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Förord 
 
Hemsjömanualet är en handskrift som är intressant på många sätt. Själv blev jag medveten om 
dess existens i början av 1990-talet. Men min uppfattning om vad det är, var mycket vag. När 
vi till slut fick en kopia hit till Hemsjö blev det en aha-upplevelse. I manualet fanns noter som 
hade använts här i Hemsjö för 600 – 700 år sedan. Det väckte min nyfikenhet. Hur lät det i 
Hemsjö kyrka på den tiden? 
 
Ganska snart fann jag att här var en skatt av gudomligt vacker musik. Så under 1999 började 
jag arbetet med att rekonstruera den. Det visade sig inte vara så lätt som jag hade trott. Där 
saknas melodiavsnitt liksom text och i många fall är det omöjligt att veta vilken ton som 
avsågs. Det här gjorde att jag blev tvungen att ändra inriktning från ett tämligen enkelt 
reproducerande till att göra ett vetenskapligt arbete med noggrann dokumentation av mina 
antaganden och olika alternativ. Jag fann också att en del noter rimligtvis måste vara 
felaktiga, varför jag gick till originalet i Skara, där jag mätte upp lägen hos noterna i de avsnitt 
som var tvivelaktiga. För att sedan tolka mätresultaten skrev jag ett datorprogram  
(i språket C++), som med hjälp av lineära transformationer analyserade noternas lägen för att 
finna sådana som uppkommit i efterhand, genom att bläck förts över mellan sidorna.  
 
När väl rimliga rekonstruktioner färdigställts har det blivit möjligt att göra transkriptioner till 
modern notskrift och att spela in musiken, så att melodierna åter kan ljuda, och så att musiker 
runt om i vårt land skall kunna använda dem i gudstjänster och konserter. För det ändamålet 
kommer såväl noter som inspelningar att läggas ut på internet för nedladdning gratis – eller 
till en ringa (frivillig) kostnad.      
 
Under  de ca tio år som projektet har pågått, har jag haft en spännande resa med vägen kantad 
av svårigheter och sköna vyer. Min arbetsinsats på projektet har varit ca 1200 timmar. Utöver 
detta har jag blivit inspirerad till att tonsätta Psaltarpsalmer, där jag har utgått från slingor ur 
Hemsjömanualet till att bygga melodier. Även dessa noter och inspelningar kommer att läggas 
ut för gratis nedladdning.     
 
Det här arbetet skulle ha varit omöjligt utan hjälp från ett stort antal personer. Först vill jag 
tacka Ingrid Ohlsson och Henry Rygård. De har båda lagt ned ett stort arbete på att få en 
kopia av Hemsjömanualet hit till vår församling. I egenskap av kyrkorådets ordförande i 
Hemsjö, har Ingrid stöttat arbetet, inspirerat och följt resultatet med stort intresse.   
 
Lars Josefsson, vår kyrkomusiker, har varit till stor hjälp, speciellt i det inledande skedet när 
jag fortfarande trevade mig fram i halvmörker. 
 
Ett speciellt tack vill jag rikta till Ulrike Heider. Det är sällsynt med människor som trots 
oerhört kunnande är både ärliga och hjälpsamma. Hösten 2002 gjorde jag ett första 
inspelningsförsök. Jag sände testskivan till personer som jag trodde kände till musikstilen. Det 
blev inte många reaktioner. Men från en person på Musikhögskolan i Göteborg fick jag ett 
tack för vacker musik, och rådet att kontakta Ulrike, som enligt honom är en av landets 
ledande experter på sådan musik. Hon lyssnade på inspelningen och gav sedan omdömet: 
”Tonerna var väl ungefär rätt, men någon musik var det ju inte.” Här hade jag funnit den jag 
sökte! Ulrike gick med på att utbilda mig i att sjunga den sortens musik. Hon var mycket 
riktigt en av dessa gudabenådade pedagoger, som inte släpper igen om något halvbra. Först 
när en fras var exakt som hon ville ha den fick jag gå vidare. Men viktigast: Ulrike lärde mig 
att lyssna kritiskt till mig själv, så att jag kunde arbeta på att ständigt bli bättre. 
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Syster Lena på Klaradals kloster liksom Eva Hedberg har varit till stor hjälp med diskussioner 
kring den latinska texten och dess sammanhang i gudstjänsterna. Jag vill också tacka min 
latinlärare Jan Freyhall, en isnpirerande lärare som visat stort tålamod trots mina långsamma 
framsteg i ämnet. 
 
Ingemar Ekstöm var under en period komminister i Hemsjö. Han har ett stort intresse för 
kyrkohistoria och har själv forskat kring kristendomens ankomst till Västergötland. Under 
Ingemars tid som ordförande för Skara Stiftshistoriska sällskap inleddes arbetet med att ge ut 
Hemsjömanualet i nytryck. Jag blev i det sammanhanget ombedd att göra en inspelning av 
musiken och att skriva en artikel om denna. Dessa skulle bifogas till det nytryckta 
Hemsjömanualet. Det arbetet har sedan vuxit ut till den skrift och de inspelningar som här 
föreligger. 
 
Jag vill också rikta ett varmt tack till de medlemmar av Hemsjökören som har övat in några av 
sångerna och även framfört dessa i samband med gudstjänster och konsterter. Den lilla 
sånggruppen Cantores Laci Domi, har bestått av följande medlemmar (utöver mig själv): 
Gun Aronsson (alt), Ingegerd Emrén (sopran), Britt-Marie Isidorsson (alt),  
Marie Löfgren (sopran), Roger Löfgren (tenor), Lennart Nilsson (bas), Henry Rygård (tenor), 
Kerstin Rygård (sopran) och Madeleine Wengblad (alt). Madeleine har också skaffat fram 
mönster och instruerat oss när vi sydde de dräkter vi har använt vid en del framträdanden. 
 
Till slut vill jag tacka min älskade hustru Ingegerd, som har stått ut med alla mina 
sångövningar, och även själv lagt ned mycket tid på att öva in delar av materialet. 
 
Hemsjö i oktober 2009 
 

Allan EmrénAllan EmrénAllan EmrénAllan Emrén    
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Sammanfattning 
 
Hemsjömanualet är en handskrift från slutet av 1300-talet. Mycket tyder på att det är en 
avskrift av något äldre dokument. Det rör sig om en förrättningshandbok, som har använts vid 
bröllop, dop och begravningar, men även vid speciella högtidsdagar under kykoåret. Exempel 
på sådana är Palmsöndagen. 
 
Det här arbetet fokuserar på musiken och dess framförande, inte minst i samband med nutida 
gudstjänster. Stora delar av texten var nog avsedd att sjungas eller reciteras, men endast 
mindre delar är försedda med noter. Sådana finns för åtta sånger. Det rör sig i allmänhet om 
svår eller mycket svår musik, även om där också förekommer sådant som är mera lättsjunget. 
Att det här över huvud taget användes i en liten församling på landet visar att avancerad 
kunskap om musik var spridd i stora kretsar. Det är intressant att här finns en skatt av 
himmelskt vacker musik, som har legat oanvänd i mer än 600 år. 
 
Arbetet består av fyra delar delar. I den första delen behandlas musikens framförande. 
Noterna innehåller information om tonhöjd, men inte om dynamik eller rytmik. Därför görs 
en genomgång av principerna för utförande av den här sortens musik. 
 
Den andra delen beskriver hur transkriptionen till modern notskrift har utförts och hur 
saknade respektive överhoppade delar av text och noter har hanterats. Jag har försökt att 
rekonstruera musiken, så att den skall bli sammanhängande och musikaliskt njutbar. I 
avsnittet finns även beskrivningar av problemen med att bläck under seklernas lopp har förts 
över mellan olika sidor och gett upphov till felaktiga noter. En stor del av arbetet har gått ut 
på att identifiera och eliminera sådana. 
 
I den tredje och mest omfattande delen görs en detaljerad genomgång av de olika sångerna, 
med redogörelser för noter som har eliminerats och oklarheter som kvarstår. 
 
Den fjärde delen slutligen, består av transkriptioner till modern notskrift. I några fall finns ett 
par alternativ, t.ex. ett försök att använda en melodi till svensk text. 
 
Till den här skriften kommer också att fogas en inspelning gjord i Hemsjö Kyrka. Såväl text 
som musik får kopieras fritt. Allt material finns också tillgängligt för nedladdning från 
www.Medeltidsmusik.se 
 
Även om nedladdning och kopiering får göras fritt (enligt villkoren på sida 43), uppskattas 
frivillig betalning så att den här sortens arbete kan fortsättas utan alltför stora ekonomiska 
påfrestningar. De rekommenderade priserna är satta så att de skall vara mycket lägre än vid 
normala inköp av sådant här material. 
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Inledning 
 
Hemsjömanualet anses vara skrivet i slutet av 1300-talet. Med all säkerhet är det avskrift av 
ett betydligt äldre dokument. Det finns mycket intressant att lära genom studier av manualet, 
men det enligt min mening intressantaste är att här finns avancerad musik, som uppenbarligen 
användes i en församling på landet. Det har tidigare antagits [1] att den svårare musiken 
endast framfördes i katedralerna. Åtminstone periodvis måste det ha funnits skickliga sångare 
även i en liten församling på landet.  
 
Det är högst otroligt att manualet var specialframställt just för Hemsjö församling. Snarare var 
det nog fråga om att ett fastställt manual kopierades i stort antal för användning i stiftets 
församlingar. Så vad som skrivs om Hemsjö ovan bör vara tillämpbart beträffande många 
församlingar i Skara stift. 
 
Det framgår av anvisningar i manualet att det mesta av texten skulle sjungas eller reciteras 
och då antagligen på någon av psalmtonerna. Noter sattes in där det behövdes för att man 
avvek från den välkända formen eller från melodier som man kunde antaga vara väl kända. 
 
Delar av manualet var avsedda att framföras som växelsång, något som skulle kunna betyda 
att det kan ha funnits någon sorts kör i Hemsjö redan för 600-700 år sedan. Hilding Johannson 
[2] anser det osannolikt att en liten församling skulle kunna ha haft någon sorts kör. Något 
belägg för åsikten ges inte. Två sakförhållanden har betydelse i sammanhanget. 
 
Det ena är att vid tiden för Hemsjömanualets tillkomst hade endast en generation gått sedan 
digerdöden kom till landet. Möjligen pågick epidemin fortfarande här. Det här ledde till svåra 
problem för den ekonomiska utvecklingen, bland annat i form av brist på arbetskraft och en 
problematisk befolkningspyramid. Detta talar mot att man skulle ha resurser till omfattande 
körverksamhet i slutet av 1300-talet. Efterhand som samhället återhämtade sig, bör resurserna 
ha ökat och verksamheter som legat nere kunde återupptas. Men det kan också tänkas att 
digerdöden ökade intresset för olika kyrkliga aktiviteter, t.ex. körsång. 
 
Det andra förhållandet är att körverksamhetens omfattning i våra dagar varierar starkt både 
geografiskt och tidsmässigt. Det är väl känt från vår egen tid att samma församling under 
vissa perioder kan ha ett mycket rikt musikliv, medan detta för en tynande tillvaro under 
andra perioder. Det finns ingen anledning till att detta inte skulle ha varit förhållandet även 
under medeltiden. Allt beror på det personliga intresset och initiativet från enskilda personer i 
församlingen. 
 
Som exempel kan nämnas att Hemsjö församling har haft en rad kyrkomusiker med stort 
intresse för körverksamhet. En följd av detta är att dagens kör i Hemsjö har 40 - 50 
medlemmar, vilket är onormalt mycket för en församling med endast ca 5000 invånare. Om 
sådant är möjligt idag, borde det också ha varit möjligt att ha en liten kör periodvis för 600 år 
sedan. Samma sak bör gälla övriga församlingar där motsvarande manual användes. Tanken 
att en kör skulle ha kunnat finnas styrks av följande anvisning på blad 23v: "Postea a 
cantoribus inchoatur responsorium statim." (Sedan påbörjas svaret från sångarna genast.) 
 
Manualet användes under en lång tidsperiod, minst 150 år. Därför är det inte troligt att man 
kan hitta det sätt som det framfördes på, eftersom det nog växlade under seklens lopp. Man 
måste också minnas att alla försök att rekonstruera musiken kommer att färgas av våra egna 
riktiga eller felaktiga fördomar beträffande den medeltida musiken. 
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En del sånger är varianter av musik känd från andra källor. Vem eller vilka som har 
komponerat musiken är oftast okänt, liksom tillkomståret. Någon av sångerna skulle till och 
med kunna vara skrivna av Brynolf Algotsson (biskop i Skara 1278 - 1317). Det är känt att 
han skrev kyrkliga sånger. 
  
Speciellt den första sången med noter (Benedictus es domine...) för tankarna till den 
Ambrosianska traditionen, som kännetecknas av mycket långa melismer. Ambrosius var 
biskop i Milano på trehundratalet. Han hade ett stort musikintresse och var troligen också en 
skicklig musiker och kompositör. Första psalmen i vår psalmbok (Te Deum) uppges av en del 
källor vara skriven av Ambrosieus. Även Sv. Ps. 112 och 500 härstammar från Ambrosius. 
 
Det berättas att kejsar Valentinianus II lät sina soldater omringa kyrkan där Ambrosius 
tjänstgjorde, mitt under pågående gudstjänst, för att få den överlämnad till kejsaren. Biskop 
Ambrosius vägrade, och fortsatte gudstjänsten. Den fortsatte i två dygn. För att församlingen 
inte skulle ge upp av trötthet, sjöng man mer eller mindre oavbrutet under hela denna tid. 
Sjungandet fortsatte till dess att belägrarna gav upp. 
 
Musiktstilen brukar ofta kallas för Gregoriansk musik, men Hemsjömanualets sånger skiljer 
sig från den egentliga Gregorianiken. Denna utformades som en reaktion mot bland annat den 
Ambrosianska musiken, som man ansåg alltför utsmyckad. Delar av musiken i 
Hemsjömanualet kan ha kommit från Milano (möjligen via Konstantinopel) eventuellt via  
Egypten och Tunisien till Irland. Missionärer därifrån verkade i Västergötland under perioden 
700 - 900 [3], och kan då ha fört med sig musik av Ambrosianskt ursprung. 
 
Man kan se på notskriften att det mesta troligen är äldre än 1300-talet, men där finns också 
tecken som visar att en del musik har skrivits - eller åtminstone omarbetats - betydligt senare 
än 300 - 400 -talen.  
 
I Germanien (Tyskland med flera länder) förekom ett rikt kyrkligt musikliv under medeltiden. 
Till de mera kända hör Hildegard av Bingen, men musik komponerades även på flera andra 
platser. Åtminstone en av Hemsjömanualets sånger (sång 8, Rex Sanctorum) härstammar från 
Germanien. 
 
Redan under urkyrkans tid fanns en sorts tryckeri- eller kopieringsverksamhet. Det skedde i 
form av avskrivning, och många böcker framställdes i ett stort antal exemplar. Under 
medeltiden fanns en sådan verksamhet vid klostren, och torde ha varit en viktig inkomstkälla 
för dessa. Men det fanns också en sorts mer eller mindre fristående byråer som utförde 
kopieringsarbeten. Det stora behovet av kopierad litteratur gjorde att man kan ha haft svårt att 
få tag i skrivare med tillräcklig kompetens. Inte minst var detta fallet under digerdödens 
härjningar och decennierna därefter. Därför uppstod ofta felaktigheter, eller rent fusk vid 
avskrivandet. I Hemssjömanualet kan man se att början är gjord med betydligt större 
noggrannhet än slutet. Så om det är samma person som har gjort hela avskriften, kan man 
misstänka att han hoppade över delar i slutet i förhoppningen att det inte skulle upptäckas 
innan han fått betalt och dragit vidare. 
 
Den som har gjort avskriften kunde troligen inte läsa noter. Snarare verkar notskriften vara 
avritad som en bild, vilken som helst. Det gör att noter ibland har hamnat fel, eller i positioner 
där det är svårt att avgöra vilken ton som avses. Ofta kan musiken tolkas genom de bildade 
tonslingornas förlopp. I många fall kvarstår emellertid osäkerheter. 
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Notskriften i Hemsjömanualet 
 
Sidorna med noter använder genomgående notskriften med kvadratiska nottecken och fyra 
notlinjer (se figur 1). I den här typen av notskrift används inte hjälplinjer. Istället flyttar man 
klaven (eller byter klav) om man skulle ha hamnat utanför de fyra notlinjerna.  
 
I figuren ser man hur nottecknen kan vara grupperade som isolerade eller sammanhängande 
notter. Symbolen längst till vänster är en C-klav. I modern notskrift, har klaven alltid en 
bestämd position, t.ex G-klaven är placerad på andra notlinjen nedifrån.   

 
Figur 1. Schematiskt exempel på notskriftens utseende. Symbolen längst till vänster (två kvadrater vertikalt 
placerade och sammanbundna med en linje till vänster är en C-klav. Den visar var tonen C finns i notsystemet. 
Den liknande symbolen men spegelvänd är två toner, där den lägre skall sjungas först, och sedan den övre. 

 
 
Klaverna i den här notskriften har inte någon sådan given placering, utan kan flyttas vertikalt 
så att det passar melodins tonomfång. Normalt placeras klaven i början av varje notrad, men i 
vissa fall är radens tonomfång så stort att man måste byta klavens läge mitt inne i en rad. 
 
Oftast använde man också olika färg på notlinjerna för att markera tonläget, t.ex. F röd eller C 
gul eller grön. Linjerna i Hemsjömanualet ser inte ut att vara färgade, och är tämligen 
otydliga. Det kan också vara så att färgerna har bleknat bort under århundradena. Färgämnena 
var troligen av vegetariskt ursprung.  
 

 
Figur 2.  Molekylstrukturen hos Alizarin. Två av väteatomerna är markerade fetare än de övriga. Dessa kan 
lossna i alkalisk miljö, varvid färgen blir röd. 

 
 
Organiska färgämnen får oftast sina egenskaper genom att man har långsträckta molekyler 
med kolkedjor bundna genom omväxlande enkel- och dubbelbindningar. Exempel på ett 
sådant färgämne är Alizarin (1,2-Dihydroxyanthraquinone)[4]. Färgämnet är känt ända sedan 
faraonernas tid, och användes flitigt under medeltiden [5]. Det utvanns ur rötterna från Rubia 
Tinctorum. I södra Sverige finns en släkting, Färgmåra, Asperula Tinctorum[7]. 
Molekylstrukturen hos Alizarin visas i figur 2. De omväxlande enkla och dubbla bindningarna 
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(konjugation) gör att vissa elektroners kvantmekaniska vågfunktioner sträcker sig över hela 
molekylen. Det hela kommer att fungera som sträng, och ju större molekylen är, desto lägre 
blir strängens vibrationsfrekvens. Som molekylen är ritad i figuren är strängen för kort för att 
ge någon väsentlig synlig färg. Huvuddelen av ljusabsorptionen sker inom det ultravioletta 
området av ljusspektrum. Genom behandling med lut kan man avlägsna de två väteatomer 
som har markerats med fet stil. Då blir elektronernas utrymme större och elektronernas 
vibrationsfrekvens minskar. Följden är att molekylen absorberar grönt ljus istället för 
ultraviolett. Ögat uppfattar då komplementfärgen till grönt, dvs rött. 
 
En mekanism som får organiska färger att blekna eller förändras är att syror från luft (kolsyra, 
svavelsyrlighet) eller från mögel och bakterier (t.ex.ättikssyra) bringar väteatomerna på plats 
så att färgen försvinner eller nyansen ändras. En annan möjlighet är att oxidation av 
molekylen bryter kedjan.  
 
Nu är det ju inte alls säkert färgämnen baserade på just Alizarin har använts, men de här 
beskrivna blekningsmekanismerna fungerar på likartat sätt i ett stort antal organiska (och även 
en del oorganiska) färgämnen. 
 
Man skulle möjligen kunna ta reda på linjernas ursprungliga färg genom att med hjälp av 
Ramanspektroskopi fastställa molekylstrukturen. En annan möjlighet är att direkt titta på 
molekylerna med hjälp av synkrotronstrålning [6]. Motsvarar strukturen inte något känt 
färgämne kan man därefter syntetisera det eller beräkna dess färg kvantkemiskt. Man skulle 
alternativt kunna jämföra med molekylstukturen hos de klart röda tecken som finns på flera 
håll i Hemsjömanualet. 
 
Den typen av notskrift som förekommer i Hemsjömanualet var färdigutvecklad under mitten 
av 1000-talet. Senare tillkom olika former av hjälptecken (punkter, apostrofer etc.) och även 
F-klav. Sådana finns inte i Hemsjömanualet. Därför kan man antaga att förlagan till 
Hemsjömanualet tillkommit någon gång under perioden 1000 - 1300.  
 
På ett enda ställe (sång 1, Benedictus es Domine...) förekommer ett avsteg från den 
Pytagoreiska skalan så tillvida att ett b sänkts till bess. 
 
 

Tabell 1. Sidor med noter i Hemsjömanualet 
 

Sång nr Sidor  Första ord i sången 
1 11v  Benedictus es Domine 
2 17r 17v 18r  Clementissime Domine 
3 20r  Lumen ad reuelacionem 
4 22v 22r  Exaudi nos Domine 
5 24r 24v 25r 25v 26r Per omnia saecula saeculorum 
6 26v  Turba multa 
7 27r 27v  Inuentor rutuli 
8 30r  Rex sanctorum angelorum 
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Hur musiken bör framföras 
 
Naturligvis är musiken intressant ur ett historiskt perspektiv. Men det är också en musik som 
är tidlös. Inte minst på senare år har man kunnat se ett växande intresse för den här sortens 
musik. Min avsikt med det här arbetet är att göra det möjligt för andra än specialister att 
framföra musiken. Det kan vara kyrkokörer eller soloinslag. Därför har notmaterialet och 
skivan framställts för att illustrera hur musiken kan tolkas. Några sånger har också försetts 
stämmor efter de principer som förekom i medeltida kyrkomusik.  
 
 
Dynamik 
Sångtekniken skall kännetecknas av extrem mjukhet. Sången skall vara ett eko av den ständigt 
pågående sången inför Guds tron. Ingen början och inget slut. När en sång börjar, strävar vi 
efter att den som lyssnar skall känna att sången har varit där hela tiden, men först nu nådde 
den fram till medvetandet. Vågorna vid en strand har den här egenskapen. Deras ljud växlar 
mer eller mindre rytmiskt från viskande till ett starkt brus. 
 
 
Rytmik 
Med ett undantag är musiken inte rytmisk i modern mening. Därför har alla toner givits 
samma notvärde (åttondel). Det betyder inte att alla toner skall utföras lika långa  - tvärtom är 
det väldigt viktigt att inte göra dem lika långa. Det kan illustreras av exemplet i figuren nedan. 

Figur 3. Transkription och exempel på hur rytmiken kan se ut. 

 
 
Figur 3 visar dels hur noterna är skrivna (ovan) och dels ett exempel på utförande. Längden på 
en ton bestäms i första hand av texten och förhållandet till andra toner. Allmänt kan sägas att 
de betonade tonerna är något längre än övriga. Uppåtgående rörelser är allmänt något 
snabbare än nedåtgående. 
 
Typiskt för den här sortens musik är att den skall sjungas av väl samövade grupper (eller 
solistiskt) och sällan eller aldrig med ackompanjemang. Dirigentens slag (i förekommande 
fall) bör kännetecknas av en mjukhet i rörelserna, så att man inte får den fyrkantiga sångstil 
som kännetecknar taktbunden musik. Jag brukar själv föreställa mig sången som en bäck i 
skogen. Alltså inga räta linjer och ingen regelbundenhet i var och hur den kröker. Eller hur 
fort den rinner. Ändå flyter den fram med en obönhörlig kraft.  Liksom bäcken inte ser 
likadan ut två dagar i sträck, kommer rytmiken i Hemsjömanualets sång att växla från dag till 
dag. Men ändå är den evigt oföränderlig. 
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Melismer 
Flera av sångerna har långa melismer, och det framgår inte alltid av notskriften var 
stavelserna skall placeras. De placeringar som föreslås i transkriptionerna är alltså mer eller 
mindre godtyckligt placerade av mig där jag tycker att de passar bäst. Andra kan mycket väl 
placera dem på annat sätt och inget av alternativen kan med säkerhat anses riktigare än något 
annat. 
 
De långa melismerna gör också att andningsteknik är mycket viktig. Om inte hela 
lungkapaciteten utnyttjas, kan det vara svårt att få luften att räcka till. Så långt som möjligt 
bör man sträva efter att hålla samman fraserna. Är det omöjligt, måste andningen utföras så att 
den inte uppfattas som ett avbrott i sången. Lyssnaren bör ha förnimmelsen att sången pågår 
även när den gör uppehåll ett ögonblick. Utnyttja gärna rummets efterklang. 
 
 
Taktstreck 
I Hemsjömanualet finns taktstreck, men de har en annan innebörd än i modern musik. 
Eftersom musiken inte är rytmisk (med ett undantag) finns inte heller några taktarter. 
Taktstreckens funktion torde istället ha varit att förenkla sjungandet genom att ord eller 
ordgrupper avgränsades. Det är inte säkert att taktstrecken fanns med från början. De kan ha 
skrivits dit av personer som har använt det ursprungliga originalet, eller av någon senare 
användare. Spektroskopisk analys av bläcket kanske skulle kunna ge svar på frågan. 
 
 
Perkussionstoner 

 
Figur 4. Illustration av perkussionstoner i Hemsjömanualet. 
a. Utdrag ur sång nr 2, Clementissime  b. Dynamiken vid utförandet av perkussionston. 

 
 
På många ställen förekommer två toner på samma tonhöjd i samma stavelse. Exempel på detta 
visas i figur 4 genom ett utdrag ur sång nr 2. Stavelsen nos- i ordet nostra har två stycken C. 
En rimlig tanke är att detta skulle vara en rytm-anvisning, så att den tonen skulle vara längre 
än de övriga. Eventuellt dubbla längden. Senare forskning har visat [8] att det är fråga om 
perkussionstoner. En sådan utförs på samma sätt som om man hade haft två toner på olika 
tonhöjd. Var och en av de två tonerna utförs med växande och sedan avtagande styrka, men 
innan den första har avklingat helt påbörjas den andra. Kurvan över ljudvolym som funktion 
av tiden blir alltså en figur med två maxima. 
 
Användning i den moderna gudstjänsten 
Det diskuteras om man skall översätta musiken eller ej. Man kan då konstatera att melodi och 
text är hårt sammanflätade i den här sortens musik. Att bara byta ut de latinska orden mot 
svenska gör att harmomin mellan text och melodi bryts. Så om man vill framföra den på 
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svenska måste melodierna skrivas om så att harmonin återskapas. Det går att göra om man 
sätter sig in i karaktären hos originalet och sedan i första hand strävar efter att bibehålla 
denna. Det kan i en del fall kräva tämligen radikala melodiförändringar. I en av sångerna har 
en svensk översättning fogats in. Om sångerna framförs på latin är det lämpligt att agendan 
innehåller en översättning.  
 
Tonläge 
Någon absolut tonhöjd fanns inte  under medeltiden. Det finns därför ingen anledning att hålla 
sig strikt till den nivå som finns i noterna. Varje sångare bör välja det läge som passar den 
egna rösten bäst. Så torde också ha skett när Hemsjömanualet användes i gudstjänster under 
medeltiden, även om mycket talar för att det noterade läget, vilket motsvarar tenorläge är 
ungefär korrekt. Medellängden var mindre då, varför man också kan vänta sig att rösterna var 
ljusare. 
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Transkription till modern notskrift 
 
Notskriften i Hemsjömanualet innehåller information om tonernas läge, men inte så mycket 
när det gäller längd eller styrka. Därför brukar man ofta skriva noterna utan skaft när man ger 
ut Gregoriansk musik. Det är dock en metod som gör att en del av informationen går förlorad. 
Inom en melism är noterna ofta indelade i grupper som hör ihop. Varje sådan grupp utgör en 
egen enhet med ett eget fokus. Av det skälet har jag valt att skriva alla noter som åttondelar. 
På så vis kan man lätt se hur tonerna är grupperade. Ett exempel syns i figur 5. Där visas dels 
ett utdrag ur originalet och dels de två olika sätten att skriva noterna. Det är tydligt att 
väsentlig information går förlorad i det gängse sättet att skriva Gregorianska noter. 
 

 

 
Figur 5. Notexempel ur transkriptionen av sång nr 1 i Hemsjömanualet. Överst ett utdrag ur originalet. Nedanför 
detta visas samma rad enligt gängse notering för Gregorianik, medan en bättre notering av samma avsnitt visas i 
den nedersta raden. 

 
 
Man bör observera att det här exemplet börjar med två toner på samma tonhöjd inom samma 
stavelse. Det betyder INTE en längre ton. Istället är det en percussionston. Den utförs så att 
man sjunger samma ton två gånger, dvs så att tonen får två höjdpunkter (jfr figur 4).  
 
Inom var och en av de olika grupperna (i nedre figuren) är någon ton huvudton och utförs 
något längre och eventuellt litet starkare. Ofta är det den högsta tonen i gruppen, men det kan 
även vara någon av de andra. Känslan av en helhet i form av en vågrörelse med flera toppar 
får styra. 
 
Tonförråd 
Kyrkotonarternas (de åttas) tonskala är identisk med den Pytagoreiska skalan, vilken har 
ungefär samma toner som C-durskalan. Det stämmer dock inte exakt, eftersom Pythagoras' 
skala bygger på rena kvinter, och kvinten är matematiskt oförenlig med oktaven. Därför blir 
oktaver orena i den skalan. Skillnaden är liten, ca ¼ halvtonssteg på sju oktaver.  
 
Sex (eller fyra) extratonarter, eolisk, hypoeolisk, lokrisk, hypolokrisk, jonisk och hypojonisk, 
avviker från skalan genom att b sänks till bess. [9] 
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Egentligen skall sångerna alltså framföras otempererat. Eftersom musiken i huvudsak är 
monofon märks skillnaden egentligen bara på att melodierna får en något klarare lyster 
(kvinten blir 1.500 istället för 1.498) 
 
 
Tonläge 
Standardiserade tonlägen är ett påfund som kommer långt efter Hemsjömanualets tid. 
Troligen framfördes sångerna i tonlägen som passade de medverkande och rummets akustik. 
Kyrkan i Hemsjö på trettonhundratalet antas ha varit en stavkyrka, varför det inte fanns något 
naturligt tonläge. Så vitt man vet användes inte musikinstrument. Därför blev tonläget helt 
fritt och valdes nog så att det passade de tjänstgörande.  
 
Detta byte av tonläge är inte riktigt samma sak som transponering. I en strikt tempererad skala 
är de två fenomenen identiska, men vid sång och i många instrumentala sammanhang 
använder man ett mellanting mellan tempererade och rena skalor. I den Pytagoreiska skalan 
blir tonläget och tonarten två helt olika begrepp. Analoger idag är de olika stämningar som 
förekommer, t.ex. a = 435 Hz, a = 440 Hz eller a = 460 Hz (det senare lär användas av 
Wienfilharmonikerna). I modern musik är det inte ovanligt att man hör yttranden som ”ett 
högt giss” eller åsikten att vissa tonarter är flacka och livlösa medan andra ger fin klang. I 
båda fallen är det fråga om avvikelser från strikt temperarad skala.  
 
När det gäller Hemsjömanualet är det alltså troligt att tonarten bibehölls men i ett läge som 
passade den sjungande. 
 
 
Takter 
Det finns taktstreck i Hemsjömanualet, men säkerligen har de inte samma innebörd som i 
modern musik eller den profana 1400-talsmusiken. Snarare tycks det vara en sorts 
avgränsningar som markerar hur toner och ord hör ihop. I det här arbetet har taktnummer 
använts för att på ett enkelt sätt kunna referera till olika avsnitt i sångerna. De använda 
takterna sammanfaller i stort sett med markeringarna i originalet. På några ställen har dock 
flera av originalets markerade takter förts samman till en. 
 
Det har framförts åsikten att den medeltida kyrkomusiken var taktbunden [1]. Försöker man 
tolka Hemsjömanualets taktstreck på det sättet får man musik som låter orimlig. 
 
 
Rytm 
Det har diskuterats hur rytmen egentligen var i den medeltida kyrkomusiken. Melodislingorna 
verkar mera österländsk än afrikanskt inspirerade, dvs mera inslag av melodislingor med fri 
rytm än av en fast rytm som styr melodin. För det talar också att all notskrift saknar 
information om tonernas längd. Såvida nu inte de sammanskrivna noterna, neumerna, i själva 
verket var avsedda som en information om tonlängden. I så fall har den kunskapen gått 
förlorad genom århundradena.  
 
Man kan ju också tänka på att samma noter ur vår koralbok låter helt olika idag beroende på 
vem som spelar. Ännu större är skillnaden om man hör på gamla inspelningar. Samma sak bör 
ha gällt under de århundraden som Hemsjömanualet och liknande skrifter var i användning. 
Med tanke på att man varken hade inspelningsteknik eller mekaniska hjälpmedel, var det 
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troligen omöjligt att bibehålla oförändrat framförande även om man skulle ha önskat göra 
detta, något som inte alls är säkert. 
 
Möjligen ansågs inte tonernas längd så väsentlig, utan orden och tonhöjderna var det centrala. 
Med tanke på att sången var avsedd att föra fram ett budskap fick antagligen rytmen 
underordnas det latinska språkets rytm. Följden skulle bli dragningar, avkortningar och en fri 
växling mellan betonade och obetonade toner, som i modernt framförande av Gregoriansk 
musik.  
 
En helt motsatt uppfattning har förekommit. Enligt denna är melodierna strängt rytmiska, med 
samma tonlängd på varje not. Den här åsikten styrka av en passus i en av Augustinus' skrifter 
[10], där han nämner att en lång ton skall vara exakt dubbelt så lång som en kort. Det här 
sångsättet fungerar knappast i samband med långa melismer. Så det troliga är att Augustinus 
avsåg sånger där församlingen deltar (motsvarighet till vår tids psalmer). En av sångerna,  
nr 7, Inuentor rutuli, förefaller att vara av den arten, och bör troligen framföras rytmiskt. Det 
har också markerats i transkriptionen genom att fjärdedels- och åttondelsnoter har använts. 
 
 
Textens placering 
Oftast finns det lika många toner eller tongrupper som stavelser i motsvarande ord. Då har jag 
antagit att varje ton eller tongrupp skall ha en stavelse. Men i många fall stämmer inte antalet 
överens. Oftast är det för få stavelser, och då finns det flera olika alternativa placeringar av 
stavelserna. I sådana fall har jag gjort ett val, men det är inte alls säkert att det är korrekt. 
Vissa tänkbara alternativ låter dock alltför underligt för att vara troliga. 
 
Det har ibland varit vanligt [1] att de längsta melismerna placerats på sista stavelsen. Det kan 
ledan till konflikt mellan musik och text, speciellt om den sista stavelsen är obetonad.. Därför 
har jag istället valt vad jag själv (subjektivt) tycker låter bäst. Det måste dock påpekas att 
andra placeringar kan vara lika riktiga. I många fall leder det till att melodin helt ändrar 
karaktär. 
 
 
Saknad text och saknade toner 
I de flesta av sångerna saknas text och/eller noter. I transkriptionerna har de saknade delarna 
fyllts i för att ge sammanhang. Oftast har analogier eller kända sekvenser använts för att gissa 
vad som skulle ha stått. Kompletteringar av texten har gjorts enligt H. Johanssons förslag. 
[Text som har lagts till är markerad med hakparenteser] {och gissade toner har markerats med 
klamrar i motsvarande text.} I vissa fall har också en avslutning lagts till för att sången skall 
kunna framföras fristående. 

 
Figur 6. Exempel på komplettering av text och noter. 

 
 
I figur 6 ovan visas ett exempel på hur text och noter har lagts till. Ordet Lumen följer direkt 
efter erat in. Det är inte rimligt. Därför har text skjutits in. Den måste förstås ha en melodi 
också, varför även noter har lagts till. Den inskjutna texten slutar här med ordet saeculorum, 
medan den inskjutna melodin fortsätter förbi radens slut. 
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Felaktiga och tvivelaktiga noter 
I en del fall går det inte att avgöra vilka toner som avses, eftersom en not kan ligga väldigt 
assymmetriskt i förhållande till taktstrecken. Där har den tolkning valts, som låter rimligast. 
Men det finns inget som garanterar att den tolkningen är korrekt.  
 

 
Figur 7. Felaktiga noter. De två noter som ringats in i utdraget ur blad 17v motsvaras av två noter på den 
spegelända sidan 17r. De har alltså uppkommit genom överföring av bläck mellan sidorna 

 
 
Det finns också på några ställen noter som med säkerhet är felaktiga. Figur 7 visar ett sådant 
exempel. I figuren jämförs ett utdrag ur blad 17v med motsvarande spegelvända utdrag ur 
blad 17r. På varje utdrag har två noter ringats in. Det är uppenbart att noterna på sidan 17v 
kan ha uppkommit genom att bläck förts över från blad 17r. Om de två tonerna elimineras får 
man dels en mera logisk melodi och dels en överensstämmelse mellan antalet stavelser och 
antalet tongrupper. Å andra sidan finns ingen garanti för att inte någon av de båda noterna är 
korrekt, och att de genom ett sammanträffande kommit att sammanfalla med spegelbilderna 
av en noter på en motstående sida. I det här fallet måste det anses osannolikt. 
 
Ett mera problematiskt fall av överfört bläck finns i sång nr 5, Per omnia saecula saeculorum. 
Sången är en prefation, och den har det längsta sammanhängande notavsnittet i 
Hemsjömanualet. Som framgår av figur 8 är där inte lika enkelt att se vilka noter som 
uppkommit genom överföring av bläck.  
 

 
Figur 8. En rad i sång 5 där vissa noter (fem stycken) uppkommit genom att bläck överförts från en annan sida. 

 
 
För att undersöka saken har mätningar gjorts på originalet. Tabell 2 visar positionerna för 
samtliga noter av intresse på de undersökta raderna av bladen 24v och 25r. Ett datorprogram 
skrevs för att analysera resultaten. Eftersom ark i manualet kan ha deformerats olika under 
århundradenas lopp, är det inte säkert att avstånden på en sida stämmer exakt med avstånden 
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för motsvarande spökbilder. Vidare kan sidorna ha förskjutits i förhållande till varandra. 
Programmet behandlar därför arken som om de vore gjorda av gummi. Genom linjära 
transformationer (skalförändring och translation) kan matchningen mellan de två sidorna 
påverkas. Programmet söker den transformation som ger bästa möjliga överensstämmelse 
mellan positioner i de två talföljderna. Resultatet visas i figur 9. Man kan där se att sju noter 
sammanfaller med noter från motstående sida. Två av dessa beror emellertid på tillfälligheter. 
Det gäller de två noterna längst till höger. De är nödvändiga för att man skall kunna få minst 
en ton till varje stavelse. De fem noter som skall uteslutas har markerats med blå pilar i figur 
8. 
 
 

 
Figur 9. Exempel på identifiering av felaktiga noter med hjälp av datoriserad analys. Övre raden finns på  sid 
24V och undre raden på sid 25R, spegelvänd och lineärtransformerad. Som synes har sju noter i den övre raden 
positioner som sammanfaller med spegelbilder från motstående sida. 

 
 
 

Tabell 2 Relativa positioner (mm) av noters start- och slutpunkter. Godtycklig referenspunkt 
har använts. 
 
 Sida 24V  Sida 25R (spegelvänd)  
 Start Slut Start Slut 
   0.0   2.0   3.2   4.9 
   5.0   7.0   7.2 10.2 
   9.0 10.7 14.0 15.9 
 11.0 12.6 18.5 20.3 
 14.2 15.8 23.0 24.8 
 15.8 17.0 28.5 30.2 
 19.8 21.6 33.1 34.9 
 21.6 23.3 40.0 41.8 
 25.5 27.0 47.0 48.8 
 27.9 29.2   
 30.0 31.6   
 33.0 34.5   
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Inspelning 
 
Inspelningarna är gjorda i Hemsjö kyrka. Där finns dels inspelningar med den rekonstruerade 
musiken, och dels av exakt den musik som finns i noterna. Där man kan antaga att text 
och/eller noter saknas görs en liten paus.  
 
Sångerna 
Sångerna är skrivna på latin, och med ett undantag avstår vi från översättning. Vissa sånger 
har försetts med en avslutning, varvid det också finns en inspelningsversion som saknar 
avslutningen. Översättning har gjorts av delar av sång 6, Turba multa..., vilken innehåller text 
ur Psaltaren 95. Här har antagande gjorts att man i verkligheten sjöng hela psaltarpsalmen, 
men att av utrymmesskäl endast en del av texten togs med i manualet. Här har  översättningen 
ur Bibel 2000 använts. 
 

Uttal 
Vårt uttal av latinet skiljer sig från vad man brukar höra när körer framför sånger på latin. Där 
används ofta den moderna italienska varianten av latinskt uttal. Vi har istället valt ett uttal 
närmare det som troligen förekom i det medeltida Västergötland.  
 
Ungefär i samband med att Romarriket sönderföll började uttalet av latin skilaj sig mellan 
olika delar av Europa. I Italien började italienskan träda fram, medan spanska och franska 
utveklades i sydväst. Germanerna behöll en hel del av det klassiska latinets uttal, medan 
kyrkan i södra Europa började använda ett latin som influerades av de sydeuropeiska språken. 
 
Vi har förstås inga inspelningar från Västergörtland, men med tanke på att landskapet hade 
väl utvecklade förbindelser med England-Skottland-Irland och Tyskland kan man förmoda att 
ett uttal liknande det germanska användes. Tabell 3 ger en ungefärlig sammanfattning av de 
viktigaste skillnaderna mellan olika varianter av latin. Av dessa bör alltså något som ligger 
nära det germanska användas när Hemsjömanualet (och annan latinsk musik från det 
medeltida Sverige) framförs. 
 
 

Tabell 3. Ungefärliga uttal i olika varianter av latin. 
 
 Text    Klassiskt Germanskt  Vatikanskt 
 ae aj  ä eller aj  ä    
 oe åj  ö   ö     
 gn gn  gn   nj     
 c k  s eller k   s, k eller tch 
    ber. på mjuk      
    eller hård       
    vokal        
 sc sk  sk   sche-tje-ljud    
 ui vi  vi   oi     
 uo vo  vo   oå     
 ue ve  ve   oe     
 ti ti  tsi   tsi     
 u o  o   o 
 o å  å   å 
 ge ge  ge   dje 
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Beskrivning av sångerna 
 
I den har avdelning görs en detaljerad genomgång av de olika sångerna. Många av sångerna 
saknar avsnitt av text, noter eller bådadera. Där finns också stavfel och varianter av latin, som 
kan vara lokala i tid eller rum. Så skiljer man t.ex. inte mellan bokstäverna u och v, utan de 
används omväxlande på ett sätt som ser ovant ut för den som i huvudsak studerat klassiskt 
latin. 
 
I de fall texten har behövt modifieras eller kompletteras skrivs varje rad två gånger. På den 
översta raden i varje grupp står texten exakt som i Hemsjömanualet med alla skrivfel, 
förkortningar och överhoppade delar. Varje rad motsvarar en rad i originalet. Den andra raden 
innehåller kompletterad och korrigerad text. Här har förkortningar expanderats och 
skiljetecken har satts in. 
 
I Hemsjömanualet är många förkortningar markerade med ett streck ovanför en bokstav, eller 
en apostrof. Sådana har satts ut in den latinska texten som den återges här. Dock bara på första 
raden. Andra raden (i förekommande fall) har istället den fullständiga texten utskriven. Text 
som saknas i Hemsjömanualet, men som har tillförts genom komplettering har omslutits med 
[klamrar], dock endast i de fall originaltexten inte är utskriven. 
 
  
Översättningar från ett språk till ett annat är sällan exakta. I synnerhet gäller det när man skall 
översätta från ett språk som hör hemma i en helt annan tid och kultur. Det yttrar sig i att ett 
och samma ord i latin kan motsvaras av tjogtals svenska ord. Det här gör att en översättning i 
många fall måste betraktas som att texten författas på nytt. Det viktigaste av innehållet och 
tankarna skall finnas med, men man skall inte vänta sig någon ordagrann motsvarighet mellan 
de latinska och svenska orden. Avsikten med översättningarna här är bara att ge den icke 
latinkunnige läsaren en uppfattning om av sångerna handlar om. 
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Sång 1, Benedictus  
Blad 11V 
 
Benedictus är en lovsång till Gud som ser ned i djupet och tronar över keruber. Det är den 
mest avancerade sången i Hemsjömanualet. Att den har använts visas av anteckningar. Alltså 
måste det åtminstone periodvis ha funnits framstående sångare i församlingen.  
 
Den här sången hör hemma i bröllopsritualet. Tyvärr saknas stora delar av detta, men den här 
vackra sången har iallafall bevarats till eftervärlden. 
 
Benedictus är Hemsjömanualets tekniskt svåraste sång. Utöver att vara melodiskt vacker med 
svåra melismer, spänner den över manualets största tonomfång ( c – f ), dvs nästan en och en 
halv oktav. Den innehåller också mycket långa melismer. Dessutom är det den enda sången 
som går utanför den Pythagoreiska skalan (ungefär C-dur-skalan)[9]. I sången förekommer ett 
tonartsbyte genom att tonen b på ett ställe har ersatts med bess. I modern musik är 
tonartsbyten vanliga, men inom den gamla musiken var det egentligen en omöjlighet, 
eftersom man sjöng efter den Pythagoreiska skalan, som hade rena intervall. Tonartsbytet är 
radikalt och påtvingar ett orent intervall. En hypotes är att det har lagts in för att illustrera att 
Gud är suverän. Vi kan inte stänga in Honom inom våra regelsystem.  

 
Figur 10. Tonartsbyte i sång 1. 

 
 
Sången är också ett exempel som visar att Hemsjömanualet egentligen inte är Gregorianskt. 
Istället tycks det härstamma det från Ambrosiansk traditionen [11] eller möjligen Germansk. 
 
 
Tolkningsalternativ 
 
Tonartsbytet i takt 9 ger upphov till en tvetydighet. I takten finns Hemsjömanualets enda bess. 
Den sänkta tonen utgör inledning till en perkussionston. Som nämnts ovan utgör dessa i viss 
mening en enda ton. I transkriptionen har det noterats som att båda deltonerna är sänkta. 
Men normalt gäller sänkningar i medeltida notskrift endast den not som är markerad som 
sänkt. I så fall skulle man inte alls ha en perkussionston, utan en kromatisk figur. En alternativ 
tolkning skulle då innebära att den andra tonen verkligen är återställd. Det ger otvivelaktigt en 
intressant slinga, men det verkar inte troligt att det var menat så. Resultatet av en sådan 
tolkning visas i figur 11. 
 

 
Figur 11. Alternativ tolkning av tonartsbytet i sång 1. 
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Sångtext 
 

Benedictus es domine 

Benedictus es, Domine, 

 

 qui intueris ab byssos  

qui intueris ab byssos,  

 

et se  des super cherubin Benedi 

et sedes super cherubin. Benedi- 

 

cite deum celi 

cite Deum celi, 

                          _                    _  

quia fecit nobism  misericordia suam 

quia fecit nobiscum  misericordiam suam. 

 

Alleluia 

Alleluia.  

 
 

 

Fri översättning 
 
Lovad är du, Herre, 
som skådar ned i avgrunden 
och som tronar över keruber. 
Lovad är Gud, outgrundlig, 
som är barmhärtig mot oss. 
Halleluja 
 
 

Alternativa tolkningar 
 
Takt 3 
Det finns flera olika tolkningsmöjligheter för hur melismerna skall ligga. Min placering får 
ses som ett förslag. En annan fråga gäller de åtta sista tonerna i takten. Skall de vara  
fgagaggf (som jag gissat) eller fgafaggf ? 
 
Takt 6-7 
Skall ab byssos vara ett ord? Så utförs det av H. Johansson. 
 
Takt 8 
Skall se des vara ett ord? 
 
Takt 9 
Två olika möjligheter för melismerna.Det går inte att hävda att min placering är den riktiga. 



 22 

B är sänkt till bess. Hur långt den sänkningen sträcker sig är oklart. Endast i takt 9? Eller 
raden ut? Eller sången ut? Det normala i den här tidens notskrift var att sänkningen bara 
gällde den angivna tonen. 
 
Takt 10 
Flera olika möjligheter för melismerna även här. 
 
Takt 19  
Den första gruppen kan tolkas som babgf eller cgbgf? Det första alternativet verkar troligast. 
 
Heider [8] har föreslagit att noterna skrivna i "fel" ordning. Frasen skulle börja mitt i raden, 
efter A i Alleluia. Den bokstaven sträcker sig upp och delar raden i två delar  
(figur 12, vänster). Noterna skulle i så fall fortsätta med den vänstra delen när den högra 
sjungits till slut. Transkriptionen skulle då få utseende enligt högra delen av figur 12. 
Men detta låter konstigt.  Inte minst med tanke på att vad som följer därefter är en textläsning 
(Matt. 19). Så sången bör ha en musikaliskt rimlig avslutning, och enligt min mening blir den 
bättre om man antar att noterna skall komma i den ordning de är tecknade. 
 
 

 
 
Figur 12. Alternativ tolkning av sista raden.  

 
 
En ytterligare möjlighet är att noterna för A i Alleluia hör till slutstavelsen i ordet suam på 
raden ovanför. Det skulle förklara varför Alleluia börjar mitt på raden, och bryter av denna. 
Mot det talar att man ofta placerade de längsta melismerna just på alleluia. 
 
Det finns ett stort antal möjligheter att placera melismerna på många ställen i sången, och inte 
minst på Alleluja-raden. Min placering måste betraktas som en av många möjligheter. 
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Sång 2, Clementissime  
Blad 17R, 17V, 18R 
 

 
Figur 13. Redan i sångens första rad ser man förkortningar med syftet att skrivningen skall gå fortare och att 
utrymme skall kunna sparas. 

 
Sången är en del av Hemsjömanualets begravningsritual. Det har satt sina spår i den 
allvarliga, men samtidigt förtröstansfulla sångtexten. 
 
Sångtext 
                                                _ 
Clementissime Domine q' p ma miseria 

Clementissime Domine, qui pro nostra miseria 

     _     _      _                _    _ 

ab ipiom maib' crucis splicm perlisti 

ab impiorum manibus crucis supplicium pertulisti 

                   _                   _     _  

libera anima hui' cari nri de if'ni 

libera animam huius cari nostri de inferni 

                         _                        _ 

cruciatibus et ea de dyaboli pttate 

cruciatibus et eam de dyaboli pittante, 

                                _                    _ 

miserato' absolue nutaqe eius pcta ob 

miserator, absolue cunctaque eius peccata ob- 

                                          _  _ 

liuione pretua dele ac ipam agli 

livione perpetua dele ac ipsam angeli 

                                     _ 

tui tibi domino deo repotent padisi 

tui tibi, Domino Deo, reportent paradisi 

             _               _      _ 

qe ianua introducat 't du cop' eius 

que ianuam introducant et dum corpus eius 

 

                             _ 

pulueri tradit' ipsa ad etintatem 

pulveri traditur, ipsam ad eternitatem 

            _                                        _ 

perducat Domine, mise're sup pitore 

perducant. Domine, miserere super peccatore. 
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Fri översättning 
 
Mildaste Herre,  
som har sett till vårt elände.  
Du har burit våra synders straff genom att bli plågad och genomborrad, 
Du har befriat oss till liv,  
så att vi sluppit underjordens djävulska plågor och ömkansvärda klagande. 
Du har befriat oss från alla synder.  
Dem har Du utplånat i den eviga glömskan. 
Du har också befallt din ängel med sin flöjt,  
Herre Gud,  
att som en herde åter föra oss in genom paradisets port.  
Om än våra kroppar är damm, prisgivet åt förgänlighet,  
leder mästaren oss in i ljuset.  
Herre, stor är Din nåd mot syndare. 
 
 
Alternativa tolkningar 
 
Takt 38  
Denna takt (på blad 17v) innehåller tonsekvensen b aba g g. Det ser ut att kunna finnas 
ytterligare en, två eller tre noter, så att sekvensen skulle kunna bli ab aba bc g g. Sekvensen 
låter inte omöjlig, även om språng på en kvart inte är så särskilt vanliga i Hemsjömanualet i 
övrigt. Men två av de extra noterna ser svaga ut. De skulle förstås ha kunnat blekna genom 
inverkan av fukt. 
 
I det här fallet är de dock felaktiga, eftersom deras positioner stämmer väl med motsvarande 
positioner hos noter på blad 17r spegelvänt (figur 14). Om inte slumpen har spelat ett spratt 
här, så har de tre extra noterna uppkommit genom att bläck har vandrat genom pergamentet. 
 
 

 
Figur 14. Felaktiga noter. De två noter som ringats in i utdraget ur sidan 17r motsvaras av två noter på den 
spegelända sidan 17v. De har alltså uppkommit genom överföring av bläck mellan sidorna. 
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Sång 3, Lumen ad revelacionem 
Blad 20R 
 
Lumen ad revelacionem är den sång i Hemsjömanualet som mest ansluter till Gregoriansk 
sång. Den följer dock inte någon av kyrkotonarterna. Delvis kan man säga att den byter tonart 
flera gånger, men där finns också avsnitt som inte hör hemma i någon kyrkotonart. Sången 
tillhör liturgin för Kyndelsmässodagen och är partiellt ofullständig.  
Såväl verserna som omkvädet är hämtade från Simeons lovsång (Luk. 2:29-32). Men 
ordningen har kastats om, och anpassats till gudstjänsten. Det är mycket rimligt med tanke på 
att Simeons lovsång i sig är sammansatt av äldre avsnitt, framför allt ur Psaltaren. 
  
Man ser en tydlig tendens till att ju längre fram man kommer i manualet, desto mer har 
hoppats över. Man får intrycket av att skrivaren som utförde kopieringen har visat det första 
sidorna, hastigt bläddrat förbi återstoden, fått betalt och dragit vidare innan någon hunnit 
upptäcka bristerna. I den här rekonstruktionen har text och noter kompletterats med rimliga 
tillägg. Det kan också tilläggas att olika versioner av den här sången är kända från andra 
källor. 
 
 
Sångtext 
 
På den översta raden i varje grupp står texten exakt som i Hemsjömanualet med alla skrivfel, 
förkortningar och överhoppade delar. Varje rad motsvarar en rad i originalet. 
 
Den andra raden innehåller kompletterad och korrigerad text. 
Här har förkortningar skrivits ut och skiljetecken har satts in. 
 
 
                              _ _   _  _ 
Lumen ad reuelacone gemi et 

Lumen ad revelacionem gentium et 

                                              _ 

gloriam plebis tue israhel Nc dmtns 

gloriam plebis tue israhel. Nunc dimittis 

       _    _     _       _      _    _  

seruu tuu dne sedm v'bn tuu 

servum tuum, domine, secundum verbum tuum 

_                _                       _         _ 

i pace Lume ad r' Q'a uidert Lume 

in pace.  Lumen ad revelacionem gentium et gloriam plebis tue israhel. Quia viderunt oculi 

mei salutare tuum. Lumen ad revelacionem gentium et gloriam plebis tue israhel. 

                          _                _    _ 

Quod patn Lume ad r'u' Gla pri et 

Quod parasti ante faciem omnium populorum. Lumen ad revelacionem gentium et gloriam 

plebis tue israhel. Gloria patri etfilio et spiritui sancto. 

                          _                           _ 

Lumen Sicut er i Lumen ad Priclaone 
Lumen Sicut erat in Lumen ad reuelacionem 
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Tolkning 
 
Gloria Patri-delen börjar i takt 22. Bara början finns utskriven (Gloria Patri et....). Texten har 
kompletterats. I takterna 27 och 28 har den saknade delen av omkvädet infogats. 
 
Ett långt avsnitt saknas i takt 30. Det har infogats och försetts med melodi som är analog med 
den infogade i takterna 24-26. 
 
Direkt efter sången följer en recitation i Hemsjömanualet. Sången fungerar dock utmärkt som 
självständigt stycke. Av det skälet har transkriptionen försetts med ett avslutande Amen. 
Melodin till detta bygger på antifonens melodi. 
 
 
Fri översättning 
 
Ljuset som uppenbarats för folken  
och kommer i ära till ditt folk Israel  
Nu sänder du din tjänare, 
Herre, i frid efter ditt ord. 
Ljuset som uppenbarats för folken  
och kommer i ära till ditt folk Israel  
Eftersom mina ögon har skådat din frälsning, 
Ljuset som uppenbarats för folken  
och kommer i ära till ditt folk Israel  
Till dig står alla folkslags håg och längtan. 
ty inför ditt ansikte står alla folk lika. 
Ljuset som uppenbarats för folken  
och kommer i ära till ditt folk Israel  
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ande 
Ljuset som uppenbarats för folken  
och kommer i ära till ditt folk Israel  
Så som det är från början, liksom nu och all tid och i evigheters evighet 
Ljuset som uppenbarats för folken  
och kommer i ära till ditt folk Israel  
 
Texten Nunc dimittis servum tuum, domine, secundum verbum tuum in pace är hämtad ur 
Simeons lovsång. Den skulle därför lika gärna kunna översättas med "Nu låter du din tjänare 
fara hädan i frid efter ditt ord". Men med tanke på att det är fråga om ett helt annat 
sammanhang, tror jag att översättningen ovan ger en bättre bild av sångens avsikt. Det är ju 
hela församlingens bön. 
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Sång 4, Exaudi nos, Domine  
Blad 22V, 23R 
 
Sången hör hemma i askonsdagens ritual, och sjöngs medan askan bestänktes med vigvatten. 
Antifonens text är hämtad från Psaltaren 68:17. 
 
 
Antifon 
                       _     _       _ _  

Exaudi nos dne qni benig e mise 

Exaudi nos, Domine, quoniam benigna est miseri- 

                       _  _                 _ 

cordia tua secudu multitudine mise 

cordia tua. Secundum multitudinem mise- 

           _        _                        _ 

racionn tuarn respice nos, dne. 

racionum tuarum respice nos, domine. 

 
Psalm 
            _                  _             _ 

Salum m fac deus, qni intrauert 

Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aque usque animam meam. 

 

 

Antifonen repeteras 
 
 

Alternativa tolkningar 
 
Takt 3: 
c kan möjlgen vara dc eller c. 
 
Takt 6: 
Möjligen finns ytterligare en ton efter den sista i takten, g eller kanske a, dvs. takten avslutas 
med en kvint eller sext uppåt. Musikaliskt sett verkar det osannolikt, men inte omöjligt. Den 
här sången tillhör de sånger som uppenbarligen är skrivna för en tenor. Andra sånger i 
Hemsjömanualet med höga tonlägen har också ofta melodier med stora intervall. Vad som 
ytterligare talar för att det är en verklig not är att den har ungefär rätt form och storlek. Inte 
heller har närliggande sidor några noter som kan ha överförts genom att bläck har vandrat. 
Inte heller har motstående sida (blad 23r) någon boktstav i rätt position, vilken skulle ha 
kunnat överföra bläck geom att sidrorna lagts samman innan bläcket var helt torrt. 
 
En återstående möjlighet att det rör sig om en bläckplump, vilken råkat få ungefär rätt form 
och en något så när rimlig placering. Jag har iallafall valt att inte ta med noten i 
transkriptionen. 
 
Takt 18: 
Skall noterna vara bundna eller fristående noter i slingan? Det är svårt att avgöra. Över huvud 
taget är den takten underlig. En tänkbar orsak är att skrivaren helt enkelt slutade efter takt 17, 
dvs hoppade över resten. Sedan har någon användare i efterhand skrivit till något av det som 
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saknades. Men detta har bara varit minnesanteckningar. Något utrymme för fullständig text 
och musik finns inte. Därför finns inte noter till alla de saknade orden. Inte heller information 
om eventuella melismer. I transkriptionen har ett förslag till rimliga noter lagts till. I val av 
dessa har jag utgått från hur betoningarna ligger i den latinska texten, så att tonerna skall 
understryka denna. Det verkar också rimligt att versen skulle sluta på samma ton som 
antifonen börjar på när denna skall tagas om. 
 
 
Fri översättning 

 
Antifon 
Hör oss Herre, Du som är full av godhet och nåd. 
Vänd dig till oss. Herre, efter din överflödande barmhärtighet. 
                            

Psalm 
Gör mig hel, Gud, eftersom min ande har utgjutit tårar utan uppehåll. 
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Sång 5, Per omnia secula seculorum 
Blad 24R, 24V, 25R, 25V, 26R 
 
Detta är Hemsjömanualets längsta sång. Det är en prefation och den hör hemma i 
Palmsöndagens ritual. Efter prefationen bestänks palmkvistarna (videkvistar i Sverige) med 
vigvatten och delas ut till församlingen.  
 
Ur musikalisk synpunkt är den enkel, med långa sekvenser på samma ton. Det kanske 
märkligaste med den är att alla noterna är utskrivna. Med tanke på kostnaden för pergament, 
liksom kostnaden för att skriva ut alla noterna skulle mycket utrymme och arbete ha kunnat 
sparas om man bara skrev ut noterna schematiskt. Men det kanske inte fanns någon bra metod 
för detta vid den tiden. En annan tänkbar möjlighet är att den (möjligen) fuskande skrivaren 
råkade vara övervakad just under den här delen av arbetet, och därför lade ned stor möda på 
att ge ett intryck av noggrannhet. Det skall dock poängteras att där finns gott om 
textförkortningar . 
 
Här har också skett omfattande överföringar av bläck från närliggande sidor, så att noter har 
tillkommit, vilka inte skall finnas där. För att kunna skilja korrekta noter från felaktiga, har 
den här sången krävt en ganska omfattande analys, till stor del med hjälp av dator. 
 
 
Text 
 
24R 
                                      _ 

Per omnia secula selo'ru Do 

Per omnia secula seculorum. Do- 

                      _        _               _ 
minus uobiscu Sursu corda Gras 

minus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habebus ad dominum. Gracias 

                   _          _ 

agamus dno deo nro Uere dig
m
 

agamus Domino Deo nostro. Vere dignum 

          _ _       _                                 _ 

et iustu e equu et saluta'e Nos tibi sep et 

et iustrum est, equum et salutare, Nos tibi semper et 

 

 
24V 
                                     _    _   _ 

vbiqe gracias agere dne ste pr 

ubique gracias agere, Domine Sancte, Pater 

  _     _               _    _      _                  _ 

oipotes eterne ds Mudi coditor et redeptor 

omnipotens, eterne Deus, mundi conditor et redemptor 

                   _                                            _ 

ceterarumqe mirabil' dispositor q' int' ipa 

ceterarumque mirabilis dispositor, qui inter ipsa 
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    _                                             _        _ _ 

mudi pinordia cum ex nichilo cucta codes 

mundi primordia, cum ex nichilo cuncta conderes, 

                                                             _ 

ligna quoqe fructifera t diuerso usui co 

ligna quoque fructifera et diverso usui con- 

               _                                                    _  

grua terra pducere iussisti ac pto maledictu 

grua terram producere iussisti, ac post maledictum 

 

 

25R 
                                                                    _ _ 

interdicte arboris vniversa nob' per obedieca 

interdicte arboris universa nobis per obedienciam 

                     _  _           _  _ _ 

vnigeniti tui i bndictione coutisti 

unigeniti tui in benedictionem conuertisti. 

   _        _                  _ _  

Bndic dne hos multigeu arbou ramos de 

Benedic, Domine, hos multigenarum arborum ramos, de 

              _  _  _           _                   _ 

quib ecia du mdi crina diluuio quda 

quibus eciam, dum mundi crimina diluuio quondam 

                                     _       _      _ 

expiaret
z
 diffuso coluba ramu uiret 

expiarentur diffuso, columba ramum virenti- 

                             _                  _  _ 

bus folijs ad archa refen's pace tris 

bus folijs ad archam referens pacem terris 

 

 

25V 
          _   _                   _     _     _ 

reddita nuciauit. Necno et inoces turba 

redditam nunciauit. Necnon et innocens turba 

    _   _ 

spu sto afflata, vnico tuo domino 

spiritu sancto afflata, unico tuo domino 

    _    _                      _ 

nro ihu c
o
 p tocius mudi salute p 

nostro Ihesu Christo pro tocius mundi salute 

                     _ 

passuro obuia crens palmau t h' ar 

passuro, obviam currens palmarum et huius ar- 

             _             _                                        _ 

boris raos abscides ac uestigijs ei' substernes 

boris ramos abscidens ac uestigijs eius substernens 

 

 



 31 

  _             _ 

ia quasi triphatorem de motis pri'cipe 

iam quasi triumphatorem de mortis principe 

 
 
26R 
     _              _                      _   _ 

ostedat Te dne supplicit' depram ut 

ostendebat. Te, Domine suppliciter deprecamur, ut, 

    _                                 _     _         _  

q' anua deuocione eiusde rdptois mi 

qui annua devocione eiusdem redemptoris nostri 

                   _          _  _           _           _ 

sacratissima passioe puenire itimur ipo 

sacratissimam passionem prevenire nitimur, ipso 

          _            _                 _     _        _ 

adiuuate palma uictoie tenetes i eius rs 

adiuvante palmam victorie tenentes in eius resur- 

               _    _                                  _  _ 

rectione pmiu vite et imortalitatis cona 

rectione premium vite et immortalitatis coronam 

                                 _    _       _ 

perpere meram P dnm nrm ihm x
m
 

percipere mereamur. Per Dominum nostrum Ihesum Christum. 

 
 
Felaktigheter och alternativa tolkningar 
 
Takt 5: 
ab kan också vara bc eller ac. Ett exempel som tyder på att skrivaren inte förstod notskriften, 
utan ritade av noterna som en bild. 
 
Takt 21: 
Här ser ut att finnas ytterligare två toner jämfört med transkriptionen. Men dessa två har 
uppkommit genom överföring av bläck från blad 25r. 
 
 
Takt 26: 
Här finns fler noter än det behövs. Det förefaller rimligt att dessa har tillkommit genom 
överföring av bläck. Baksidan, 24 R innehåller inga noter i det området. Tittar man däremot 
på sidan 25 R (den motstående sidan), så ser man att denna innehåller spöknoter som 
uppenbarligen inte hör hemma där. Här har alltså uppenbarligen förts äver bläck i den 
riktningen. Men därmed är inte givet att bläck även har vandrat i andra riktningen. Figur 15 
och 16 visar dock att så har skett. 
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Figur 15. Vandring av bläck genom pergamentet (blad 25v och 25 R) respektive överföring av bläck mellan två 
motstående sidor (blad 24v och 25r). 

 
 
Nästan alla notrader med noter på bladets baksida eller på motstående sida har spöknoter, 
vilka har uppkommit genom att bläck har vandrat mellan sidorna. Många gånger är det lätt att 
skilja de äkta noterna från de felaktiga. Oftast räcker det med att bedöma melodins rimlighet. 
Men det finns också gott om undantag, där felaktiga noter förefaller väldigt lika de korrekta 
och dessutom ger upphov till en helt rimlig melodi. I sådana fall behöver man göra en analys 
för att kunna fälla ett avgörande. 
 
I vissa fall kan en jämförelse mellan en notrad och spegelbilden av motsvarande rad på en 
annan sida ge svaret. Men ibland behövs mera avancerade metoder. Figur 15 visar ett sådant 
fall. Där ser man motsvarande notrader på sidorna 24 V, 25 R spegelvänd och 25 V rättvänd. 
Av figuren syns att spöknoterna på 25 R stämmer med noterna på 25 V. Den senare sidan har 
också spöknoter som stämmer med noterna på sidan 25 R. Här har alltså bläcket vandrat 
genom pergamentet under seklernas gång. 
 
Om man nu jämför 25 R och 24 V, finner man att det finns likartade noter på båda sidorna, så 
att där skulle ha kunnat bli avtryck. En närmare undersökning tyder på att många av 
avstånden inte stämmer, och inte heller de möjliga avtryckens form.  
 
En möjlighet är att de felaktiga noterna fanns med redan i förlagan till Hemsjömanualet och 
att den som gjorde avskriften har skrivit av också de felaktiga noterna. 
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Figur 16. Resultatet av et datoriserad sökning av matchning mellan notrader på två sidor.  
Övre raden 24v, nedre raden 25 r spegelvänd. 

 
 
Men en analys av orginalet i Skara har visat att noterna faktiskt har uppkommit genom att 
bläck överförts mellan sidorna (figur 16). Fem av de hittade matchningarna är noter som har 
kommit dit genom genom överföring av bläck. Två av dem är däremot korrekta noter. De är 
nödvändiga för att varje stavelse skall få minst en ton. Så i det fallet är matchningen en ren 
tillfällighet. De fem felaktiga notteckenknen har markerats med pilar i figur 17. 
 

 
Figur 17. En rad på blad 24v där vissa noter (fem stycken) uppkommit genom att bläck överförts från blad 25r.  

 
 
 
 
Takt 28: 
En felaktig not har uppkommit genom överföring av bläck från blad 25r. 
 
Takt 32: 
cb skulle kunna vara ca. 
 
Takt 40 - 43: 
Här har ett stort antal felaktiga noter uppkommit genom överföring av bläck från  
blad 24r och 25r.  
 
Takt 45: 
Antalet toner är mindre än antalet stavelser. En ton har lagts till. 
 
Takt 46: 
Här börjar en ny sida (blad 25r). Det saknas klav på första raden. Eftersom kännedom om 
klavens position är väsentlig för tolkning av musiken, har en gissning varit nödvändig. Det 
rimligaste är att den skulle vara på den översta notlinjen, precis som i raden nedanför. Då får 
man dessutom samma ton genomgående i slutet av föregående sida och på raden under. 
 
Takt 49: 
En C-klav från motstående sida (24v) har överförts och hamnat på notraden. Eftersom den blir 
spegelvänd vid överföringen, ser den ut som två normalt bundna, stigande toner. 
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Takt 51: 
En felaktig ton som ser ut som g, har uppkommit genom överföring av bläck. 
 
Takt 66: 
Sex felaktiga noter har uppkommit genom överföring av bläck från blad 24v och 25v. 
Före klaven står en not. Det är i och för sig möjligt., eftersom en klav kan stå var som helst på 
raden där det finns behov av att ändra en linjes tonhöjd. Men i det här fallet är det fråga om 
överföring av bläck. 
 
Takt 67: 
I ordet folijs skulle man kunna tänka sig stavningen foliis, varvid de tre tonerna blir rimliga. 
Två av dem ligger då på sista stavelsen, där de bildar en perkussionston. 
 
Takt 82: 
En ton har lags in för att I-et i Ihesu skall kunna uttalas. Huruvida det verkligen uttalades 
under medeltiden är osäkert. 
 
Takt 88: 
En not har tillkommit genom bäcköverföring. 
 
Takt 87: 
En ton för mycket i 86 eller 87. Bindningen ditsatt för att få ihop text och musik. 
 
Takt 93: 
Ordet vestigijs skulle ha kunnat uttalas analogt med folijs (takt 67), så att den sista stavelsen 
får en perkussionston. 
 
Takt 108: 
Existensen av tredje melismen osäker. 
 
Takt 126: 
Mellantonen osäker, men behövs med hänsyn till stavelserna. Kanse ditskriven i efterhand. 
Även tonhöjden osäker. Kan också vara a istället för b. 
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Sång 6, Turba multa 
Blad 26V 
 
Turba multa (Skaror utan tal) är en tonsättning av Psaltaren 98, med en antifon som syftar på  
Jesu åsneritt in i Jerusalem. Orden talar om jubel, men i melodin ligger tritonusackordet gömt. 
Detta ackord, som också kallas djävulens ackord (diabolus in musica), var normalt förbjudet i 
kyrkomusik.[9] Men här ligger det dolt. Man uppfattar bara att något är fel i melodin och den 
illustrerar på så vis Palmsöndagens dolda hot om förräderi och korsfästelse. 
 
 
Text 
                      _  _        _                     _ 
Turba multa q coueneat ad diem festu 

Turba multa, que convenerat ad diem festum, 

                     _                         _  _       _ 

clamabat Dno benedictu q' ueit i nomie 

clamabat Domino. Benedictus qui venit in nomine 

                     _   _                 _          _   _ 

Dounini Osana i excelsis Catate dno ca 

Domini. Osanna in excelsis. Cantate Domino can- 

                _ 

ticum nouu 

ticum novum, quia mirabilia fecit. 

 
 
Fri översättning 
 
Skaror utan tal, som har samlats till festens dag, jublar inför Herren.  
Välsignad är han som  kommer i Herrens namn. 
Hosianna i höjden. 
 
Sjung till Herrens ära en ny sång, 
ty han har gjort underbara ting. 
 
(Psaltaren 98) 
 

 

Alternativa tolkningar 
 
Noterna slutar mitt i ordet can-ticum vid bindestrecket. Dessutom saknas de tre sista orden. 
Troligen ett exempel på att Hemsjömanualet är ett fuskverk.  
 
Takt 8 
Det är oklart om näst sista tonen skall vara a eller b. Valet av a förefaller troligast. 
 
Takt 15 
Här slutar noterna abrupt mitt i ett ord. Ett slut enligt fjärde psalmtonen har lagts till.  
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I transkriptionen förekommer två versioner. Den ena är precis vad som står i 
Hemsjömanualet. Den andra versionen innehåller text på svenska, och är ett exempel på hur 
musiken i Hemsjömanualet skulle kunna användas i nutida gudstjänster. 
 
Orden i den latinska texten är början på Palt. 98. Enligt Heider [8] brukade man sjunga hela 
psalmen. Istället för att sätta in den latinska texten har jag använt den svenska översättningen 
enligt Bibel 2000. Melodin är densamma som i originalet med undantag för att vissa 
justeringar måste göras för att den skall passa ihop med det svenska språket. I gregoriansk 
sång är ju melodin konstruerad för att understödja texten, och därför måste samma sak gälla 
när den översätts. Skillnaderna i språkmelodi gör att även den musikaliska melodin måste 
förändras. Eftersom sångens inledning är rik på melismer har även det tillagda slutet gjorts 
likadant. 
 
 
Musiken i sång 6 
 
När sången var ny måste den ha tett sig väldigt radikal. Det man först lägger märke till är en 
klang som känns ovanlig i gregoriansk sång, och som också gör den här sången svårsjungen.  
Anledningen är att dolt i melodin ligger tritonusintervallet, vilket nämnts ovan. Troligen är 
det avsiktligt ditlagt för att musikaliskt illustrera antifonins text, som ju hör hemma på 
Palmsöndagen (eller första söndagen i Advent). Texten handlar om hyllningar, men dolt av 
folkmassans jubel finns hotet om vad som skall hända på Långfredagen. På samma sätt är 
melodin till synes helt oskyldig, men ändå känns det att där ligger en spänning i luften. 
 
Versernas melodi finns inte utskriven i Hemsjömanualet, utan noterna slutar mitt i ett ord. 
Men tillräckligt mycket finns med för att göra klart att tritonusintervallet på något sätt skall 
ligga på lur även i dessa, något som jag har tagit fasta på vid rekonstruktion av melodin. 
 
Versernas väldigt växlande rytm gör det omöjligt att ha flera röster, såvida man inte lägger 
ned ett kollossalt arbete på att bli samsjungna. Därför utförs de med fördel solistiskt, något 
som ju är ganska vanligt även i annan gregoriansk sång. 
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Sång 7, Inventor Rutuli 
Blad 27R, 27V 
 
Inventor Rutuli (Du gode Skapare) förekommer i uppståndelsegudstjänsten som firades 
någon gång under påsknatten. Man sjöng den under det att elden bars fram från kyrkans 
ingång till koret, där påskljuset snart skulle tändas. Den är skriven av Prudentius någon gång i 
slutet av 300-talet. I Hemsjömanualet finns tre av hymnens åtta verser utskrivna. Det är oklart 
om även övriga verser sjöngs eller om man slutade efter tredje versen.  
 
Sången skiljer sig från övriga sånger genom att det är en hymn, alltså motsvarigheten till våra 
psalmer. I de övriga sångerna i Hemsjömanualet styrs rytmen av text och känsla, men i 
hymnerna har man en fast rytm på samma sätt som i nutida musik. Vi vet det genom att det 
finns beskrivet i en av Augustinus' skrifter [10]. Genom den fasta rytmen blev det möjligt för 
församlingen att sjunga med. 
 
Sången har tre verser utskrivna, men bara den första är försedd med noter. De första två orden 
i andra versen har också noter, där man ser att melodin börjar om, men det är tvivelaktigt om 
noterna verkligen hör till de ord som står där. Troligen hör de snarare till orden Inventor 
rutuli, vilka skall sjungas mellan varje vers. 
 
 
Text 
                                   _ 

Inuentor rutuli dux boe  

Inuentor rutuli, dux bone  

   _                                 _ 

luinis q' certis uicibz tpa diuidis 

luminis, qui certis vicibus tempora dividis. 

                             _ 

merso sole chaos igruit ho'rid' lume' 

Merso sole chaos ingruit horridum, lumen 

                     _ 

redde tuis xpe fidelibz Qünus in 

redde tuis, Christe, fidelibus. Quanuis in- 

 

(Här slutar noterna. Endast den korrigerade versionen av texten har tagits med nedan) 
 

numero sidere regiam, 

lunarique polum lampade pinxeris, 

incusso silicis, lumina nos tamen 

monstras saxigeno semine querere. 

Inventor [rutuli] 

 

Ne nesciret homo spem sibi luminis 

in Christi solito corpore conditam, 

qui dici stabilem se volvit petram 

nostris igniculis unde genus venit. 

Inventor[rutuli] 
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Fri översättning (vers 1) 
  

Skapare, Du gode Herre, som skapat ljusets strålande boning. 
Du som med säker hand delar upp tiderna i skiften. 
När solen gått ner faller ett rysligt kaos över oss. 
Oh Kristus, ge tillbaka ljuset till Dina trogna. 
 
Skapare, Du gode Herre, 
 
Du råder över stjärnornas tallösa skara, 
och är höljd i en mantel vävd av månens strålar. 
Därför är Ditt rådsslut oböjligt som flinta,  
skåda dock vår klagan och ge en undervisning fast som klippan.  
 
Skapare, Du gode Herre, 
 
Du funnit vägen till människors frälsning  
i Kristus som genom att taga sin boning i en vanlig kropp,  
grundade ett herravälde orubbligt som klippan.  
Det tände i oss ljuset,  
som visar vårt släktes gudomliga ursprung. 
 
Skapare, Du gode Herre. 
 
H. Johansson föreslår att ordet rutuli skall underförstås i slutet av vers två och tre, liksom att 
frasen Inventor rutuli skall finnas med också i slutet av vers ett. 
 
 
Tolkning av noterna 
 
De olika tolkningarna skiljer sig i huvudsak beträffande hur slutet ser ut, men även 
beträffande tvågrupperna som finns i andra delar av sången.  
 
Augustinus nämner [10] att i hymner skall långa toner vara exakt dubbelt så långa som korta. 
 
Huvudalternativet är att sammanskrivna noter blir hälften så långa som de isolerade och att 
avslutningstonen får ett längre notvärde. 
 
Alternativ två skiljer sig från huvudalternativet genom en annorlunda placering av stavelserna 
i slutet. Tolkningen stämmer bättre med notbilden som består av en tregrupp sammanskriven 
med en tvågrupp, men eftersom den ger mera tyngd åt en obetonad stavelse har den satts i 
andra hand. 
 
Slutet  
I slutet finns en längre melism. Den kan tolkas på olika sätt eftersom det inte framgår hur 
stavelserna skall placeras. Som huvudalternativ här används tvågrupp - tregrupp - enkel ton. 
 
Övriga verser 
Vers två och tre saknar noter. Det tycks förekomma ett omkväde, Inuentor rutuli, även om 
bara första ordet skrivits ut, och det inte konsekvent. Det antyds inte minst av att där är ett 
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musikaliskt rim. I noterna har de antagna uteslutningarna satts in [och markerats med 
klammer]. 
 
Vers 2 
I huvudsak går vers två att foga in med bara små ändringar i bindningar. Man finner dock att 
antalet stavelser är för stort för att hela versen skall rymmas. Här har jag gjort antagandet att 
fraserna har analoga ställningar i melodin, och alltså lagt till en melodislinga från 
motsvarande plats i föregående fras. 
 
Vers 3 
Även vers tre går att infoga utan några väsentliga förändringar. Men det här utförandet av 
verserna måste ses som endast ett av otaliga tänkbara alternativ. Med största sannolikhet 
kommer den här sången att bearbetas ytterligare i framtiden. 
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Sång 8, Rex Sanctorum(Heliga änglars Konung) 
Blad 30R 
 
Sången är kommer ursprungligen från Tyskland (egentligen nuvarande Österrike), troligen 
Salzburg stift [2]. Egentligen hör den hemma i Allhelgonaritualet, men den användes också 
under påsknattsmässan. Den sjöngs tydligen under påsknattsgudstjänsten i samband med att 
det tända påskljuse bars fram från dopfunten, som fanns vid kyrkans ingång. Sången 
innehåller böner till ett stort antal helgon, något som varit till hjälp för tidsbestämning av 
Hemsjömanualet. 
 
Text 
           _ _  _               _   _   _ 
Rex scoru agelou Totu mudu  

Rex sanctorum angelorum, totum mundum  

                             _ 

adiouua. Ora p'mu tu p nob ugo 

adiovua. Ora primum tu pro nobis, virgo 

                                       _    _ 

ma' g'rmin t ministri pris sum 

mater germinis. Et ministri patris summi, 

 

ordines angelici 

ordines angelici.  

 
(Här slutar noterna. Endast den korrigerade versionen av texten har tagits med nedan) 
  
[Totum ] 

Supplicate Christo regi, cetus apostolici. 

Supplicetque permagnorum, 

sanguis fusus martyrum. 

Rex Sanctorum 

Implorate confessores consoneque uirigines, 

quo doneturmagne nobis tempus indulgencie. 

[Rex Sanctorum.] 

 

Här slutar den egentliga sången, men den hör nära ihop med följande fortsättning: 
 
Kyrie eleison  

Christe eleison 

Kyrie eleison  

Christe, audi nos 

Pater de celis, deus miserere nobis. 

Fili, redemptor mundi, deus, m[iserere nobis.] 

Spiritus sancte, deus, m[iserere nobis.] 

Sancta trinitas, vnus deus, m[iserere nobis.] 

Saluator mundi, adiuua nos. 
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Alternativa tolkningar 
 
Takt 1: 
Första noten i sången ser ut som en bläckplump. Dess form är rund snarare än kvadratisk. Det 
finns också en bläckplump med samma form på motstående sida (29v) och i en position som 
är en ren spegelbild av den aktuella noten. Jag har ändå ansett den vara en korrekt not, framför 
allt för att det verkar osannolikt att ett stycke skulle börja ac. Däremot är gac en vanlig 
kombination i början av medeltida sånger. 
 
Det finns två versioner av transkription. Den ena innehåller bara den del som är försedd med 
noter i Hemsjömanualet. I den andra versionen har jag tagit fasta på anvisningen totum (alla). 
Därför har jag lagt till en gissad melodi som bygger på inledningen. Den är också försedd med 
en bordunstämma, vilket var ett av de vanliga sätten man använde under medeltiden för att 
improvisera flerstämmighet. 
 
Jag har också satt melodi till fortsättningen, vilken följer efter den egentliga sången. Det är 
dels ett kyrie och dels ett miserere, och även de var avsedda att sjungas. 
 
Allt det som går utanför delen med noter i Hemsjömanualet måste betraktas som en lek med 
toner. Det finns inget som garanterar att det ens lät på ett liknande sätt. Å andra sidan kan det 
stimulera fantasin att försöka tänka sig hur det kan ha låtit i Hemsjö för 600 år sedan. 
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Kopieringstillstånd 
 
Det är tillåtet för var och en att använda inspelningar och transkriptioner på följande villkor: 
 
1. Vid användning måste källan anges om jag inte har gett tillstånd till annat. 
 
2. Betalning är frivillig, men bidrag till min musikverksamhet mottages tacksamt. 
Rekommenderat bidrag är  
 
20 kr för nedladdning eller kopiering av hela materialet för enskilt bruk 
 
40 kr för nedladdning eller kopiering av noter till enstaka sång till en sånggrupp eller kör 
(obegränsat antal) 
 
100 kr för nedladdning eller kopiering av hela materialet till körer eller sånggrupper 
(obegränsat antal ex) 
 
Vill någon bidra med större eller mindre belopp än dem som nämnts ovan, så mottages detta 
tacksamt. Eventuellt bidrag insättes på mitt Bankgiro 5405-7450 
 
Avsikten med den här frivilliga avgiften är att möjliggöra fortsatt arbete inom detta och 
liknande områden utan att mina förluster blir alltför stora. 
 
 
Hemsjö i oktober 2009 
 
 

Allan EmrénAllan EmrénAllan EmrénAllan Emrén    
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Transkriptioner 
 
På de följande sidorna finns transkriptioner till modern notskrift. Man måste dock komma 
ihåg att med undantag för sång 7, finns där inte någon information om tonernas längd, utan 
endast om deras relativa tonhöjder. I vissa fall förekommer också en version med stämmor 
tillagda enligt de principer som användes under medeltiden, dvs i första hand bordunstämma, 
parallella kvinter och spegelstämmor. 
 
Notsidorna är inte numrerade. Eftersom varje sång är ett fristående verk, är det bättre att varje 
transkription fungerar som en egen bilaga. 
 
Teckenförklaringar 
 
 [   ] Text inom hakparenteser finns inte i originalet men skall troligen vara med. 
{   } Noter inom klamrar finns inte i originalet men har tillfogats för att sången skall  

bli fullständig. 
 

 
 


