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GOTLÄNDSK UPPTECKNING AF MEDELTIDA 

FORMULÄR FÖR INVIGNING AF FÖDOÄMNEN 
MEDDELAD AF 

S I G R I D L E I J O N H U F V U D . 

å altarskåpet i Vamblingbo kyrka på Gotland som
maren 1901 nedtogs för att restaureras, hittades på 
altarbordet under skåpets södra hörn ett i åtta delar 
hopvikt pergamentsstycke, som, då det uppvecklades, 

befanns innehålla en latinsk anteckning. Det tillvaratogs af 
prosten P. R. Kullin och öfverlämnades genom hans försorg 
till Statens Historiska Museum. 

Bladet visade sig vid undersökning vara icke ett fragment 
ur ett manuale eller något dylikt, utan en ofullbordad och 
tvärt afbruten minnesanteckning, troligtvis gjord af en präst, 
som af någon anledning önskat hafva det formulär, den inne
håller, till hands i litet format. Ena hörnet af det hopvikta 
pergamentet var alldeles förstördt af fukt, så att, då det upp
vecklades, ett fyrkantigt hål hade uppstått midt i den skrifna 
delen; äfven i vecken hade det delvis blifvit skadadt. De svårig
heter, som härigenom vållades vid tydningen af skriften, blefvo 
emellertid till en viss grad häfda genom de likheter, som an
teckningen erbjöd med kapitlet "Benedictio cibariorum in vi-
gilia pasce" i ett tryckt manuale för Roskilds stift. Tack vare 
riksantikvarien Hildebrands hänvisning till detta arbete, ' kunde 
det felande med hög grad af sannolikhet suppleras. 

1 Manuale curatorum see. usum ecclesie Rosckildensis. Hrsg. von Jo-
scph Freiscn. Paderborn 1898. 8:o. H. Hildebrand lämnar i Sveriges Me
deltid, d. 3, s. 845-847 utdrag i öfversättning ur detta manuale och påpekar 
äfven Vamblingbopcrgamcntcts öfverensstämmelse därmed. 

Öfverstycket: från Vättlösa-doplunten. St. H. M. Inv. 4780. 
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Ännu närmare öfverensstämmer emellertid skriften på 
Vamblingbopergamentet i några detaljer med motsvarande del 
af det 1525 genom biskop Brasks försorg tryckta Manuale 
Lincopense. Det var ju ocksä att vänta, eftersom Gotland 
före 1570 var införlifvadt med Linköpings stift. Både i upp
ställning och, såsom framgår af den här nedan meddelade 
paralleltexten, med afseende på enskilda uttryck visar dock 
den handskrifna anteckningen några bestämda olikheter mot 
trycket. Manuale Lincopense börjar med en "benedictio panis", 
som däremot tyckes varit afsedd att följa sist i anteckningen, 
fastän den tvärt afbrutits efter inledningsorden. Linköpings-
manualcts följande "benedictio carnis" motsvarar däremot 
alldeles handskriftens första afdelning, med det lilla karak
täristiska undantaget, att, där manualet nämner kött af får och 
annan boskap, ' inskränker sig den gotländska anteckningen 
till att endast tala om fårkött. Gotland var ju, såsom Olaus 
Magnus omtalar, bcrömdt för sina utmärkta får. - Andra af-
delningen af Vamblingbopergamentets skrift motsvarar manu-
alets sista punkt i serien, "benedictio ad omnia",;i medan ma-
nualets andra och tredje punkt, "benedictio casei et butiri" 
och "benedictio ouorum," motsvaras af handskriftens tredje 
och fjärde. Men den väsentligaste och svårförklarliga olik
heten ligger däruti, att, medan Linköpingsmanualet (i likhet 
med Manuale Roskildense) sammanför smöret med osten under 
ett gemensamt välsignelseformulär, har däremot handskriften 
smörvälsignelsen som en fristående femte punkt. Den hög
tidliga invokation, som inleder denna afdelning, äfvensom dess 
ordalag i öfrigt återfinnas egendomligt nog i formuläret för 
den till vigselritualen hötande invigningen af brudens ring. 
(Se "benedictio sponsi et sponse", fol. D"). 

Ett annat märkligt förhållande är, att Vamblingboperga
mentets skrift i ett fall, där Manuale Lincopense i sak och ej 

1 Manuale Roskildense har här det allmänna uttrycket födoämnen (escas). 
2 Olaus Magnus, Historia gent. septentr., Basileae 1567, s. 656. 
:! Manuale Rosk. har denna "benedictio gcneralis' som ett särskildt 

sista kapitel (XVI). 
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blott i ordval eller ordställning afviker från Manuale Roskil
dense, ansluter sig till det senares text. Detta gäller nämligen 
i fråga om första punktens sammanställning af de rena djuren 
och örterna, en jämförelse som i Manuale Lincopense är ute
sluten. 

Manuale Roskildense förlägger de matvigningar, för hvilka 
ritualen meddelas, till påskaftonen, sista dagen i den långa 
fastan, och anger därmed en allmän nordisk sed. ' Manuale 
Lincopense meddelar ingen tidsbestämning, men en antydan 
om, att dess här nedan meddelade benedictiones tillhöra påsk
aftonens ceremonier, ligger däri, att de omedelbart föregås af 
formuläret för den invigning af dopfunten, som denna dag 
ägde rum. -

Manuale Roskildense föreligger i ett tryck från 1513, 
Manuale Lincopense är som sagdt tryckt 1525. Någon afse-
värdt äldre redaktion torde ej representeras af Vamblingbo-
pergamentet. Skriften antyder väl snarast senare hälften af 
1400-talet. 

Vamblingbo-pergamentet. • 

Deus vniuerse carnis c rea
kor qui uoo ei filils eiua de 
mundis et inmiindis animali-
bus praecepta dedisti quique 
(sicut) olera horbarum humano 
gonori quadrupedia mumla 
odere pormissi(sti). (|iii [agj-
num in egypto moysi. et po-
pulo tuo iii vigilia pasche 
comedere prajcepisti. in figura 
agni domini nostri iesuchristi. 

Manuale Lincopense. 

Beneditio carnium 

Deus qui vniuerse conditor 
os carnis qui noe et filiis 
suis (!) do mundis ot in mundis 
animalibus praeoopta dodisti 
quique agnum in ogipto moysi 
et populo tuo in vigilia pasche 
comedere praBcepisti in figura 
agni domini nostri iosu christi 
cuius sanguine omnia primoge-
nita tibi do mundo rodomisti ot 

1 Jfr Troels-Lund., Dagligt liv i Norden, VII, Kbhn 1903. S. 149. 
• Jfr Dijkrnan, Antiquitates ecclesiastica?. Sthlm 1703. S. 118—119. 
'' De bokstäfver, sorn i handskriften utelämnats eller utcglömts, äro 

inneslutna inom ( ), de, som blifvit utplånade, inom [ ]. 
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emus sangume omaln primo-
genita tibi äe mundo rede-
misti et in illa aocte omne 
primogenitum in egypto per-
cuttere (!) pnecepistL seruans 
populum liium agni sangu-
ine prsenotatum dignare do
mino benedicere et sancti-
f(ic)are has mumlarum oiiium 
carnes, vt quicunque ex po-
pulis tuis (oas) comederint 
omni benedicione celesti. ot 
gratia tus saciatl repleantur 
in bonis [per christujm 

(B)enedic domino creatu-
ram istam [X ut sit cejme-
(lium salutare gonori humano 
et praesta por inuocacionem 
[sancti nominis tui ut qui-
cunqjue ex eo comederint 
corporis sanitatem et anime 
[tutelam percipiant per enris
tum] 

(D)ignare »lons [omnipotens 
benedicere et sanctificare 
bane] oroaturam oasoi. qnoiu 
ox adipo animaliiim producere 
dlg[natus os ut quicunque] ex 
populis tuis fidelibus (eam) 
comederinl omni benedicione 
oo[losti et gratia t|na saciatl 
repleantur in bonis 

nocte illa omne primogenitum 
in egipto percussistj seruans 
populum tuum agni sangume 
prsenotatum dignare domino 
dons omnipotens benedicere 
ot sanctificare has ouium mun-
darum ceterarumque pecudum 
carnes ut quicunque ox po
pulis tuis eas comederint onini 
[o:omni] benedicione celesti et 
gratia saturati repleantur in 
bonis Per (lominnm 

Benedictio ad omnia 

Benédic domino oroaturam 
istam X vt sit remedium sa-
lutaro gonori humano ot pnosta 
por Inuocacionem saneti no-
minis lui vt (|iiis(|iiis ox ea 
snmpsorit corporis sanitatem 
ot annime (!) tutelam percipiat 
P[er donimum] 

Benedictio casei et butiri 

I llgnaro domino dons omni
potens benedicere ot sancti
ficare hane oroaturam casei 
ot butiri quam ei adype ani
maliiim procreare dignatus 
os ut quicunque ox fidelibus 
tuis oam comederint ouini 
[o:omni] benedicione celesti 
ot gratie tuo saturati reple
antur in bonis Per dominum 
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(S)ubueniai quaesumus do-
111 i ne benedictionis [tue gratia 
hjuic ouorum creature. que de 

Benedictio ouorum 

Subueniat quaesumus do
mino tuo benedicionis gratia 

J\S l«N0 -vjtm-Ji. cvh-,,,0 M J H T * 
IVJM7J>IÖ 9hMk&*, » V a W n >«J>1 

'"f. 

• V Ä <JTM»7 

Faksimile af Vamblingbopergamentet i '•', u, skals 

pullis gall(in)arum dignatus 
es procreare u[t] cibus salu-
taris Fiat tuis fidelibus in1 tu-

huic ouorum creature de qua 
pullos gallinarum dignatus es 
procreare ut fiai salubris cibus 

Här följer "gratiarurn" öfverstruket. 
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anim gratiarum aotiono su-
montibus per christum 

(C)roator et consoruator hu-
mani generis dator gratie1 spi-
rit(u)alis largitor cterne salu-
tis tu domine mitte [sjpiritum 
sanctum tuum super hane 
oroaturam buliri vt fmuniti 
gratija christ[iana] oolostis de-
fensionis. qui ex (eo) gustauo-
rint proficiant ad eternam 
satutem per christum 

(B)onodio domine creaturam 
istam panis et cet. 

tuis fidelibus in tuarum gra
tiarum actiono sumentibus 
Per [dominum] 

Oratio 

Creator et consoruator hu
man! genoris dator gratie spi
rituells largitor salutis eterno 
deus inmitto spiritum tuum 
sanctum paraclitum super 
huno annulum vt que eum 
gestauerit sit armata virtute 
oolstis (!) dofonsionis ot profi-
ctat ad etemam salutem Per 
dominum 

Benedictio panis 

Benedic domino oroaturam 
istam panis . . . 

Öfversättning af Vamblingbopergamentets text. 

Gud, allt kötts skapare, du som gifvit Noak och hans 
söner föreskrifter angående rena och orena djur och tillätit 
människosläktet att äta de rena djuren lika väl som de mat
nyttiga örterna; du som befallde Moses och ditt folk att påsk
aftonen i Egypten äta ett lam till sinnebild af lammet vår 
herre Jesus Kristus, genom hvars blod du åt dig ur världen 
återlöst allt förstfödt, och som i den natten befallde att allt 
förstfödt i Egypten skulle blifva slaget, men bevarade ditt 
folk, som förut blifvit tecknadt med lammets blod; värdes, 
herre, välsigna och helga detta kött af rena får, på det att 
alla och en hvar af ditt folk, som äta däraf, mä blifva mättade 
och uppfyllda af all himmelsk välsignelse och din nåd bland 
de goda genom Kristus. 

1 Ordet är tvä gånger skrifvet. 



Gotländsk uppteckning af medeltida formulär. 157 

Välsigna, herre, ditt skapade verk N, att det må blifva 
ett hälsosamt botemedel för människosläktet, och beskär vid 
åkallan af ditt heliga namn, att alla och en hvar, som äta 
däraf, må undfå hälsa till kroppen och skydd till själen genom 
Kristus. 

Värdes, allsmäktige Gud, välsigna och helga detta ditt 
skapade verk osten, som du värdigats låta frambringa af dju
rens fetma, på det alla och en hvar af ditt trogna folk, som 
äta däraf, mä blifva mättade och uppfyllda af all himmelsk 
välsignelse och din nåd bland de goda. 

Må, därom anropa vi dig, herre, din välsignelses nåd 
bistå detta ditt skapade verk äggen, som du värdigats låta 
framalstra af kycklingarna, på det att det må blifva en hälso
sam föda för dina trogna, då de intaga den under tacksägelse 
till dig genom Kristus. 

Du människosläktets skapare och upprätthållare, du som 
gifver andlig nåd och i slösande mått skänker evig salighet, 
sänd, herre, din heliga ande öfver detta ditt skapade verk 
smöret, på det att de, som smaka däraf, stärkta genom Kristi 
nåd och himmclens beskydd, må uppnå den eviga saligheten 
genom Kristus. 

Välsigna, herre, ditt skapade verk brödet o. s. v. 


