores erunt nominis tui
in omni generatione et generationem.

Propterea populi confitebuntur tibi in æternum,
et in sæculum sæculi.

De skall bäras fram i glädje och jubel,
de skall ledas fram i kungens tempel.

Istället för dina fäder, föds söner åt dig:
du sätter dem som furstar över hela jorden.

Ditt namns minnen skall vara
i varje släktled och släktled,

därför skall folken bekänna dig i evighet
och i tidsåldrars tidsåldrar.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

Ära åt Fader och Son och Helig Ande.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

42 Kåda eller harts från trädet Commiphora myrrha (ej släkt med kamfer).
43 Eg. droppe, översättning av septuagintas stakté med samma betydelse, möjligen kåda eller harts av Storax, 

ett träd av släktet Liquidambar (Se Bibel 2000, not till 2 Mos 30:34 och Syr 24:15).
44 Släkt med kanel.
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(ANTIFON 5)

Ministris ecclesie
       sedule servivit
egenos cotidie
       pavit et vestivit

Kyrkans tjänare 
       betjänade hon ivrigt.
De behövande, dagligen
       utfodrade45 och klädde hon dem.

(Ps 46)

Deus noster refugium et virtus,
adiutor in tribulationibus
       quæ invenerunt nos nimis.

Propterea non timebimus
       dum turbabitur terra
et transferentur montes in cor maris.

Sonuerunt
       et turbatæ sunt aquæ eorum,
conturbati sunt montes
       in fortitudine eius.

Fluminis impetus
       lætificat civitatem Dei,
sanctificavit tabernaculum suum
       Altissimus.

Vår Gud, tillflykt och styrka,
hjälpare i vedermödor
       som kommit till oss i övermått.

Därför ska vi inte frukta
       när jorden skakas
och bergen överförs till havets hjärta.

De dånade
       och deras vatten virvlade,
bergen störtade
       i hans makt.

Flödets kraft
       glädjer Guds stad,
han har helgat sitt tabernakel,
       den Högste.

45 Pavit betyder egentligen “förde i bet, vallade, vaktade” och är ett ord som bara används om djur, och inte om 
människor. Anledningen till att det förekommer här, är att det är samma ord som i Ps 23: “Herren är min 
herde, mig skall intet fattas, han för mig i vall på gröna ängar” &c. Elin är alltså den gode herden. Ordet är 
samma som i pastor och pastoral (“idyllisk”) och engelska pasture (“grönbete”).
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Deus in medio eius non commovebitur,
adiuvabit eam Deus mane diluculo.

Conturbatæ sunt gentes et inclinata sunt regna,
dedit vocem suam, mota est terra.

Dominus virtutum nobiscum,
susceptor noster Deus Jacob.

Venite et videte opera Domini,
quæ posuit prodigia super terram,
auferens bella usque ad finem terræ.

Gud i dess mitt skall ej förflyttas,
Gud skall hjälpa henne46 tidigt i gryningen.

Folk har störtats och makter böjts,
han har gett sin röst, jorden har rört sig.

Krafternas Herre är med oss,
vår upprätthållare, Jakobs Gud.

Kom och se Herrens verk,
som han lagt som järtecken över jorden,
för att undanskaffa krig ända till jordens gräns.

Arcum conteret & confringet arma,
et scuta comburet igni.

Vacate et videte quoniam ego sum Deus,
exaltabor in gentibus 
       et exaltabor in terra.

Dominus virtutum nobiscum,
susceptor noster Deus Jacob.

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

Bågen skall han riva sönder, och bryta vapnen,
och sköldar skall han bränna upp i eld.

Gör er tomma och se att jag är Gud,
jag skall upphöjas bland folk 
       och jag skall upphöjas på jorden.

Krafternas Herre är med oss,
vår upprätthållare, Jakobs Gud.

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande,

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Ministris ecclesie... Kyrkans tjänare...

46 Staden.
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(ANTIFON 6)

Plane probat meritum
       huius matris pie
nam ut oldan spiritum 
       gessit prophecie

Klart bevisar
denna fromma moders merit
förvisso att hon som Hulda47

bar profetians ande.

(Ps 87)

Fundamenta eius in montibus sanctis,
diligit Dominus portas Sion
       super omnia tabernacula Jacob.

Gloriosa dicta sunt de te,
civitas Dei.

Memor ero Rahab et Babylonis,
scientium me.

Ecce alienigenæ, et Tyrus, 
       et populus Æthiopum,
hi fuerunt illic.

Hans grundvalar är i heliga berg.
Herren älskar Sions portar
       mer än alla Jakobs tabernakel.

Ärofulla saker är sagda om dig,
Guds stad.

Jag skall minnas Rahab48 och Babylon,
som känner mig.

Se, utlänningarna, och Tyrus, 
       och det etiopiska folket,
de har varit där.

47 En auktoritet som konsulteras av kung Josias i 2:a Konungaboken 22:1420 och 2:a Krönikeboken 34:2228.
48 Rahab är  i  detta fall  ett  havsvidunder i  stil  med Leviatan,  som bor  i  Röda Havet och var ansvarigt för 

dränkandet av egyptiska armén vid tågandet genom Röda havet i 2 Mos 14:15  15:19. I det här fallet är 
namnet antagligen en metonymi för Egypten eftersom Egypten och Babylon står för två fångenskaper. Se 
vidare http://en.wikipedia.org/wiki/Rahab_(demon)
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Numquid Sion dicet,
homo, et homo natus est in ea,
et ipse fundavit eam Altissimus.

Dominus narrabit 
       in scripturis populorum et principum,
horum qui fuerunt in ea.

Sicut lætantium omnium
habitatio est in te.

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

Månne Sion skall säga:
människan, och människan49 har fötts i henne,
och han, den Högste, har grundlagt henne.

Herren skall berätta
       i folks och furstars skrifter,
deras, som varit i henne,

precis som alla glädjandes
vistelse är i dig.

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande,

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen

Plane probat meritum... Klart bevisar meriten...

49 Så  enligt översättningen från Septuaginta.  Hieronymus översätter istället med  viritim,  “man för man, på 
varje enskild man, personligen” (Ahlberg 1966). Om det är samma sak som såyftas, så betyder uttrycket 
alltså inte “den människan och den människan” utan något i stil med “för varje enskild människa gäller att”.
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(LÄSNING 4)

Verum quia tucius est 

urse sevienti 
raptus catulis 
occurrere 
quam viro confidenti in stulticia sua ∙ 
ut locum daret ire 

Eftersom det i sanning är ofarligare 
att möta 
en björnhona som är rasande 
över att man berövat henne hennes ungar 

än en man som är trygg i sin dumhet50, 
så, för att ge plats åt raseriet51,

misit deus in mentem suam 
visumque est ei bonum 
pergere52 et visitare loca sanctorum 

sände Gud in i hennes sinne, 
vilket syntes henne gott, 
att gå och besöka de heligas ställen.

50 Ett talesätt från Ordspråksboken 17:12.
51 Från Romarbrevet 12:19. Man skall inte möta vrede med vrede, utan låta den ha sin gång.
52 “misit...” är från Augustinus Bekännelser bok 8, första kapitlet, om när han besökte Simplicianus († 13 aug 

400), och dessutom texten till ett responsorium som sjungs när man firar Augustinus den 28:e augusti.
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|Laborem ergo non abhorruit 
set feminee cogitacioni 
masculinum animum inserens ad vivendum 

sepulchris et locum passionis domini, ut
quondam gloriosa constantini mater helena
iherosolimam petiit
causam suam domino commendans examini

Hon räddes således ej mödan,
utan inympande manligt mod
i kvinnlig tanke53 för att liva upp den
sökte hon i Jerusalem upp
graven och Herrens lidandes plats, liksom
en gång Konstantins ärofulla mor Helena,

överlämnande sin sak att granskas av Herren.

|Peragrata igitur regione illa
& pluribus aliis locis ubi sanctorum reliquie 
in veneracione habebantur ∙ cum in domino
confidens & nullius occursum expavescens 
ad propria reversa fuisset . 
hostes eius in malicia pertinaces & indurati
captabant in animam iuste ∙ 
sanguini innocenti insidiantes

Efter att således ha strövat genom denna trakt
och många andra ställen där de heligas reliker
hölls i vördnad, så, förtröstande på Herren, 
och fruktande ingens möte,
var hon återkommen till sitt. 
Hennes fiender, uthålliga i ondska och förhärdade, 
sökte fånga den rättfärdiga i själen54,
liggande i bakhåll för oskyldigt blod.

|Ipsa autem bonitatis filia et pacis ∙ 
innocencie alumpna sciens quod paciencia
opus perfectum habet . benefecit 
hiis qui oderant eam ∙ et oravit pro 
persequentibus & calumpniantibus se
certissima de hoc quod persequtores sui
coronam sibi fabricarent in celis 

Men hon, godhetens dotter, och fridens,
oskuldens fosterdotter, som visste att tålamod
har (med sig) ett fullkomnat verk55, hon gjorde väl
mot dem som hade hatat henne, och bad för
dem som förföljde och förtalade henne,
säker på det, att hennes förföljare
skulle tillverka henne en krona i himlen.

|Porro cum legitime certasset 
placuit domino agonistam 
suam strennuam de carcere carnis educere ∙ 
et ut gloriosius eam coronaret 

iniquorum gladiis martyrio 
quod eatenus aput nos raris fuit 
occumbere permisit

Eftersom hon vidare hade kämpat legitimt,
behagade det Herren 
att leda ut sin modige kämpe ur köttets fängelse,
och för att ärofullare kröna henne
tillät han att hon skulle få falla 
som martyr för orättfärdigas svärd
vilket dittills varit ovanligt hos oss.

|Quadam enim die dum per indulgenciis iret ad
consecracionem ecclesie de gøtene quidam de
adversariis suis funesti in eam insilierunt ∙ 
et diris in eam impressis vulneribus saciato
ense sanguine iuste . velut ovem innocentem
spiritu superna petente ipsam dimiserunt occisam

Ty en särskild dag då hon, för att få avlat, skulle gå till
invigningen av kyrkan i Götene, tog några av hennes
dödsbringande vedersakare och hoppade på henne,
och efter att ha märkt henne med gruvliga sår, mättat
svärden i rättfärdigt blod. Som ett oskyldigt får, med
själen sökande det högsta, lämnade de henne mördad.

|Occubuit autem kalendis augusti . de bello
migrans ad pacem que exsuperat omne sensum 

Hon föll första augusti56, från striden
vandrande till friden som övergår allt förstånd57.

53 Från 2:a Mackabeerboken 7:21 om modern till sju söner, martyrer, ibland associerad med Hanna (Anna), Sa
muels mor i Samuelsboken, se http://en.wikipedia.org/wiki/Woman_with_seven_sons och s 47 i detta häfte.

54 Ps 94:21, och versen till responsoriet Impii super iustum, till Sankt Sebastian.
55 Ett talesätt från Jakobsbrevet 1:4.
56 Breviarium Scarense  anger istället “III kalendas Augusti”, dvs tredje dagen före första augusti med första 

augusti inräknad, alltså 30:e juli (Lundén s 83).
57 Guds frid övergår allt förstånd (Filipperbrevet 4:7).
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(RESPONSORIUM 4)

|Offert se discrimini
       viarum perfecta
ad sepulchrum domini
       peregre profecta

|Ipsius examini
       committens obiecta

|Non cedens homini
constans redit ad sua tecta

|Ipsius examini
       commitens obiecta

Hon överlämnar sig åt faror
       på vägarna. 
Efter att ha begett sig utomlands 
till Herrens grav,

åt hans prövning
       överlåter hon anklagelserna. 

Ej vikande undan för människan,
       ståndaktigt återkommer hon till sina tak58.

Åt hans prövning
       överlåter hon anklagelserna. 

58 Metonymi för “hus och hem”.
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|Fracto autem alabastro sacrati corporis sui. 
vis unguenti fragravit

|Nam post mortem eius 
in multiplicandis miraculis 
divina potencia 
per eius merita 
non destitit

|Siquidem die passionis sue post solis 
occubitum transeunte quodam ceco per viam ∙ 
dum appropinquaret loco passionis eius . 
puer qui direxit gressus eius vidit lumen 
quasi candele ardentis in frutice.

|Cumque ad iussum ceci diligencius 
investigaret unde fulgor ille procederet ∙ 
invenit in dumo digitum beate helene abscisum 
cum h annulo quem portaverat de terra sancta

|Quem prefatus cecus tangens ∙ 
cum manum sanguine eius respersam 
ad oculos suos reduxisset illico 
detersa caligine vetusta lumen recepit

|Ceteris cum transferentes corpus suum 
pausandi gracia 
in via ad horam substitissent ∙ 
statim ibi novus fons

Men när hennes heliga kropps alabaster brutits 
sönder59, doftade smörjelsens kraft.

Ty efter hennes död
avstod inte
den gudomliga makten
från att göra mångfaldiga mirakler
tack vare hennes förtjänster.

Eftersom, på hennes lidandes dag, efter solens
nedgång, en blind gått vägen förbi.
När denne närmade sig hennes lidandes ställe
såg pojken som styrde hans steg ett ljus
som av ett brinnande stearinljus i ett buskage.

Och när han på den blindes befallning noggrannare
undersökte varifrån detta skimmer framskred,
fann han i busken den saliga Elins avhuggna finger
 med ringen som hon burit från det heliga landet 

som den förutnämnde blinde vidrörde. När han 
hade fört handen, med hennes blod bestänkt, 
tillbaka till sina ögon, så fick han på stället, efter att 
mörkret avtvättats, tillbaka det gamla ljuset.

Vidare, de som bar hennes kropp,
tack vare en paus
skulle de ha stannat på vägen i nästan en timme,
där genast en ny källa

59 Alabaster användes till graveffigier ( http://en.wikipedia.org/wiki/Alabaster ), dvs en fullskaleavbildning av 
den döde som lades ovanpå den dödes kista (se http://www.google.se/images?q=tomb+effigies ). Alabastern 
är också ett mjukt mineral som lätt bryts ner, och är här således både en metonymi och en metafor för Elins 
döda kropp. Man kan också associera till alabasterflaskan med nardus (se fotnot 19) i Matteusevangeliet 
26:613 och Lukasevangeliet 7:3650, men framförallt den i Markusevangeliet 14:39, eftersom nardusen där 
utgjuts fracto alabastro, dvs “efter att alabastern brutits sönder”.
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ebulliit. qui usque in hodiernum diem 
vocatur fons beate helene

|Insuper cum corpus eius sacrum 
allatum skødhwe 
super magnam petram in cimiterio lotum fuisset ∙
eadem petra in duas partes scissa est 
& illa pars supra quam sanguis stillaverat 
de vulneribus eius fluens erigebatur 
alia vero super quam non stillaverat sanguis 
in terra iacebat∙

|Quod divinitus ad honorem 
martyris factum fuisse perpenditur 
ne ultra sanguis eius 
humanis pedibus calcaretur 

|In hoc divina potencia insinuare voluit . 
quam magna fuit fides mulieris huius in vita sua

|Quod siquidem miraculum fides meretur fieri ∙ 
ut dominus testatur in ewangelio dicens 
Si habueritis fidem ut granum sinapis ; 
dicetis monti huic transi hinc 
et transit

|Idem lapis ita erectus stetit ibi multis annis ∙ 
& plura ibidem fiebant miracula ∙ 
dum locus ille in veneracione debita habebatur

bubblade fram, som ända till dagens dag
kallas Saliga Elins källa60.

Därutöver, när hennes heliga kropp,
överförd till Sködve, 
hade blivit tvättad på en stor sten på kyrkogården, 
sprack denna sten i två delar, 
och den del på vilken blodet droppat,
flytande från hennes sår, reste sig, 
men den andra på vilken det inte droppat blod
låg kvar på marken61.

Vilket bedöms ha blivit 
gudomligen gjort till martyrens ära, 
så att inte längre hennes blod
skulle trampas av mänskliga fötter.

Med detta ville den gudomliga makten insinuera
hur stor denna kvinnas tro var i hennes liv.

Eftersom ju tron förtjänar att detta mirakel görs,
som Herren intygar i evangeliet, sägande:
“Om I haven tro som ett senapskorn,
då må ni säga till detta berget: »Gack hädan!«,
och det skall gå dit”.

Samma sten stod så upprätt där i många år,
och på samma plats skedde många mirakler,
medan detta ställe hölls i tillbörlig vördnad62.

60 Det finns en vid Källegården (som fick sitt namn 1611 (Pernler sid 204)) i Skövde, och en inne på Arlas 
område vid Götene (Linde & Westin sid 17).

61 Denna konstruktion kan ha varit ett offeraltare till Freja eller Frigga som omtolkats till Elin (Linde & Westin 
sid 14). Om “Kultkontinuitet mellan Fröja och Elin”, se Pernler sid 138 ff, med vidare hänvisningar.
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|Helene de patria
       sancta revertenti
fraudis conflant odia
       fraudibus intenti

|Sola de malicia
       nocent innocenti

|Nil obsunt anime
       celestia regna petenti

|Sola de malicia
       nocent innocenti

Efter Helenas återvändande
från det heliga fäderneslandet
underblåser de svekets hat,
       de som är inställda på svek.

Endast av illvilja
       skadar de den oskyldiga.

Inget är i vägen för själen
       som söker de himmelska rikena.

Endast av illvilja
       skadar de den oskyldiga.

62 På grund av gatuomläggningen efter stadsbranden 1759 hamnade den under stenläggningen på torget (Linde 
& Westin sid 13).
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Quidam eciam a nativitate mutus cum ad
sepulcrum martyris in oracione & lacrimis
perseverasset ∙ datum est ei divinitus 
expedite loqucionis officium ∙ 
et vetus silencium absolvit novum verbum

|Preterea quidam surdus tante 
surditatis sustinebat incomoda ∙ 
quod nichil auditu perciperet 
nisi quis super auribus eius inclamaret

|Invocata igitur ab eo martyre 
clamosis vocibus aures prebuit ∙ et 
auditum surdis auribus restauravit

|Ceteris quidam leprosus ad sepulcrum martiris 
allatus cum lacrimis diucius perseverasset : 
meritis eius integre mundatus est

|Quidam eciam claudus 
invocata ope martiris extensis nervis ∙ 
erectis tibiis. confortatisque pedibus 
hylaris & gaudens ad propria repedavit

Där var även en från födseln stum, som vid 
martyrens grav, i bön och tårar 
framhärdade. Given åt honom blev, gudomligt 
expedierad, talets tjänst,  
och den gamla tystnaden avlöstes av det nya ordet. 

Förutom detta var det en döv som i så hög grad 
led av dövhetens olägenhet,  
att han inte kunde uppfatta något hört 
om det inte skreks in i hans öron. 

När så martyren blivit åkallad av honom
med skriande röst, höll hon fram öronen,
och hörandet återställdes åt den döves öron.

Vidare var det en spetälsk, förd till martyrens grav, 
som länge framhärdat med tårar: 
Tack vare hennes förtjänster blev han helt renad.

Det var också en halt som  efter att ha 
anropat martyrens hjälp  med utsträckta senor, 
uträtade skenben, och stärkta fötter, 
munter och glad promenerade hem till de sina63.
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|Ad divine laudis eciam accidit preconium 
quod quidam lathomus 

ecclesie beate helene dum hostibus 
extractis gladiis inermis et innocens 
cederetur . 
implorata ope martiris 
vulnerari non potuit 
set solis vestibus lesis ∙ 
quedam vestigia ictuum instar fili coccinei 
in cute apparuerunt ∙ 
ac si illorum ensium acies penitus essent retuse

Till det gudomliga lovprisandets kungörande ingår 
också när en stenhuggare 
skulle ha flytt till 
saliga Elins kyrka från fiender 
med dragna svärd, obeväpnad och oskyldig. 

Efter att ha vädjat om martyrens hjälp, 
kunde de inte såra honom, 
utan bara kläderna blev skadade. 
Några spår av huggen likt scharlakansfärgad tråd 
visade sig på huden, 
som om deras svärds skärpa helt varit avtrubbad.

|Cumque idem hostes viderunt se nichil 
cedendo proficere divertentes ab 
eo quendam alium mox eis obvium 
cum eisdem gladiis occiderunt 
Revertentes igitur ad predictum lathomum 
tali cecitate percussi sunt . quod ipsum 
licet in eadem domo esset videre non potuerunt

Och när samma fiender såg sig intet 
kunna uträtta med huggande, vände de sig bort från 
honom till en annan som de snart mötte, 
och med samma svärd dödade de honom. 
Återvändande således till förutnämnda stenhuggare 
blev de slagna med en sådan blindhet, att de inte 
kunde se honom, trots att han var i samma hus.

|In quo 
antiqum miraculum 
precibus helisei prophete quondam factum 
divinitus renovatum est

I och med detta 
förnyades gudomligen 
det gamla miraklet som 
fordom blev gjort genom profeten Elisas böner64.

|Set quia dominus sanctam suam signis tam 
evidentibus mirificare dignatus est procurante 
felicis recordacis domino stephano archiepiscopo a 
upsalensi dominus alexander tercius ipsam 
sanctorum kathalogo censuit ascribendam 

Men eftersom Herren bevärdigats förhärliga sitt 
helgon med så uppenbara tecken, så, genom 
ombesörjande av  i lycklig åminnelse  herr Stefan, 
ärkebiskop65 i Uppsala66, ansåg Alexander III67 
henne skola uppskrivas i de heligas katalog.

Omnia autem miracula que usque in presentem 
diem per eius merita facta sunt 
ad presens enarrare non possumus . 

Men alla mirakler som ända till denna dag 
genom hennes förtjänster blivit gjorda, 
kan vi för närvarande inte förtälja.

Hec autem breviter annotata sunt 
ad astructionem sanctitatis ∙ et edificacionem
fidelium ad laudem quoque & gloriam eius 
qui facit mirabilia magna solus . cui sit honor 
et imperium per infinita secula seculorum Amen .

De här har dock kortfattat blivit annoterade 
för att bygga på hennes helighet, och bygga upp
tron, men också till lov och ära åt den 
som ensam gör stora mirakler, åt vilken är heder
och makt i oändliga evigheters evigheter, amen.

63 Vilket är i lätt förkortad form nästan ordagrant vad som hände en kvinna enligt S:t Olavslegenden.
64 2:a Konungaboken, 6:18. Araméerna som var ute efter Elisa blev slagna med blindhet.
65 Sveriges första ärkebiskop från 5/81164 till sin död 18/71185.
66 Inte det nuvarande Uppsala, som ju hette Östra Aros på den tiden.
67 Orlando Bandinelli, som vigde Stefan, och var påve från 7/91159 till sin död 30/8 1181.
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|Peracta feliciter
       hora passionis
gaudet eternaliter
       celi digna thronis

|Fragrat odor dulciter
       ex unguenti donis

|Clarent prodigia sua
       per fines regionis

|Fragrat odor dulciter
       ex unguenti donis

|Gloria patri et filio
       et spiritui sancto

|Fragrat odor dulciter
       ex unguenti donis

Genomförd lyckligt,
       lidandets timma,
gläds hon evigt,
       värd himlens troner.

Lukten doftar sött
       ur smörjelsens gåvor.

Hennes under är lysande
       över regionens gränser.

Lukten doftar sött
       ur smörjelsens gåvor.

Ära åt Fader och Son
       och Helig Ande.

Lukten doftar sött
       ur smörjelsens gåvor.
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       Tredje
    nokturnen
      (ANTIFON 7)

Hec est anna sobria
       mater samuelis
patiensque filia
       sara raguelis

Hon är den nyktra Hanna68,
       Samuels69 mor
och den tålmodiga dottern, 
       Raguels Sara70.

(Ps 96)

Cantate Domino canticum novum,
cantate Domino omnis terra.

Sjung till Herren en ny sång,
sjung till Herren, hela jorden.

Cantate Domino
       et benedicite nomini eius,
annuntiate de die in diem
       salutare eius.

Sjung till Herren
       och välsigna hans namn,
förkunna från dag till dag
       hans frälsning.

Annuntiate inter gentes
       gloriam eius,
in omnibus populis mirabilia eius.

Förkunna mitt bland släktena
       hans ära,
hos alla folk hans under.

Quoniam magnus Dominus
       et laudabilis nimis,
terribilis super omnes deos.

Ty Herren är stor
       och övermåttan lovvärd,
fruktansvärd över alla gudar.

68 “Hur länge skall du vara berusad? Drick bara lite av det det vin som dränker dig.” “Ingalunda, min herre, ty 
jag är en övermåttan olycklig kvinna, och vin, och allt som kan berusa, har jag inte druckit, men jag har 
utgjutit min själ i Herrens åsyn.” (1 Sam 1:1415)

69 Han med Samuelsböckerna i Bibeln.
70 Tobits bok 3:717 och 6:10ff. Sara, Raguels dotter, hade blivit gift sju gånger men ingen av hennes män hade 

överlevt bröllposnatten. I 8:5 citerar Raguel de tre ynglingarnas sång i den brinnande ugnen eller vice versa.
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Quoniam omnes dii gentium dæmonia,
Dominus autem cælos fecit.

Ty alla folkens gudar är demoner,
men Herren har gjort himlarna.

Confessio et pulchritudo in conspectu eius,
sanctimonia et magnificentia
       in sanctificatione eius.

Bekännelse och skönhet i hans åsyn,
okränkbarhet och upphöjdhet
       i hans helighet.

Afferte Domino, patriæ gentium,
afferte Domino gloriam et honorem,
afferte Domino gloriam nomini eius.

Bär till Herren, ni fäders släkten,
bär till Herren ära och heder,
bär till Herren hans namns ära.

Tollite hostias et introite in atria eius,
adorate Dominum in atrio sancto eius.

Tag offer och gå in i hans sal,
tillbe Herren i hans heliga salar.

Commoveatur a facie eius universa terra,
dicite in gentibus quia Dominus regnavit.

Hela jorden skall darra för hans ansikte,
säg till folken att Herren härskar.

Etenim correxit orbem terræ
       qui non commovebitur,
iudicabit populos in æquitate.

Ty han har rättat till jordens omkrets
       som inte rör sig,
han skall döma folk jämlikt.

Lætentur cæli et exsultet terra,
commoveatur mare et plenitudo eius,
gaudebunt campi et omnia quae in eis sunt.

Himlar gläds och jorden jublar,
havet böljar och dess fullhet,
fälten skall glädja sig, och alla som är på dem.

Tunc exsultabunt omnia ligna silvarum
       a facie Domini, quia venit,
quoniam venit iudicare terram.

Då skall alla skogens träd jubla
       inför ansiktet på Herren som kommer,
eftersom han kommer för att döma jorden.

Iudicabit orbem terræ in æquitate,
et populos in veritate sua.

Han skall döma jordens omkrets jämlikt,
och folken i sin sanning.

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande,

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i början och nu och alltid
och i evigheters evighet, amen.

Hec est anna sobria... Hon är den nyktra Hanna...
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Abigail sapiens
       in ea revixit
delboraque presciens
       que futura dixit

Den visa Abigail71

       har åter börjat leva i henne,
och den förevetande Debora72 
       som talade om framtiden.

(Ps 97)

Dominus regnavit,
       exsultet terra,
lætentur insulæ multæ.

Herren regerar,
       jorden skall hoppa av glädje,
de många öarna skall glädjas.

Nubes et caligo in circuitu eius,
iusticia et iudicium
       correctio sedis eius.

Moln och mörker är i hans omkrets,
rättvisa och omdöme
       är hans sätes rättelse.

Ignis ante ipsum præcedet,
et inflammabit
       in circuitu inimicos eius.

Eld framskrider före honom,
och sätter eld
       på hans fiender runtomkring.

Illuxerunt fulgura eius
       orbi terræ,
vidit, et commota est terra.

Hans blixtar har upplyst
       jordens omkrets.
Jorden såg, och skakade.

71 Abigail blidkade kung David, så att han inte skulle utplåna hennes husfolk (1 Samuelsboken 25). Gud är 
kung David, Elin är Abigail, och vi är hennes husfolk.

72 Debora (eller Delbora) var profet och domare i Israel. Hon gav Baraks armé anfallsordern till den attack som 
utplånade Siseras armé (Domarboken 4). Sedan sjöng hon den lovsång som anses vara det äldsta partiet i 
Bibeln (Domarboken 5), från ca 10001300 f.kr.
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Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini,
a facie Domini omnis terra.

Bergen flöt som vax inför Herrens ansikte,
inför Herrens ansikte, hela jorden.

Annuntiaverunt cæli iustitiam eius,
et viderunt omnes populi gloriam eius.

Himlarna tillkännager hans rättvisa,
och alla folk ser hans ära.

Confundantur omnes qui adorant sculptilia,
et qui gloriantur in simulacris suis.

Fördömda är alla som tillber skulpturer,
och som äras i sina avbilder.

Adorate eum, omnes angeli eius,
audivit, et lætata est Sion.

Tillbe honom, (ni) alla hans änglar,
Sion hörde, och gladdes.

Et exsultaverunt filiæ Judæ,
propter iudicia tua, Domine.

Och Judas döttrar skall jubla
över din rättvisa, Herre.

Quoniam tu Dominus altissimus
       super omnem terram,
nimis exaltatus es super omnes deos.

Ty du Herre är högst
       över hela jorden,
övermåttan upphöjd är du över alla gudar.

Qui diligitis Dominum, odite malum,
custodit Dominus animas sanctorum suorum,
de manu peccatoris liberabit eos.

Ni som älskar Herren, hata det onda.
Herren vakar över sina heligas själar.
Han skall befria dem ur syndarens hand.

Lux orta est iusto,
et rectis corde lætitia.

Ljuset har gått upp för de rättvisa,
och glädje för de som är riktiga i hjärtat.

Lætamini, iusti in Domino,
et confitemini memoriæ sanctificationis eius.

Fröjdas, ni rättvisa i Herren,
och bekänn hans helgedoms minne.

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.

Ära år Fader och Son
och Helig Ande,

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet, amen.

Abigail sapiens... Den visa Abigail...
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(ANTIFON 9)

Legis dei studio
       fuit ut susanna
mentis desiderio
       phanuelis anna

Med Guds lags studerande
       var hon som Susanna73,
(med) själens längtan
       (som) Fanuels Anna74.

(Ps 98)

Cantate Domino canticum novum,
quia mirabilia fecit.

Sjung till Herren en ny sång,
för han har gjort under.

Salvavit sibi dextera eius,
et brachium sanctum eius.

Han räddade sig med sin höger,
och han arm är helig.

Notum fecit Dominus
       salutare suum,
in conspectu gentium 
       revelavit iustitiam suam.

Herren har tillkännagivit
       sin räddning,
i folkens åsyn 
       har han avslöjat sin rättvisa.

Recordatus est misericordiæ suæ,
et veritas suæ domui Israel.

Han har besinnat sin barmhärtighet
och sin sanning för Israels hus.

73 Ur tillägget till Daniels bok. “Joakim uti Babylon hade en hustru Susanna” (C M Bellman: Fredmans sång 
nr 41). “När Susanna var i badet för att öva sim och crawl, hade Joakim åkt till Babylon för att köpa tvål” 
(Povel Ramel: Var är tvålen). Ett av uppenbara skäl sedan urminnes tider mycket populärt motiv i konsten.

74 Luk 2:3638
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Viderunt omnes termini terræ
salutare Dei nostri.

Alla jordens gränser har sett
vår Guds frälsande.

Jubilate Deo omnis terra,
cantate et exsultate et psallite.

Jubla åt Gud, hela jorden,
sjung och hoppa och spela.

Psallite Domino in cithara,
in cithara et voce psalmi,
in tubis ductilibus
       et voce tubæ corneæ.

Spela för Herren med cittra,
med cittra och psalmens röst,
med ledade tubor (tromboner)
       och horntubans röst.

Jubilate in conspectu regis Domini,
moveatur mare 
       et plenitudo eius,
orbis terrarum et qui habitant in eo.

Jubla i Herren konungens åsyn.
Havet skall sättas i rörelse,
       och dess riklighet,
jordarnas omkrets, och de som bor i den.

Flumina plaudent manu,
simul montes exsultabunt
       a conspectu Domini,
quoniam venit iudicare terram.

Floderna klappar i händerna,
bergen skall tillsammans hoppa av glädje
       vid Herrens åsyn,
för han kommer för att döma jorden.

Judicabit orbem terrarum
       in iustitia,
et populos in æquitate.

Han skall döma jordarnas omkrets
       med rättvisa,
och folken med jämlikhet.

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande,

Sicut erat in principio et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i början och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Legis dei studio... Med Guds lags studerande...
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(LÄSNING 775)

In illo tempore Vid den tiden

|Loquente ihesu ad turbas ∙ 
ecce mater eius et fratres stabant foris 
querentes loqui illi

|Dixit autem ei quidam

|Ecce mater tua & fratres tui foris stant . 
querentes te

|At ille respondens dicenti sibi ait

|Que est mater mea . et qui sunt fratres mei∙

|Et extendens manum in discipulos suos ait

|Ecce mater mea et fratres mei

|Quicumque enim fecerit 
voluntatem patris mei qui in celis est . 
ipse meus frater . soror et mater est

medan Jesus talade till hopen, 
se, då stod hans mor och bröder därutanför, 
sökande att få tala med honom.

Men någon sade åt honom:

“Se, din mor och dina bröder står därutanför,
sökande dig.”

Men han, svarande den som sagt åt honom, sade:

“Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?”

Och, utsträckande handen mot sina lärjungar, sade han:

“Se, min mor och mina bröder.

Ty vemsomhelst som gjort 
min faders vilja, han som är i himlen, 
den är min bror, syster och mor.”

75 Denna del av läsningen är ur Matteusevangeliet, 12:4650
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(LÄSNING 7, forts76)

[S]Ancti ewangelii fratres karissimi 
brevis est leccio recitata . 
set magnis misteriorum ponderibus gravida

Käraste bröder! Det heliga evangeliets
upplästa läsning är kort, 
men gravid med mysteriers stora tyngder.

Ihesus etenim conditor & redemptor noster 
matrem se nosse dissimulat ∙ 
et que ei mater sit 
qui propinqui 

non per cognacionem carnis 
set per coniunccionem spiritus 
designat 
dicens

Ty Jesus, vår skapare och återlösare
förnekar sig ha känt sin mor, 
och vem som är mor åt honom, 
och vilka som är närstående
anger han
inte genom fysisk släktskap
utan genom andens förbindelse,

sägande:

Que est mater mea & qui sunt fratres mei “Vem är min mor och vilka är mina bröder?”

Quicumque enim fecerit 
voluntatem patris mei qui in celis est . 
ipse meus frater et soror et mater est

“Ty vemsomhelst som gjort 
min faders vilja, han som är i himlen, 
den är min bror och syster och mor.”

Set cum is qui voluntatem patris fecerit . 
soror et fratres domini dicitur propter utrumque 
sexum qui ad fidem colligitur mirum non est ∙ 
mirandum vero valde est 
quomodo eciam mater dicatur 

Men att den som gjort faderns vilja,
kallas Herrens syster och bröder, pga bägge
könen som kallas till tron, det är inte så konstigt.
Men det är ju väldigt konstigt
på vilket sätt denne också kallas mor.

Fideles enim discipulos 
fratres vocare dignatus est dicens . 

Ty de trogna lärjungarna
bevärdigades han kalla bröder, sägande:

Ite nunciate fratribus meis “Gå, tala om för mina bröder...”77

Qui ergo frater domini fieri 
ad fidem veniendo poterit ∙ 
querendum nobis est quomodo 
eciam mater esse possit

Den som således kan bli Herrens bror
genom att komma till tro,
vi torde fråga oss på vilket sätt
denne också kan vara mor.

Set sciendum nobis est quia 
qui xpisti frater et soror est credendo 
mater efficitur predicando

Men då bör vi veta att
den som är Kristi bror eller syster genom att tro,
blir mor genom att förkunna.

Quasi enim parit dominum 
quem cordi audientis infuderit . 
et mater eius efficitur . si per vocem eius 
amor domini in proximi mente generatur 

Den liksom föder fram Herren,
som har ingjutit honom i den hörandes hjärta,
och blir hans mor, om genom dennes röst
Herrens kärlek genereras i den närståendes sinne.

76 Detta är början av en predikan som Gregorius I (*540   †604) höll om Felicitas (*101   †165) i basilikan 
över hennes grav (se http://en.wikipedia.org/wiki/Felicitas_of_Rome ) på firandet av hennes dödsdag, den 
23:e november. Slutet av samma predikan utgör läsningarna 8 och 9.

77 Vilket är vad han sade till Mariorna vid graven på påskdagens morgon, enligt Matt 28:10.
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                              (RESPONSORIUM 7)

|Oliva dum premitur
       dulcor eliquatur
uva calce tunditur
       ut vinum fundatur

palea concutitur
       |Ut granum legatur

|Helena dum patitur
       anime celum reseratur

       |Ut granum legatur

Oliven, när den pressas
       utvinns sötheten.
Druvan trampas av hälen
       för att vin skall utgjutas.

Agnar tröskas
       för att kornet skall samlas.

Helena, när hon lider
       öppnas himlen för själen,

       för att kornet skall samlas.
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(LÄSNING 8)         

[C]Onsideremus fratres hanc feminam ∙ 
consideremus nos 
qui membris corporis viri sumus 
in eius comparacione quid estimabimur 

Bröder, låt oss ta i beaktande denna kvinna.
Låt oss ta i beaktande oss själva,
vi som beträffande kroppens lemmar är män.
I jämförelse med henne, vad ska vi värderas till?

Sepe namque 
agenda aliqua bona nostra proponimus . 
set si contra nos unus levissimus sermo 
ab ore irridentis proruperit ; 
ab intencione accionis nostre 
fracti protinus & confusi resilimus 

Ty ofta 
framställer vi oss görande några av våra goda saker,
men om mot oss ett det lättaste samspråk 
från åtlöjets mun har trängt fram
drar vi oss genast brutna och förvirrade tillbaka 
från vår handlings avsikt.

Ecce nos plerumque a bono opere verba revocant .
hanc vero a sancta intencione 
frangere nec tormenta potuerunt

Se, ofta kallar ord oss tillbaka från goda verk,
men inte ens tortyr kunde bryta 
henne, från hennes heliga avsikt.

Nos in aura maledicionis impingimus ; 
hec ad regnum eciam per ferrum exiit . 
nichilque quod obsistebat existimavit

Vi slås omkull av skymfens vindpust.
Hon gick bort t.o.m. genom järn till (himmel)riket,
och uppfattade inget som stod ivägen.

Nos ad precepta dominica 
largiri nostra saltem superflua nolimus . 
hec non solum deo suam substanciam contulit . 
set pro illo eciam propriam carnem dedit

Vi vill inte ens på gudomligt påbud 
skänka bort vårt överflöd.
Hon överlät inte bara sin egendom åt Gud,
utan gav honom t.o.m. sitt eget kött.

Cum ergo 
ad illud terribile examen 
districtus judex venerit ∙ 
quid nos viri dicemus 
cum huius femine gloriam viderimus 

När således 
den stränge domaren kommit
till den skräckinjagande examen, 
vad skall vi män säga 
när vi sett denna kvinnas ära?

De debilitate 
que nunc erit viris excusacio . 
quando hec ostenditur 
que cum seculo sexum vicit

Vad skall nu vara männens ursäkt 
för svagheten,
när hon framvisas, 
hon som övervann både sin tid och sitt kön.
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                             (RESPONSORIUM 8)

|In celi rosario
       poni rubens rosa
meruit martyrio
       martir gloriosa

|Cuius intercessio
       quam sit virtuosa

|Hoc patet indicio
       quod curat membra leprosa

|Cuius intercessio
       quam sit virtuosa

I himlens rosengård
       sätts en rodnande ros.
Det förjänade, genom martyriet
       den ärofulla martyren,

vars medling
       är så kraftfull

 vilket är uppenbart genom detta indicium 
       att den botar spetälska lemmar,

den vars medling
       är så kraftfull.
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(LÄSNING 9)

[S]Equamur ergo fratres karissimi 
districtam & asperam redemptoris viam

Usu quippe virtutum 
ita iam plana facta est 
ut per eam feminis libeat ambulare

Despiciamus cuncta presencia ; 
nulla enim presencia que transire non possunt

Turpe sit diligere 
quod constat cicius perire

Non nos terrenarum rerum superet ∙
non superbia inflet ∙ 
non luxuria polluat non invidia consumat

Amore nostro fratres karissimi 
redemptor noster occubuit . 
et nos amore eius discamus 
vincere nosmetipsos

Quod si perfecte agimus . 
non solum imminentes penas evademus; 
set communi cum martiribus gloria remuneramur

Nam quamvis occasio 
perseveracio persequcionis deest . 
habet tamen et pax nostra martyrium suum . 
quia et si 
carnis colla ferro non subdimus ; 

spiritali tamen gladio 
carnalis desideria in mente 
trucidamus

Käraste bröder! Låt oss alltså följa
återlösarens långa och knöliga väg.

Genom dygdernas utövande 
har den ju blivit så plan
att det behagar kvinnor att spatsera på den.

Låt oss förakta allt nutida.
Det finns inget nutida som inte kommer att gå över.

Det är skamligt att älska 
det man konstaterar snabbt kommer att förgås.

Oss bör inte jordiska saker ta över, 
inte övermod blåsa upp, 
inte lyx förorena, inte avundsjuka förtära.

Käraste bröder! Av kärlek till oss
dog vår återlösare. 
Och vi bör av kärlek till honom lära oss 
att övervinna oss själva.

Om vi gör detta perfekt,
ska vi inte endast undkomma överhängande straff,
utan också belönas i ära gemensamt med martyrerna.

Ty trots att tillfälle 
att uthärda förföljelse inte finns,
har likväl också vår fred sitt martyrium,
för även om 
vi inte lägger den fysiska halsen under bilan
massakrerar vi
likväl med ett andligt svärd
fysiska begär i sinnet.
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(RESPONSORIUM 9)
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|Audi clemens domina
       preces tue gentis
gaudens inter agmina
       curie gaudentis

|Sis inter discrimina
       vite dux presentis

|Que fueras solita
       gemitus relevare dolentis

|Sis inter discrimina
       vite dux presentis

|Gloria patri et filio
       et spiritui sancto

|Sis inter discrimina
       vite dux presentis

Hör, milda härskarinna,
       ditt folks böner,
(där du är) glad bland skarorna
       av den glada (himmelska) kurian:

Du må bland farorna vara
       det nuvarande livets ledare,

du som alltid brukade
       lindra de smärtandes klagan,

du må bland farorna vara
       det nuvarande livets ledare.

Ära åt Fader och Son
       och Helig Ande.

Du må bland farorna vara
       det nuvarande livets ledare.
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Laudes

(ANTIFON 178)

Ad novum preconium
       martyris accedit
quod vir vibrans gladium 
       ferit & non ledit

Till ett nytt kungörande
       av martyren närmar det sig,
när mannen som svingar svärdet
       hugger men inte skadar79.

(Psalm 93)

Dominus regnavit decorem indutus est.
Indutus est Dominus fortitudinem,
       et præcinxit se.

Etenim firmavit orbem terræ,
qui non commovebitur.

Parata sedes tua ex tunc:
a sæculo tu es.

Elevaverunt flumina, Domine,
elevaverunt flumina vocem suam.

Elevaverunt flumina fluctus suos,
a vocibus aquarum multarum.

Mirabiles elationes maris,
mirabilis in altis Dominus.

Testimonia tua credibilia facta sunt nimis:
domum tuam decet sanctitudo,
       Domine, in longitudine dierum.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto...

Herren härskar klädd i skönhet.
Herren är iklädd styrka,
       och har omgjordat sig.

Han har lagt fast jordens omkrets,
som inte kommer att röra sig.

Din tron står beredd från förr,
du är från evighet.

Floderna har höjt, Herre,
floderna har höjt sin röst.

Floderna har höjt sina böljor
från de många vattnens röster.

Underbara är havens upplyftanden,
underbar är Herren i höjden.

Dina vittnesbörd är ytterst trovärdiga,
ditt hus är värt helighet,
       Herre, i alla dagar.

Ära åt Fader och Son och Helig Ande...

Ad novum preconium... Till ett nytt kungörande...

78 Precis som vespern börjar Laudes, morgongudstjänsten, med fem psaltarpsalmer med antifoner.
79 Se läsning 6, sidan 44 i detta häfte.
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          (ANTIFON 2)

Mira lux emicuit
       celitus in dumo
ostendens quod iacuit
       digitus in humo

Märkligt ljus glimmade
       himmelskt i busken80,
visande var det låg slängt
       ett finger på marken.

(Psalm 100)

Jubilate Deo omnis terra,
servite Domino in lætitia.

Introite in conspectu eius,
in exsultatione.

Scitote quoniam Dominus ipse est Deus.
Ipse fecit nos, et non ipsi nos.

Populus eius, et oves pascuæ eius,
introite portas eius in confessione,
atria eius in hymnis, confitemini illi.

Laudate nomen eius,
       quoniam suavis est Dominus.
In æternum misericordia eius,
et usque in generationem
       et generationem veritas eius.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

Jubla åt Gud, hela jorden!
Tjäna Herren med glädje.

Gå in inför hans åsyn
med jubel.

Vet att Herren själv är Gud.
Han har gjort oss, och inte vi själva.

Hans folk, och hans flocks får,
gå in genom hans portar med bekännelse,
till hans salar med hymner, bekänn honom.

Lovsjung hans namn,
       ty Herren är ljuv.
I evighet varar hans barmhärtighet,
och från släktled till
       släktled hans sanning.

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,
som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Mira lux emicuit... Märkligt ljus glimmade...

80 Se läsning 5, sidan 40 i detta häfte.
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(ANTIFON 3)

Cecus tangens digitum
       martyris abscisum
mox per eius meritum
       est adeptus visum

En blind, vidrörande fingret
       avskuret från martyren,
genast, genom hennes förtjänst,
       erhölls synen.

(Psalm 63)

Deus, Deus meus,
ad te de luce vigilo.

Sitivit in te anima mea, 
quam multipliciter tibi caro mea!

In terra deserta
       et invia et inaquosa:
sic in sancto apparui tibi,
ut viderem virtutem tuam
       et gloriam tuam.

Quoniam melior est misericordia tua
       super vitas.
Labia mea laudabunt te.

Gud, min Gud,
för dig vakar jag vid gryningen.

Min själ har törstat efter dig, 
och hur mångfaldigt mycket mer mitt kött!

I det övergivna landet
       utan väg och vatten,
så visade jag mig för dig i det heliga,
för att jag skulle få se din kraft
       och din ära.

Ty din nåd är bättre
       än livet.
Mina läppar skall lova dig.
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Sic benedicam te in vita mea:
et in nomine tuo
       levabo manus meas.

Så må jag välsigna dig hela mitt liv,
och i ditt namn
       skall jag höja mina händer.

Sicut adipe et pinguetudine 
       repleatur anima mea, 
et labiis exsultationis
       laudabit os meum.

Såsom av späck och fett
       skall min själ överfyllas
och med jublandets läppar
       skall min mun lovsjunga.

Si memor fui tui super stratum meum,
in matutinis meditabor in te:
quia fuisti adiutor meus.

Om jag kommer ihåg dig på mitt läger,
skall jag tänka på dig vid gryningen,
för du har varit min hjälpare.

Et in velamento alarum tuarum
       exsultabo,
adhæsit anima mea post te:
me suscepit dextera tua.

Och under dina vingars täcke
       skall jag jubla,
min själ hänger sig fast efter dig,
din högra hand har tagit upp mig.

Ipsi vero in vanu
       quæsierunt animam meam,
introibunt in inferiora terræ:
tradentur in manus gladii,
       partes vulpium erunt.

Men dessa som förgäves
       sökt min själ,
de skall gå in i underjorden.
De skall överlämnas till svärdets hand,
       de skall bli rävars lott.

Rex vero lætabitur
       in Deo,
laudabuntur omnes
       qui iurant in eo:
quia obstructum est
       os loquentium iniqua. 

Men kungen skall sannerligen glädjas
       åt Gud,
lovprisas skall alla
       som svär vid honom,
ty tilltäppt är
       det illasinnade talets mun.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande,

Sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Cecus tangens digitum... En blind, vidrörande fingret...
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                       (ANTIFON 4)

Miram fidem habuit
       ut granum sinapis
quod probat et innuit
       elevatus lapis81

Hon hade en märklig tro,
       som senapens korn,
vilket bevisas och betecknas
       av den uppresta stenen.

(Dan. 3:5788, 56: De tre ynglingarnas sång i den brinnande ugnen)

Benedicite omnia opera Domini Domino,
laudate et superexaltate eum in sæcula.

Benedicite Angeli Domini Domino,
benedicite cæli Domino.

B:e aquæ omnes quæ super cælos sunt D:o,
benedicite omnes virtutes Domini Domino.

Benedicite sol et luna Domino,
benedicite stellæ cæli Domino.

Benedicite omnis imber et ros Domino,
benedicite omnes spiritus Dei Domino.

Benedicite ignis et æstus Domino,
benedicite frigus et æstus Domino.

Benedicite rores et pruina Domino,
benedicite gelus et frigus Domino.

Benedicite glacies et nives Domino,
benedicite noctes et dies Domino.

Välsigna Herren, alla Herrens verk,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Välsigna Herren, ni Herrens änglar,
välsigna Herren, ni himlar.

V:na H:n, alla vatten som är över himlarna,
välsigna Herren, alla Herrens krafter.

Välsigna Herren, sol och måne,
välsigna Herren, himlens stjärnor.

Välsigna Herren, regn och dagg,
välsigna Herren, alla Guds andar.

Välsigna Herren, eld och hetta,
välsigna Herren, köld och hetta.

Välsigna Herren, fukt och frost,
välsigna Herren, kyla och köld.

Välsigna Herren, is och snö,
välsigna Herren, nätter och dagar.

81 Se läsning 5, sidan 41 i detta häfte.
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Benedicite lux et tenebræ Domino:
benedicite fulgura et nubes Domino.

Välsigna Herren, ljus och mörker,
välsigna Herren, blixtar och moln.

Benedicat terra Dominum:
laudet et superexaltet eum in sæcula.

Välsigna Herren, du jord,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicte montes et colles Domino:
b:dicite universa germinantia in terra Domino.

Välsigna Herren, berg och dalar,
välsigna Herren, allt som gror i jorden.

Benedicite fontes Domino:
benedicite maria et flumina Domino.

Välsigna Herren, ni källor,
välsigna Herren, hav och floder.

Benedicite cete et omnia quæ
       moventur in aquis Domino:
benedicite omnes volucres cæli Domino.

Välsigna Herren, ni havsvidunder,
       och allt som rör sig i vattnen,
välsigna Herren, alla himlens flygfän.

Benedicite omnes bestiæ et pecora Domino:
benedicite filii hominum Domino.

Välsigna Herren, bestar och boskap,
välsigna Herren, ni människors barn.

Benedicat Israel Dominum:
laudet et superexaltet eum in sæcula.

Välsigna Herren, Israel,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicite sacerdotes Domini Domino:
benedicite servi Domini Domino.

Välsigna Herren, ni Guds heliga,
välsigna Herren, Guds tjänare.

Benedicite spiritus et animæ iustorum Domino: 
benedicite sancti et humiles corde Domino.

Välsigna Herren, rättfärdigas andar och själar, 
v:na Herren, med heliga och ödmjuka hjärtan.

Benedicite Anania, Azaria, Misaël Domino:
laudate et superexaltate eum in sæcula.

Välsigna Herren, Hananja, Asarja, Misael,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Benedicamus Patrem et Filium
       cum Sancto Spiritu:
laudemus et superexaltemus eum in sæcula.

Vi välsignar Fader och Son
       med Helig Ande,
låt oss lovsjunga och upphöja honom i evighet.

Benedictus es Domine in firmamento cæli:
et laudabilis et gloriosus
       et superexaltatus in sæcula.

Välsignad är Herren på himlafästet,
och lovvärd och ärofull
       och upphöjd i evighet.

Miram fidem habuit... Hon hade en märklig tro...
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(ANTIFON 5)

Claudis gressum tribuit
       et surdis auditum.
cecis lumen prebuit
       devote petitum

Åt halta, gång hon tilldelar,
       och åt döva, hörsel.
Åt blinda, ljus hon räcker fram,
       efter att de hängivet har bett.

(Psalm 148)

Laudate Dominum de cælis:
laudate eum in excelsis.

Laudate eum omnes angeli eius:
laudate eum omnes virtutes eius.

Laudate eum sol et luna,
laudate eum omnes stellæ et lumen.

Laudate eum cæli cælorum,
et aquæ omnes
       quæ super cælos sunt, 
       laudent nomen Domini.

Lovsjung Herren från himlarna,
lovsjung honom i höjderna.

Lovsjung honom, alla hans änglar,
lovsjung honom, alla hans krafter.

Lovsjung honom, sol och måne,
lovsjung honom, alla stjärnor och ljus.

Lovsjung honom, himlarnas himmel,
och alla vatten
       som är ovanför himlarna
       skall lova Herrens namn.
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Quia ipse dixit, et facta sunt,
ipse mandavit et creata sunt.

Ty han sade, och de blev,
han befallde, och de skapades.

Statuit ea in æternum
       et in sæculum sæculi:
præceptum posuit,
       et non præteribit.

Han ställde dem där för alltid
       och i evigheters evighet
han lade fast föreskrifter,
       och de kan inte överskridas.

Laudate Dominum de terra,
dracones et omnes abyssi.

Lovsjung Herren från jorden,
alla ni drakar och avgrunder,

Ignis, grando, nix, glacies,
       spiritus procellarum,
quæ faciunt verbum eius.

eld, hagel, snö, is,
       stormarnas ande,
som verkställer hans ord,

Montes et omnes colles,
ligna fructifera et omnes cedri.

berg och alla dalar,
fruktbärande träd och alla cedrar,

Bestiæ et universa pecora,
serpentes et volucres pennatæ.

bestar och all boskap,
ormar och befjädrade flygfän,

Reges terræ et omnes populi,
principes et omnes iudices terræ.

jordens kungar och alla folk,
furstar och alla jordens domare,

Juvenes et virgines,
senes cum iunioribus
       laudent nomen Domini:
quia exaltatum est nomen eius solius.

ynglingar och jungfrur,
gamla och unga
       lovar Guds namn,
ty hans namn ensamt är upphöjt.

Confessio eius
       super cælum et terram,
et exaltavit cornu populi sui.

Hans bekännelse
       är över himlen och jorden,
och han har upphöjt sitt folks horn,

Hymnus omnibus sanctis eius,
Filiis Israel,
       populo appropinquanti sibi.

hymner av alla hans heliga,
Israels barn,
       folket som närmar sig honom.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Ära åt Fader och Son och Helig Ande

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet, amen.

Claudis gressum tribuit... Hon ger gång åt halta...
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(HYMN)

Adest triumphus nobilis
dies redit leticie
qua martir venerabilis
ascendit thronum glorie

Thesaurizavit avide
thesauros in celestibus 
dum opes suas provide
dispersit dans pauperibus

Jeiunans orans operans
carnem domat et afficit
celestia desiderans
cum deo mentem reficit

Signa fecit insignia
surdis auditum tribuit 
mundans lepre contagia
cesis visum restituit 

Den ädla triumfen är här,
glädjens dag återkommer,
på vilken den vördnadsvärda martyren
stiger upp på ärans tron.

Hon skattsamlade girigt
skatter i himlarna
när hon sina tillgångar förutseende
utströdde, givande åt de fattiga.

Fastande, bedjande, arbetande
tämjer och bereder hon köttet,
åtrående det himmelska,
när hon vederkvicker sinnet med Gud.

Hon gjorde iögonenfallande tecken,
tilldelade hörsel åt döva,
renade leprans smitta,
återställde syn åt blinda.
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Deus creator omnium
te poscimus terrigine
ut nos ad celi gaudium
prece perducas helene

Amen

Gud, alltets skapare,
dig ber vi, jordebarn,
att du oss till himlens glädje
leder, på Elins bönfallan.

Amen.

[Från ett altare från c:a 1500 i Rudskoga kyrka. Elin till höger, utan sitt svärd, med en väninna 
som, eftersom hon har krona, torde vara Katarina av Alexandria, som också hållit ett svärd i sin 
högra hand, men ett hjul i sin vänstra. Det händer att Katarina avbildas med Jesusbarnet, varvid 
hon blir ganska lik jungfru Maria. Hon kan också vara en omtolkning av historien om Hypatia.]
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O beata domina
       digne sublimata
audi pie carmina
       tibi decantata

tua per precamina
       diluens peccata
duc ad celi limina
       nos desiderata

O, saliga härskarinna,
       värdigt upphöjd,
hör fromt sångerna
       sjungna åt dig.

Genom dina förböner,
       avtvättade från synder,
led (oss) till himlens trösklar,
       av oss åtrådda.

(Zacharias lovsång, Luk 1:6879)

Benedictus Dominus Deus Israel,
quia visitavit
       et fecit redemptionem plebis suæ

Et erexit cornu salutis nobis
in domo David pueri sui

Sicut locutus est per os sanctorum
qui a sæculo sunt prophetarum eius

Salutem ex inimicis nostris
et de manu omnium qui oderunt nos

Välsignad är Herren, Israels Gud,
ty han har sett till,
       och gett återlösning åt sitt folk

och rest ett frälsningens horn åt oss
i David sin sons hus,

som det sades genom de heligas mun,
de som i evighet var hans profeters,

frälsning från våra fiender
och alla deras hand som hatar oss,
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Ad faciendam misericordiam
       cum patribus nostris
et memorari testamenti sui sancti.

för att utöva barmhärtighet,
       med våra fäder,
och minnas sitt heliga förbund,

Iusiurandum quod iuravit
       ad Abraham patrem nostrum
daturum se nobis.

den edliga förbindelse han lovade
       åt Abraham, vår far,
att ges av honom åt oss,

Ut sine timore,
       de manu inimicorum nostrorum liberati
serviamus illi.

för att, utan fruktan,
       befriade från våra fienders hand,
kunna tjäna honom,

In sanctitate et iustitia coram ipso
omnibus diebus nostris.

i helighet och rättfärdighet hos honom
i alla våra dagar.

Et tu puer,
       propheta Altissimi vocaberis,
præibis enim ante faciem Domini
       parare vias eius.

Och du, gosse,
       skall kallas den högstes profet,
ty du skall gå före Guds ansikte,
       och bereda hans vägar,

Ad dandam scientiam salutis
       plebi eius
in remissionem peccatorum eorum.

för att ge frälsningens kunskap
       till hans folk,
så att deras synder blir förlåtna,

Per viscera misericordiæ Dei nostri,
in quibus visitavit nos,
       oriens ex alto.

genom vår Guds barmhärtighets inälvor, 
med vilka han sett till oss, 
       gryende från höjden,

Illuminare his qui
       in tenebris et in umbra mortis sedent,
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

för att upplysa dem som
       sitter i mörkret och i  dödsskuggan,
för att leda in våra fötter på fredens väg.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var av begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

O beata domina... O, saliga härskarinna...
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[Till mässans evangelieläsning sjungs Alleluia. Försångarna börjar med alleluia, och kören /för
samlingen svarar alleluia, med en melism  en längre melodi på sista “a”et  som kallas jubilus, 
och finns beskriven av Augustinus från början av 400talet. Sedan sjunger försångarna en vers, 
varefter man vanligtvis avslutar med att alla sjunger alleluia igen. Men nu kan kören istället 
fortsätta att sjunga på vokalen “a” och det är detta som är sekvensen. Namnet är känt från 700
talet, och betyder “sånt som kommer efter”. Från 800talet kommer de första exemplen på texter 
till sekvenserna82. Sekvensens slutgiltiga form består av parvist upprepade versmelodier: Först 
kommer en vers, sedan kommer en ny vers på samma melodi, nästa vers är på en ny melodi, 
som också används till versen därpå osv. Sekvenssjungandet blev snabbt omåttligt populärt. Det 
finns många tusen bevarade från medeltiden. Deras stora popularitet gjorde att de rensades ut av 
reformationen och att Tridentinska kyrkomötet förbjöd alla utom fyra, varav denna inte är en.]

Alleluya Lova Herren.

(Vers:)

Helena vesgocie
decus et patrona
posce nobis hodie
graciarum dona

Elin, Västergötlands
smycke och skyddspatrona,
erfordra åt oss idag
nådernas gåva.

(Sekvens:)

Voce dulcis melodie
veneremur in hac die
       helene solempnia
Que post cursus huius vie
felix die theorie
       migrat ad solacia

Med den söta melodins röst
skall vi på denna dag vörda
       Elins högtider,
hon som efter denna vägens lopp
lyckobringande på insiktens dag
       utvandrar till trösterna.

Hec rebecca flos decoris
hanc commendat cordis oris
       morum pudicicia
Absoluta viri thoris
sprevit ut judith amoris
       carnalis connubia

Mar

Hon är Rebecka83, den dekorativa blomman,
henne anbefaller hjärtats, munnens,
       sedvänjornas blygsamhet.
Löst från mannens bolster84

försmådde hon likt Judith85 kärlekens
       köttsliga äktenskap.

Mar

82 Men, som David Hiley påpekar på s 185 i Western Plainchant, a handbook, Clarendon Press (Oxford 1997), 
det är ju å andra sidan från den här tiden som vi börjar få notation och uppgifter om musik överhuvudtaget.

83 Den andra judiska matriarken, 1 Mos 24 ff.
84 eg. pösande valk > bolster > säng > äktenskap.
85 Hon som halshögg Holofernes (se Judiths bok i Gamla testamentet), ett populärt motiv i konsten.
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[Mar]tham prebet se diei
s& mariam requiei
       contemplando tempore
Dum non fovet hostes dei
yael uxor et cinei
       prophetans par delbore

Alabastrum comminutum
fragrans fudit vim virtutum
       ut probant miracula
86Cecus videt et os mutum
loquitur ad eius nutum
       cedit lepre macula

O sweorum advocata
posce reis ut sensata
       thecuites graciam
Fac ut hester elevata
quod gens tua deo grata
       mereatur gloriam

∙amen:

[Mar]ta förhåller hon sig som, om dagen,
men (som) Maria87 vilans
       kontemplerande tider.
Eftersom hon inte värmde88 Guds fiender
(är hon) också den kenititiske hustrun Yael89.
       Profeterande, Deboras90 jämlike.

Efter att alabastern91 brutits ned,
doftande utgjöt den dygdernas kraft,
       som miraklerna bevisar.
Den blinde ser, och munnen på den stumme
talar på hennes nick(ande befallning).
       Leprans (spetälskans) fläck viker.

O, svears förespråkerska,
kräv nåd åt de anklagade
       som den förnuftiga Tekoitiskan92.
Gör som den upphöjda Ester93,
att ditt folk, behagligt för Gud,
       förtjänar äran.

Amen.

86 Verserna har kommit i oordning här, vilket man försökt åtgärda genom att göra ett dal segno till Cecus videt 
och ett V, dvs ny (dubbel)vers, ovanför O sweorum.

87 Historien om Martha och Maria finns i Luk. 10:3842. Det är Martha som har gett upphov till uttrycket 
Martasbekymmer.

88 Dvs inte gav värme åt, inte tog hand om (i positiv bemärkelse iallafall) eller liknande.
89 Yael (Jael) dödade kung Javins befälhavare Sisera genom att nagla fast hans huvud i marken med en tält

pinne: Domarboken 4:1722, 5:2427. Också ett populärt motiv.
90 Debora (eller Delbora) var profet och domare i Israel. Hon gav Baraks armé anfallsordern till den attack som 

utplånade Siseras armé (Domarboken 4). Sedan sjöng hon den lovsång som anses vara det äldsta partiet i 
Bibeln (Domarboken 5), från ca 10001300 f.kr.

91 Alabaster användes till graveffigier ( http://en.wikipedia.org/wiki/Alabaster ), dvs en fullskaleavbildning av 
den döde som lades ovanpå kistan som den döde lades i (se http://www.google.se/images?q=tomb+effigies ). 
Alabastern är också ett mjukt mineral som lätt bryts ner, och är här således både en metonymi och en meta
for för Elins döda kropp.

92 Den kloka kvinnan från Tekoa utverkade hos kung David nåd för hans sorgebarn Absalom (1 Sam 14). Elin 
är tekoitiskan, kung David är Gud, och vi är hans sorgebarn.

93 Ester räddade judarna i diasporan i Persien från utrotning genom att beveka kung Ahasverus (se Esters bok i 
Bibeln). Här är det alltså vi som är det judiska folket, vår jordetillvaro som är diasporan, Elin som är Ester 
och Ahasverus som är Gud.
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                               (SLUTBÖN)

Largire nobis quesumus clementissime deus
      intercessione beate helene martyris tue
      veniam omnium peccatorum ∙

Förläna oss, ber vi, mildaste Gud, 
      genom förmedling av den saliga Elin, din martyr,
      förlåtelse för alla synder,

et quos eius concedis solempniis gloriari ∙ och dem du tillåter ära sig över hennes högtider,
da eius precibus gloriosis
      celitus sublimari

låt (dem) genom hennes ärofulla böner
      upphöjas till det himmelska

Per dominum nostrum iesum xpistum filium tuum genom vår herre Jesus Kristus din son
qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti  
deus, per omnia secula seculorum. Amen.

som med dig lever och regerar i Helig Andes enhet, 
Gud, i alla evigheters evighet, amen.

                   (TILL ANDRA VESPERN)

Vale flos vesgocie
      patrie lucerna

in via iusticie
      devios guberna

de valle miserie
      nos duc ad superna

ut tecum in requie
      vivamus eterna

Farväl, Västergötlands blomma,
      fäderneslandets lampa.

På rättvisans väg
      styr (oss) vilsna.

Från misärens dal
      för oss till höjderna

så att vi med dig får
leva i den eviga vilan.
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(Marias lovsång, Luk. 1:4655)

Magnificat anima mea Dominum. Min själ upphöjer Herren,

Et exsultavit spiritus meus
       in Deo salutari meo.

och min ande jublar
       åt Gud min frälsare,

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ,
ecce enim ex hoc beatam me dicent
       omnes generationes.

för han ser till sin tjänarinnas ringhet
och se, efter detta skall de kalla mig salig,
       alla släktled,

Quia fecit mihi magna
qui potens est,
et sanctum nomen eius.

för han gör stora saker med mig,
han som är mäktig,
och heligt är hans namn,

(Vale flos vesgocie...) (Farväl, Västergötlands blomma...)

Et misericordia eius a progenie in progenies,
timentibus eum.

och hans barmhärtighet från släkte till släkte,
bland dem som fruktar honom.

Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos 
       mente cordis sui.

Han gör storverk med sin arm,
han förskingrar de med högmodigt 
       sinne i sina hjärtan.

Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.

Han avsätter mäktiga från sina säten,
och upphöjer oansenliga.

Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.

Han mättar hungriga med sitt goda,
och rika skickar han bort tomhänta.

(Vale flos vesgocie...) (Farväl, Västergötlands blomma...)

Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiæ suæ.

Han tar sig an sitt barn Israel,
efter att ha besinnat sin barmhärtighet,

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in sæcula.

som det sades till våra fäder,
Abraham och hans säd för evigt.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto Ära åt Fader och Son och Helig Ande,

sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

(Vale flos vesgocie...) (Farväl, Västergötlands blomma...)
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Sjöng gjorde Pisces Dei, “Guds fiskar”. I Nya testamentet finns en 
utvecklad fisksymbolik av osäkert ursprung: “Jag ska göra er till 
människofiskare” säger Jesus, och använder fisken som symbol vid 
flera tillfällen: “Med himmelriket är det också som när man lägger 
ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det.”, “Finns det någon far 
ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk?”,  de 
underbara fiskafängena i Luk. 5 och Joh. 21 (“Den natten fingo de 
intet”, ni vet) som handlar om hur man ska missionera, den mystis
ka fisken med silverpenning i munnen i Matt. 17:27, eller när han 
utfodrar femtusen med fem bröd och två fiskar, resp fyratusen med 
sju bröd och några fiskar.

Efter detta fick fisksymbolen en än större betydelse hos de kristna. 
Tertullianus sade c:a år 200 att vi kristna är små fiskar eftersom vi 
är   födda  i  vatten,  alltså  pånyttfödda genom dopet.  Och när  man 
upptäckte att om man sade “Jesus Kristus, Guds Son, vår Frälsare” 
på  grekiska,   “Iesous  Christos  Theou Yios  Soter”  och  tog   första 
bokstaven i varje ord, så fick man ordet Ichthys som betyder “fisk”, 
så var lyckan gjord. Eftersom ett grekiskt litet “a”, alfa, ser ut som 
en liten fisk, och Jesus sade att han var “alfa och omega” så blev 
glädjen än större. De tidiga kristna i  Rom lär således ha klottrat 
“lilla a” lite här och var, i katakomber och annorstädes.

Litteratur i urval:
Gunnar Linde och Barbro Westrin: Sankta Helena kyrka i Skövde,
       Skara stifts kyrkobeskrivningar nr 22 (2000).
Tryggve Lundén: Brynolf Algotssons samlade diktverk,
       Credo nr 2 (1946).
SvenErik Pernler: S:ta Elin av Skövde,
       Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 31 (2007).

Slutligen  återfinns  vi  på   http://paradox.provocation.net/medeltid/index.htm 
Den som vill ha detta programhäfte i stort format och färg, uppmanas ladda 
ner det från http://paradox.provocation.net/medeltid/helgon/0731_Elin.pdf


