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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Föreliggande magisteruppsats är en fristående fortsättning på författarens kandidatuppsats och 

utgör en ytterligare pusselbit i arbetet med en fullständig utgåva med nyöversättning av 

Katarinas av Vadstena (1331/32-1381) vita och mirakler. I kandidatuppsatsen utgavs de fem 

första miraklerna ur den tredje sviten av mirakler.1 Det innebär att i och med den här 

uppsatsen är cirka en tredjedel av texterna utgivna. Närmare bestämt rör det sig om prologen 

till Katarinavitan och den tredje mirakelsviten. Vi skall snart återkomma till både texterna och 

Katarina själv. Forskningen har tidigare efterlyst en samlad vetenskaplig utgåva av de 

medeltida svenska mirakelberättelserna, i vilken också korrigeringar av befintliga 

översättningar, identifiering av inte minst de förekommande frälsepersonerna, samt säkrare 

bestämning av orter skulle ingå.2 

Samtliga texter som ges ut i den här uppsatsen finns i den så kallade 

Skoklosterhandskriften.3 Den är det mest heltäckande textvittnet som finns bevarat till 

Katarinas vita och mirakler. Dess äldsta del har som tidigast daterats till 1454 och senast till 

14734, och den yngsta delen kan ha tillkommit så sent som 15245 (dateringen behandlas 

utförligare i kapitel 1.4.1 nedan). Texterna om Katarina i handskriften är prologen till vitan, 

vitan med sju tidigt insamlade mirakler, de 88 mirakler som Linköpingsbiskopen Henrik 

Tidemanssons kommission samlade in åren 1469-1474, samt en tredje svit om 48 mirakler, 

som sannolikt insamlats 1474-1475 (mer om dessa olika texter följer längre ned i detta 

kapitel). Dessutom finns 24 av miraklerna i konceptversioner, tidiga utkast. Handskriften 

innehåller också kapitel åtta ur det tryckta summariet av Katarinas kanonisationsprocess, samt 

två texter om heliga Birgitta. Syftet med Skoklosterhandskriften förefaller ha varit att skapa 

en samlingsvolym över centrala texter om Katarina, något som alltså ännu pågick under 

reformationens tidigaste år. Andra textvittnen finns till vitan och miraklerna, centrala är den i 

                                                             
1 Öberg 2010, s. 11-19. 
2 Myrdal & Bäärnhielm, 133. En katalog över samtliga medeltida svenska mirakelberättelser finns i Myrdal & 
Bäärnhielm, s. 133-154. 
3 Cod. Skokloster I 4º 15, arkivsignum E 8913, Riksarkivet. Mer detaljerade beskrivningar av handskriften och 
dess innehåll finns i Gillingstam & Liedgren, Fröjmark 1992, s. 183-185 och i Öberg 2010, s. 3-4. Den 
sistnämnda innehåller dock några fel: Texten på fol. 73r-79r rad 5 är en avskrift av kapitel 8 av det trycka 
summariet av Katarinas kanonisationsprocess. Fol. 84v är blank. På fol. 113r rad 6-113v återfinns 
supplikskrivelsen från Arbogakonciliet. Därtill behöver sambanden mellan textvittnena i översikten på s. 7 i 
samma uppsats revideras, något som dock bäst låter sig göras i samband med en eventuell utgivning av de 
återstående delarna av texterna. 
4 Fröjmark 1992, s. 183; Andersson 2008, s. 14. 
5 Edberg 2012, s. 4. 
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Stockholm 1487 tryckta Vita Katherine och Libellus rubeus. De innehåller vitan och ett urval 

om 68 mirakler. Vi återkommer till dem nedan. 

Katarinas vita och mirakler finns i en översättning av Tryggve Lundén.6 I denna 

översättning ingår dock inte den prolog till vitan som ges ut tillsammans med en översättning 

till svenska i den föreliggande uppsatsen (för närmare genomgång av prologen se kapitel 1.3.1 

nedan). Numreringen av miraklerna i uppsatsens utgåva och översättning motsvarar den i 

Lundéns översättning (se kapitel 1.7.1 och 1.7.2 nedan för utförligare principer för utgåvan 

och översättningarna, respektive kapitel 1.3.2 för närmare genomgång av miraklerna). 

Lundéns översättning bygger på texten i den tryckta Vita Katherine och Libellus rubeus när 

det gäller vitan och de 68 första miraklerna. De återstående 75 miraklerna har översatts direkt 

från Skoklosterhandskriften7, ett inte helt oproblematiskt sätt att gå tillväga. De 27 första av 

dessa 75 återstående är utsorterade från de 88 mirakler, som Henrik Tidemansson-

kommissionen insamlade. De inledande orden ”samma år” i de fyra första av dessa mirakler 

på s. 143 hos Lundén syftar felaktigt på år 1470 istället för 1471.8 Lundén har på några ställen 

också kompletterat såväl namnuppgifter som ord och meningar ur Skoklosterhandskriften till 

den del av översättningen, som skall bygga på Vita Katherine och Libellus rubeus.9 Lundén 

har på ett ställe uppfattat ett vittne som två.10 En fullständig nyöversättning av materialet kan 

alltså anses motiverad, om en komplett utgåva (respektive nyutgåva, beroende på vilka delar 

man avser) görs av den latinska texten. 

Katarina Ulfsdotter (1331/32-1381) var dotter till lagmannen Ulf Gudmarsson 

och Birgitta Birgersdotter (heliga Birgitta). Katarinas liv kom helt att präglas av arbetet med 

moderns klosterorden i Vadstena. Hon inträdde där 25/3 1375 och nämns som abbedissa 1375 

och 1380 utan att formellt ha valts eller invigts. Hon tillbringade drygt 20 år i Rom hos 

modern, under vilken tid hon som 19-åring blev änka, och följde med henne på resor till 

Neapel, Cypern, Jerusalem och Betlehem. Efter Birgittas död förde hon hem kvarlevorna till 

Sverige. Hon dog i mars 1381.11 Redan under sin livstid omgavs Katarina med ett 

helgonrykte, både i Rom när hon vistades där med modern och i det spirande 

                                                             
6 Lundén 1950. 
7 Lundén 1950, s. 77. 
8 Fröjmark 1992, s. 54 not 18. 
9 Lundén 1950, s. 110 not 5, 113 not 13, 116 not 14, 122 not 14[sic], 125 not 16, 127 not 17, 133 not 19. 
10 Fröjmark 1992, s. 162 not 69. 
11 Gillingstam 1975-1977, s. 3-5. 
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Vadstenaklostret.12 I Preussen, på väg hem från sin andra resa till Rom, skall hon också ha 

botat en tjänare med handpåläggning, efter att hennes vagn kört över honom.13 

Trots ivriga bemödanden kom aldrig en fullständig kanonisation av Katarina till 

stånd.14 Katarinas vita, författad av Ulf Birgersson, var färdig senast 1427. 1454 hade endast 

sju mirakler nedtecknats. Arbetet gick in i en intensivare fas från 1469, då den kommission 

som Linköpingsbiskopen Henrik Tidemansson hade tillsatt var verksam. Resultatet lades fram 

vid ett koncilium i Arboga i januari 1474. Den förberedande kanonisationsprocessen 

öppnades i Vadstena 27/8 1475 och pågick till 1 juli 1477. 1482 gavs påvligt tillstånd att tillbe 

Katarina i Norden. Centrala gestalter under den senare delen av arbetet med att få Katarina 

helgonförklarad kom Vadstenabröderna Clemens Petri (d. 1500) och Johannes Matthei (d. 

1524) att bli. 26 juni 1487 avreste Clemens Petri och Johannes Matthei till birgittinernas 

generalkapitel i Gnadenberg, som var utsatt att börja 28 augusti och avslutades i mitten av 

september. Därifrån inlämnade de en petition om kanonisation. Från Gnadenberg fortsatte de 

till Rom för att fortsätta arbetet med Katarinas helgonförklaring. Före brödernas avresa antas 

Vita Katherine (vitan och ett urval om 68 mirakler) ha tryckts i Stockholm, förmodligen för 

att kunna utdelas på plats i Rom. Bröderna återkom till Vadstena 28 september 1488 och 

mottogs med stora hedersbetygelser, då de 14 juni samma år hade lyckats utverka tillstånd att 

skrinlägga Katarinas kvarlevor. Kultens höjdpunkt nåddes knappt ett år senare med den 

högtidliga skrinläggningsfesten i Vadstena 1-3 augusti 1489, ledd av Clemens Petri, som valts 

till generalkonfessor efter hemkomsten.  

I början av 1500-talet fortsatte arbetet med att få Katarina kanoniserad.15 Så sent 

som 1520 kom Petrus Ingemari, Vadstenaklostrets blivade generalkonfessor, tillbaka till 

Sverige med ett i ärendet positivt hållet påvebrev.16 Därefter släckte den framväxande 

reformationen hoppet om att få Katarina helgonförklarad. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är dels att göra en kritisk utgåva med översättning av 

prologen till Katarinavitan, dels att göra en kritisk utgåva med nyöversättning av de 

återstående 39 outgivna miraklerna i den tredje sviten av mirakler.  

 
                                                             
12 Fröjmark 1992, s. 144 och 50ff. 
13 Gillingstam 1975-1977, s. 5. 
14 Det följande stycket bygger på Fröjmark 1992, kap. 5 (s. 50ff.); Hedlund 2012 (passim); Collijn 1934-1938, s. 
66-67. 
15 Diarium 1988, notis 983. 
16 Gillingstam 1975-1977, s. 6; Diarium 1988, notis 1064. 
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1.3 Textval och avgränsningar 
1.3.1 Prologen till Katarinavitan 

Prologen, som återfinns på fol. 67r-69r i handskriften (se bilaga 1), har aldrig tidigare utgivits 

och den ingår inte heller i Lundéns översättning av vitan och miraklerna. Detta gör den 

intressant för utgivning, då den rimligtvis vid något tillfälle var tänkt att utgöra en del av 

dessa texter, eftersom den tagits med i Skoklosterhandskriften. Uppsatsförfattaren har tidigare 

hävdat att prologen bör utges tillsammans med en nyutgåva av vitan, en åsikt som principiellt 

inte har ändrats.17 Tanken bakom valet att ändå ge ut prologen är att vi skulle kunna få en 

annan förståelse för vitan, av vilken det finns en äldre utgåva18, om prologen fanns utgiven. 

Prologen är nedskriven av ovannämnde Clemens Petri.19 När och i vilket eller 

vilka syften skrevs den då? Kan den kanske ge oss ledtrådar rörande tillkomsten? I §32 i 

utgåvan nedan talas om att natalicia festa commendantur för Katarina. I §34 sägs Indeque 

hodierne festivitatis manavere tripudia christiane plebis tantaque sollempnia hinc clerus 

concinit, inde plaudit populus, pauper tripudiat, dives exultat, iuvenes et virgines, senes cum 

iunioribus laudant nomen Domini. I båda fallen indikeras alltså firandet av Katarina som 

helgon. Texten ingår inte i den tryckta Vita Katherine från 1487. Skrevs prologen istället 

senare, inför skrinläggningsfesten 1489? Det kodikologiska sammanhanget pekar snarare på 

motsatsen, att den har skrivits tidigare, då den ingår i lägg 5 mellan mirakler i konceptform, 

de yngsta daterade 1475. Marginalanteckningen Explicit prologus incipit vita beate Katerine 

tyder på att texten var tänkt att ingå i ett större sammanhang med vitan och troligtvis ett urval 

av mirakler, men den säger oss egentligen ingenting om dateringen. I nuläget verkar 

tidpunkten eller omständigheterna för prologens tillkomst inte närmare kunna preciseras.  

Prologen är sannolikt även till cirka hälften författad av Clemens Petri, §§1-3 

respektive 31-35 i utgåvan nedan. Den andra delen, §§4-30, består av hela kapitel 71 i bok IV 

av Birgittas uppenbarelser. Det långa citatet gör att prologen rymmer två tydliga stilnivåer. 

Det som här antas vara Clemens Petris originalpartier är bitvis mycket retoriska och 

avancerade i språk och syntax, medan språket i Birgittacitatet är betydligt enklare. Språkliga 

anmärkningar rörande prologen avhandlas närmare i kapitel 1.6. 

Det 71:a kapitlet i bok IV av Birgittas uppenbarelser verkar ha spelat en 

framträdande roll för legitimeringen av Katarina som helgon, då vi även hittar utdrag ur det i 

två texter från kanonisationsprocessen och i en predikan. Ett stycke ur kapitlet återkommer i 

                                                             
17 Öberg 2010, s. 9. 
18 SRS III:2, s. 244-264. 
19 Andersson 2008, s. 15 not 4. 
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alla tre texterna (§§14-15 i utgåvan nedan), och ytterligare två meningar citeras i två av 

texterna (§16 respektive §23 i utgåvan nedan). Första gången vi möter utdragen i denna 

funktion är vid vittnesförhören i Sverige, närmare bestämt i förhöret med den blivande 

generalkonfessorn Martinus Olavi20, vilket ägde rum 1 september 1475. Denne trodde att 

innehållet i kapitlet hade uppenbarats åt Birgitta angående dottern Katarina, och han anförde 

följande stycke därur: 

Filia namque tua est quasi palmes, quam michi vouisti. Nunc autem quia aptiorem locum scio 

pro ea, transplantare eam volo, vbi michi placet. Nec ex hoc turbarj debes, quia in 

transplantacione consensisti. Iterum dixit Dominus: Tu dedisti michi filiam tuam. Ego non 

ostendi tibi, quid michi acceptius esset virginitas eius an coniugium vel vtrum placeret michi 

sacrificium tuum an non.21 Senast 1 september 1475 ansåg man alltså att den här 

uppenbarelsen åsyftade Katarina, och dessutom att den var så viktig att den framhölls vid 

vittnesförhören. Därmed blev den ett medel för att legitimera henne som helgon. 

Samma utdrag och de andra två meningarna anförs i summariet av Katarinas 

kanonisationsprocess, tryckt tidigast september 1480:  

’Filia namque tua est quasi palmes, quam mihi vouisti et dedisti. Nunc autem quia aptiorem 

locum scio pro ea, transplantare eam volo, vbi mihi placet. Nec ex hoc turbari debes. Tu mihi 

dedisti filiam tuam’ etc. et infra ’virginitas bona est et summa quia angelis similis est’ etc. 

’Filia tua sive steterit in virginitate sive in coniugio eque acceptum est mihi dummdo ad velle 

meum ordinetur.’22 I summariet citeras även till bevis för Katarinas helighet kapitel 72 och 

120 ur uppenbarelsernas fjärde bok samt kapitel 118 ur sjätte boken.23 Här behöver dock 

göras en analys av sammanhanget i vilket detta citat (och de andra Birgittacitaten) ingår, 

något som kräver en separat undersökning. Vi kan dock återigen konstatera att de här 

utdragen ansågs tillräckligt viktiga för att ingå i en så central text som summariet av 

kanonisationsprocessen. 

Den tredje gången vi möter utdragen ur det 71:a kapitlet är i början av en ännu 

outgiven predikan författad till Katarinas skrinläggningsfest i augusti 1489:  

                                                             
20 Martinus Olavi var generalkonfessor 1479-1488; Martinus Olavi i Diarium 1988, notiserna 710, 880, 888 och 
899:1; i Silfverstolpe 1898-1899, s. 90-91; Martinus Olavi närvarade även vid Katarinas translation, Fritz & 
Elfving 2004, s. 79 not 2. 
21 Processus 1942-1946, s. VII och 44. I den kritiska utgåvan av uppenbarelsernas fjärde bok återfinns stycket i 
§§11-12, Aili 1992, s. 214; i utgåvan  nedan §§14-15. 
22 Summarium, fol. 2r (uppsatsförfattarens interpunktion och bruk av stora och små bokstäver); Collijn 1933, s. 
8. Utdragen återfinns i §§14-15, §16 samt §23 i utgåvan nedan. I Aili 1992 §§11-12, §13, s. 214, samt §20, s. 
215. 
23 Collijn 1933, s. 8. 
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Filia namque tua est quasi palmes, quam michi vovisti et dedisti. Nunc autem quia apciorem 

locum scio pro ea, transplantare eam volo ubi michi placet. Nec ex hoc turbari debes. Tu 

dedisti michi filiam tuam sed ego non ostendi tibi utrum placeret michi sacrificium tuum an 

non. Virginitas summa est et bona, quia angelis similis est etcetera. Filia tua sive steterit in 

virginitate sive coniugio eque acceptum est michi, dummodo ad velle meum ordinetur.24 Ett 

grundproblem här är att denna predikan både är outgiven och oanalyserad, vilket gör att vi här 

inte kan säga någonting närmare om sammanhanget i vilket citatet ingår, eller försöka 

analysera predikoförfattarens syfte med att använda det. Vi måste tillsvidare nöja oss med att 

konstatera att detta stycke används också i denna text om Katarina, och att en utgåva med 

analys sannolikt skulle bidra till vår förståelse av varför just detta stycke används så flitigt. 

En analys av samtliga Birgittacitat, som förekommer i de här tre anförda 

Katarinatexterna (och i andra som exempelvis Katarinapredikan i Skoklosterhandskriften25) 

vid sidan av prologen, skulle med all sannolikhet kunna ge ytterligare kunskap om hur 

Vadstenaklostret ville legitimera Katarina som helgon. Det kan i nuläget heller inte uteslutas 

att citat ur Birgittas uppenbarelser kan påträffas i andra ännu outforskade texter om Katarina. 

Det ovanstående resonemanget kring det 71:a kapitlet ur bok IV av uppenbarelserna måste 

betraktas som inledande och försiktiga observationer av ett större sammanhang av texter, ett 

sammanhang som kräver en betydligt grundligare analys än det finns utrymme för inom 

ramen för denna uppsats. 

Det finns dock ytterligare en aspekt av det 71:a kapitlet ur uppenbarelsernas 

fjärde bok. I Margareta Clausdotters krönika om heliga Birgittas släkt26, som antas ha skrivits 

med inspiration av Katarinas kanonisationsprocess27, hävdas att detta kapitel åsyftar en annan 

av Birgittas döttrar, Cecilia.28 Samma uppgift finns i kapitlets sista mening i Ghotans tryckta 

upplaga av Birgittas uppenbarelser från 1492, en uppgift som också medtagits i den kritiska 

utgåvan: Ista virgo creditur fuisse domina Cecilia, filia sancte Birgitte, de qua vide infra in 

vita sua.29 Denna mening saknas i de äldre textvittnena till bok IV30 och, vilket i 

sammanhanget är väntat, i Skoklosterhandskriften.31 Meningen är alltså av sent datum och 

                                                             
24 C304, fol. 275v (interpunktion och bruk av stora och små bokstäver är uppsatsförfattarens). Utdragen återfinns 
i samma paragrafer som i not 11 ovan. Den här predikan skall innehålla många Birgittacitat, utdrag ur Katarinas 
vita och mirakler, Fritz & Elfving 2004, s. 70 not 12; [Sermo de Katarina de Vadstena in festo translationis], 
MHUU 4, s. 29. 
25 Andersson 2010, s. 34 och 36. 
26 Utgiven i SRS III:2, s. 207-216. Översättning i Lundén 1957, s. 45-54. 
27 Liedgren 1985-1987, s. 148. 
28 SRS III:2, s. 215; Lundén 1957, s. 54. 
29 Aili 1992, s. 216. 
30 Aili 1992, s. 216. Närmare genomgång av textvittnena s. 22, 26, 27-28. 
31 Skoklosterhandskriftens läsarter är för övrigt i princip desamma som Ghotantryckets, Aili 1992, s. 212-216. 
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lades troligtvis till inför tryckningen 1492. Meningens första del finns i Lundéns 

Birgittaöversättning, men han har dock hoppat över de qua vide infra in vita sua.32 Inte något 

av de följande kapitlen i fjärde boken handlar emellertid om Cecilia.33 Hon omnämns inte 

heller på något annat ställe i uppenbarelserna.34 Den tillagda meningens påstående (Ista virgo 

creditur fuisse domina Cecilia, filia sancte Birgitte) och hänvisning (de qua vide infra in vita 

sua) kan rimligtvis inte stämma. Varför ens blanda in Cecilia här, om nu det 71:a kapitlet 

ansågs åsyfta Katarina? 

Cecilia Ulfsdotter förebådades ett heligt liv från födseln genom järtecken. Hon 

insattes i Skänninge nunnekloster mot sin vilja, men uttogs senare därifrån av sin bror Karl 

Ulfsson. Hon var gift två gånger och fick flera barn, vilket motsäger den ovanstående 

meningens inledande ord Ista virgo. Det är Cecilias byte av väg i livet som skall ha avhandlats 

av Birgitta själv i uppenbarelsernas fjärde bok, kapitel 71.35 Även om kapitlet ursprungligen 

ansågs ha åsyftat Cecilia, så har man alltså från Vadstenaklostrets sida funnit att kapitlet 

passade ännu bättre in på Katarinas liv. 

Men varifrån kommer då den förbryllande uppgiften i Ghotans upplaga av 

uppenbarelserna att det skulle röra sig om Cecilia? En ledtråd är den roll Margareta 

Clausdotters krönika kom att spela inför tryckningen av uppenbarelserna 1492. Stoff från 

krönikan inflöt nämligen i denna upplaga - förvisso inte minst bland Revelaciones 

extravagantes36 - men det är sannolikt att uppgiften om att kapitlet handlar om Cecilia tillhör 

detta stoff. 

Kan även ett fel eller missförstånd ha skett vid tryckningen? Varför skulle 

annars meningens andra halva de qua vide infra in vita sua alls finnas där, när inte Cecilia 

förekommer på något annat ställe i uppenbarelserna? Låt oss anta att det endast stått ett stort 

C i förlagan till Ghotans tryck. Som jämförelse kan vi konstatera att Katarina genomgående 

stavas med C i summariet. Förkortningen av namnet kan ha missuppfattats, om vi utgår ifrån, 

vilket förefaller rimligt i sammanhanget, att kapitlet var tänkt att åsyfta Katarina. Samma år 

som uppenbarelserna trycktes blev dessutom en annan svensk hagiografisk text tryckt av 

Ghotan, Vita beati Brynolphi, en bok som vi vet innehåller åtskilliga tryckfel.37 Därmed kan 

vi tänka oss att tryckfel även skulle kunna ha förekommit i fallet med uppenbarelserna. Om vi 

                                                             
32 Lundén 1958, s. 128. 
33 Aili 1992, s. 414; Lundén 1958, s. 16-22. 
34 Följande hänvisningar är till personregister: Undhagen 1977, s. 507; Undhagen & Bergh 2001, s. 128; Jönsson 
1998, s. 210; Bergh 1971, s. 180; Bergh 1991, s. 287; Bergh 1967, s. 221; Aili 2002, s. 228. 
35 Nygren 1927, s. 717-719. 
36 Liedgren 1985-1987, s. 148. 
37 Fröjmark 1995, s. 146 not 1. 
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därutöver beaktar att själva vitan ur Vita Katherine, som trycktes 1487 av Ghotan, tillfogades 

till nästan alla följande utgåvor av Birgittas uppenbarelser38 efter mönster från Ghotans 

upplaga av 1492, så skulle de qua vide infra in vita sua vara betydligt mer logiskt, då det helt 

enkelt skulle bli en hänvisning till den plats längre fram i trycket där Katarinas vita finns. 

Följdriktigt ingår också Katarinavitan i Lundéns Birgittaöversättning, som helt bygger på 

Ghotans tryck av 1492.39 Det bör alltså rimligtvis stå Katarina istället för Cecilia, för att 

sammanhanget skall bli begripligt, och för att det överhuvud skulle vara meningsfullt att lägga 

till meningen inför tryckningen. Redaktörer för Ghotantrycket var Vadstenabrodern Petrus 

Ingemari och lekbrodern Gerhard40, den förre arbetade med Katarinas kanonisation så sent 

som 1520.41 Det fanns alltså ingen rimlig anledning att blanda in Cecila i detta sammanhang. 

 

1.3.2 Miraklerna 

Den tredje mirakelsviten antas ha insamlats 1474-1475 och avslutats senast vid den 

förberedande kanonisationsprocessens öppnande 27 augusti sistnämnda år.42 Sviten omfattar i 

sin helhet miraklerna nr 96-143 enligt rådande numrering. I uppsatsförfattarens 

kandidatuppsats utgavs nr 96-100 och här utges de återstående hittills outgivna nr 101-104, 

106-114, 116-135 samt 137-142. Dessa mirakler återfinns på fol. 116v-127r. Nr 137 finns 

även i konceptform på fol. 72v. Tillsammans med de i SRS tidigare utgivna miraklerna nr 

105, 115, 136 och 14343 är nu den tredje sviten av mirakler fullständigt utgiven. I kapitel 1.5.4 

ges en översikt över utgivningsläget i schematisk form. Språkliga anmärkningar rörande 

miraklerna tas upp i kapitel 1.6. 

En mirakelberättelse består vanligtvis av sex delmoment.44 Först introduceras 

den som drabbats. Namn, bostadsort och ibland ålder anges samt titel eller yrke, om det inte 

rör sig om en bonde. Därefter beskrivs sjukdomen, olyckan eller annan orsak till 

hjälpbehovet. Här återfinns oftast konkreta detaljer. Sedan följer bönen om hjälp till helgonet 

eller nådabilden. Den nödställde eller en ställföreträdare utlovar alltid en vallfärd (jämför 

dock miraklerna nr 102, 104 och 137 nedan) och inte sällan en gåva, vanligtvis vax som 

stöptes till ljus. En votivgåva utformades dock så att den erinrade om sjukdomen eller 

olyckan. Efter detta inträffar själva miraklet, alltså bönhörelsen. I det femte delmomentet 

                                                             
38 SRS III:2, s. 244. 
39 Lundén 1957, s. 13. Översättningen av Katarinavitan i Lundén 1959, s. 201-232. 
40 Aili 1992, s. 31. 
41 Diarium 1988, notis 1064; Gillingstam 1975-1977, s. 6. 
42 Fröjmark 1992, s. 58. 
43 SRS III:2, s. 266-267. Nr 105 är även utgivet i DD 1996 urkund nr 161. 
44 Detta stycke bygger på Myrdal & Bäärnhielm 1994, s. 96. 
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beskrivs uppfyllandet av det avlagda löftet. Inte sällan kombineras detta med att berättelsen 

skrivs ned av kyrkliga representanter på kultplatsen. Slutligen tillfogas i de flesta fall 

vittnesmål, antingen av personer som bevittnat miraklet eller av vittnen som intygade att 

händelsen var allmänt känd, eller intygade trovärdigheten hos den berättande. Dessutom 

hände det att vittnet bara intygade att berättelsen skrivits ned rätt. Vittnen kan också komma 

med kompletterande uppgifter. 

Vi kan notera att i miraklerna nr 102, 104 och 137 nedan varken utlovas eller 

genomförs någon vallfärd, men löften om offer avläggs i nr 102, 104 och 137. Utöver det 

möter vi en viss variation i längd och stilnivå. Detta kan till exempel bero på att en varierande 

mängd uppgifter funnits att tillgå, och att olika skrivare med skiftande bildningsgrad 

ursprungligen tecknat ned miraklerna.  

Här kan vi också säga något om fördelningen av sociala grupper i miraklerna.45 I 

jämförelse med kulten av Birgitta spelade det världsliga frälset en blygsam roll för 

Katarinakulten, inte minst initialt fram till år 1470. Engagemanget ökade med tiden och kulten 

vann stöd från det svenska riksrådet, då Katarina kom att betraktas som en nationell symbol. 

Vi möter här i den tredje sviten av mirakler från 1474-1475 frälsemännen Nils Sture (nr 123, 

124, 142) och Magnus Bonde (nr 137, han förekommer även i nr 136, som inte ges ut i denna 

uppsats). I de här likaledes utelämnade nr 115 är Knut Posse huvudperson, och i nr 143 en 

tjänare hos Lindorm Björnsson. Denne tituleras fältherre i Västergötland och tillhör därmed 

sannolikt det världsliga frälset. Stort engagemang visades istället från början av borgerskapet, 

inte minst i Vadstena. Tids nog slöt borgare i andra städer upp, och särskilt 

stockholmsborgarna kom att engagera sig i Katarinakulten. Bland de här utgivna miraklerna 

hittar vi borgare i exempelvis Arboga (nr 102), Skänninge (nr 125, 139) och Stockholm (nr 

108). Slutligen var altarprästerna i Vadstena klosterkyrka en aktiv grupp för den nya kulten. I 

mirakel nr 121 vittnar herr Nils, kaplan i Vadstena kyrka, men det är oklart om han kan 

kopplas till någon altarstiftelse. 

 

1.4 Datering av och händer i Skoklosterhandskriften 
1.4.1 Datering av Skoklosterhandskriften och inledande paleografiska anmärkningar 

En fullständig eller partiell datering av en handskrift och identifiering av skrivarhänder i den 

möjliggör för oss att placera den i tid och rum, något som i sin tur kan fördjupa vår förståelse 

för den eller de texter handskriften rymmer. 

                                                             
45 Resten av innevarande kapitel bygger på Fröjmark 1992, s. 156-157. 
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Handskriftens fyra första lägg, fol. 1r-64 med texten till och med 62v, har 

forskningen som tidigast daterat till 1454 och senast till 1473.46 Läggen 8-10 med 

sammanställningen av Henrik Tidemanssonkommissionens mirakler kan tidigast ha skrivits i 

januari 1474 då kommissionens arbete avslutades47, men sannolikt är de skrivna vid ett senare 

tillfälle då det rör sig om en pågående renskrift. Lägg 11-12 med tredje sviten av mirakler bör 

tidigast vara sammanställd 27 augusti 1475, tidpunkten då forskningen ansett att insamlandet 

av dessa mirakler avslutats.48 Dessa båda tidigast möjliga dateringar gäller inte nödvändigtvis 

miraklerna i konceptform i lägg 4 och 5, då dessa i egenskap av just koncept kan ha 

tillkommit tidigare. Avskriften av kapitel 8 ur det tryckta summariet av Katarinas 

kanonisationsprocess har inte gått att datera under arbetet med den här uppsatsen, men vi vet 

att summariet trycktes tidigast i september 1480.49 Ytterligare en deldatering kan vi göra, 

eftersom ett par blad ur Ghotans Birgittatryck från 1492 har bundits in innanför främre 

pärmens insida, så den borde alltså vara tillkommen tidigast 1492. Tidigare har 

Skoklosterhandskriften yngsta del ansetts vara Katarinapredikan på fol. 127v-132r, daterad 16 

juli 152150, och detta har också ansetts vara det tidigaste datumet för hela handskriftens 

nuvarande sammansättning, men ny forskning visar att Birgittapredikan på fol. 78v-84r kan 

ha tillkommit så sent som 1524.51 

Det kan inte uteslutas att fler deldateringar av handskriften kan göras, något som 

givetvis förutsätter vidare undersökningar. 

Ytterligare identifiering av händer i handskriften är eventuellt möjliga, men det 

kräver naturligtvis vidare undersökningar. Följande delar av Skoklosterhandskriftens händer 

är i nuläget oidentifierade: Först har vi handen som skrivit fol. 1r-62v inklusive vissa av 

marginalanteckningarna. De som tycks vara av andra händer hittar vi på fol. 2r, 7v, 12r, 28r, 

31v, 32r, 46r-v, 48r-v, 49r, 51r-v, 54v och 60v, men närmare undersökningar krävs. Vidare 

återstår att identifiera handen som skrivit den sista notisen på 64v. Likaså är handen som 

skrivit miraklerna i konceptform på 65r-66v anonym, inklusive marginalanteckningarna fram 

till mitten på 66r. Ännu oidentifierad är också handen som skrivit kapitel 8 ur summariet av 

Katarinas kanonisationsprocess på fol. 73r-79r, likaså handen som skrivit brödtexten på fol. 

104r-127r. På fol. 120v rad 17 förefaller också en annan hand ha lagt till ordet dies. En 

paleografisk analys av samtliga främst outgivna Katarinatexter skulle i bästa fall kunna ge 
                                                             
46 Fröjmark 1992, s. 183; Andersson 2008, s. 14. 
47 Fröjmark 1992, s. 54. 
48 Fröjmark 1992, s. 58. 
49 Collijn 1933, s. 2. 
50 Fröjmark 1992, s. 185. 
51 Edberg 2012, s. 4. 
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både fördjupade och nya kunskaper om vilka de inblandade personerna var under olika faser i 

arbetet, och om perioder och stadier i kultens framväxt. 

Framställningen i delkapitlen nedan gör inte anspråk på att vara en heltäckande 

genomgång av de ställen i övriga handskrifter i vilka respektive hand är belagd, utan 

fokuserar på det som bedöms vara relevant jämförelsematerial för denna uppsats. 

Några bilagor med handskriftsprov medföljer uppsatsen. Bilagorna är numrerade 

och hänvisningar till dem görs i texten inom parentes (ovan har redan hänvisats till prologen). 

Vi skall nu övergå till de tre händer som hittills identifierats i handskriften. 

 

1.4.2 Michael Nicolais hand 

I mitten på 64v hittar vi fyra rader skrivna av Michael Nicolai. Han inträdde i Vadstena 

kloster 1487, avled 1516 och vistades två och ett halvt år av denna tid i Munkalivs 

birgittinerkloster. Han var även Vadstenaklostrets bibliotekarie.52 

 

1.4.3 Johannes Mattheis hand 

I Skoklosterhandskriften hittar vi två predikningar av Johannes Mattheis hand, en över heliga 

Birgitta (79r-84r) och en över Katarina (127v-132r, samt meningen Sequitur sermo de beata 

Katherina längst ned på 127r).53 I handskriften C274 finns två predikningar, som är skrivna 

av Johannes (liksom huvudsakligen övriga handskriften) och delvis handlar om Katarina. Den 

ena börjar med samma bibelställe som Katarinapredikans i Skoklosterhandskriften inledning 

anspelar på, Ecclesiasticus 51,3: Liberasti corpus meum a perdicione54, ett samband som bör 

undersökas närmare vid en eventuell utgåva.  

Forskningen har vidare pekat ut Johannes som den som skrivit den predikan, 

vilken troligtvis Clemens Petri höll vid birgittinernas generalkapitel i Gnadenberg.55 Så är 

emellertid, som vi skall se nedan, inte fallet. Denna predikan finns i handskriften C153.56 Vi 

kan också notera att Johannes förefaller ha arbetat i klostrets bokbinderi under 1500-talets två 

                                                             
52 Fröjmark 1992, s. 185 med not 19. Här framgår emellertid inte att det rör sig om den mittersta av händerna på 
sidan. Att så är fallet har muntligen bekräftats för uppsatsförfattaren av prof. em. Monica Hedlund; se även 
Silfverstolpe 1898-1899, s. 144; Diarium 1988, notiserna 872, 887 och 1040. 
53 Birgittapredikan är utgiven i Edberg 2012, Katarinapredikan i Andersson 2010 och analyserad i Andersson 
2008. 
54 C274, fol. 103r. I sin helhet återfinns denna predikan, Sermo de virginibus et aliis sanctis, på 103r-104v, 
MHUU 3, s. 252; Andersson 2010, s. 30. Den andra predikan i C274, De sanctis Birgitta katherina Et magdalena 
sermo 21, hittar vi på 83v-84v, MHUU 3, s. 252. Inledande uppgifter om handskriften C274 finns i MHUU 3, s. 
248-249. 
55 Berggren 2009, s. XLI. 
56 Utgiven i Berggren 2009, s. 219-234; C153 fol. 158r-165v. 
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första decennier.57 Det kan därmed inte uteslutas, att han kan ha haft direkt inflytande över 

delar av Skoklosterhandskriftens rent fysiska sammanställning. 

 

1.4.4 Clemens Petris hand 

Clemens Petris hand är förhållandevis välkänd för forskningen. Han har två typer av 

kursivstil, en vårdad och en slarvig. Han använder tre et-förkortningar, varav särskilt en är 

mycket karaktäristisk, och en likaledes karaktäristisk förkortning av in. Hans hand är belagd i 

handskrifterna C308, C321, C89, C6, C31 och A19.58 Den speciella et-förkortningen har 

benämnts ”snabbvariant”59 (se bilaga 2 nedre halvan av sidan). Vi har också ett brev av 

Clemens bevarat60 (se bilaga 3). Ny forskning visar att Clemens hand även är den som skrivit 

ned den predikan, som han själv höll vid det ovannämnda generalkapitlet i Gnadenberg, och 

ur samma handskrift, C153, har också utgivits ett ofullständigt utkast till ett brev till påven 

Innocentius VIII rörande Katarinas kanonisation.61 Det har vidare framförts att Clemens kan 

ha skrivit fol. 34v-261v i handskriften C363.62 I vår handskrift har Clemens hand hittills 

identifierats på fol. 63r-64v (de nio första raderna) och 67r-72v.63 

Under arbetet med den här uppsatsen har dock hans hand hittats på flera andra 

ställen i handskriften. Från mitten på fol. 66r till slutet på 66v tar en ny hand vid i 

marginalanteckningarna. Denna hand är Clemens Petris, i högermarginalen i mitten på 66v (se 

bilaga 4) hittar vi hans karaktäristiska snabbvariant av et-förkortningen. 

På fol. 104r-127r, som omfattar en del av Henrik Tidemanssonkommissionens 

rapport och hela den tredje mirakelsviten, har en annan hand än den som skrivit brödtexten 

genomgående infört dels sammanfattande rubriker till miraklerna, dels rättelser i miraklerna, 

exempelvis på fol. 122v rad 14-15 (se bilaga 5). Igen är det Clemens vi möter, då vi på fol. 

109r (se bilaga 6) och 117r (se bilaga 7) i två sådana rubriker hittar hans snabbvariant av et-

förkortningen, och högst upp på fol. 108r (se bilaga 8) en annan av hans et-förkortningar (se 

Ståhl 1998, s. 42 rad 9 nerifrån, radens andra avbildade et-förkortning). Men varför skrevs 

dessa rubriker? Kan själva handskriften ge oss några ledtrådar? Den föregående delen av 

Henrik Tidemanssonkommissionens rapport, fol. 85r-103v, är en renskrift. Här finns inga 

rubriker till miraklerna. Kan rubrikerna ha fungerat som stödanteckningar vid renskriften, 

                                                             
57 Berggren 2009, s. XLIII. 
58 Ståhl 1998, s. 42-46 med noterna 16, 17 och 20, förkortningen av in är avbildad på s. 44 rad 16. 
59 Hedlund 2012, s. 4. 
60 RAppr I [14]82 7/10 Vadstena kloster. 
61 Hedlund 2012, s. 4 och 6. Editionen opaginerad. Brevet återfinns på fol. 168v i handskriften. 
62 Berggren 2009, s. XLII. 
63 Andersson 2008, s. 15 med not 4. 
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eller som orientering för den som skulle läsa den icke renskrivna delen? De förefaller 

ditskrivna där det funnits plats på respektive blad. Ibland hittar vi dem ovanför själva 

brödtexten, ibland under, exempelvis på 104r (se bilaga 9). I andra fall är de infogade mellan 

mirakler, som till exempel på 105v (se bilaga 10), i ytterligare andra fall är de skrivna i 

marginalen som på 106r (se bilaga 11). Är det då, som det spontant kan vara frestande att tro, 

Clemens Petri som har renskrivit den första delen av texten till Henrik Tidemansson-

kommissionen? Inte nödvändigtvis, han kan lika gärna ha tagit över ett par lägg med en annan 

persons oavslutade arbete. Vi måste ha övertygande paleografiska bevis innan några säkra 

slutsatser kan dras. På några ställen i renskriften har det gjorts vissa tillägg i texten. Dessa 

hittar vi på fol. 89v, 90v, 91v, 92r-v, 94r, där särskilt de på 89v (se bilaga 12) och 91v (se 

bilaga 13) kan tyckas uppvisa vissa likheter med rubrikerna till miraklerna. Tilläggen är 

mindre i storlek än huvudtexten, till synes på grund av utrymmesbrist, och de är inte lika 

omsorgsfullt skrivna som huvudtexten. Uppsatsförfattaren vågar i nuläget inte fastslå att det är 

samma hand som skrivit tilläggen som också skrivit skrivit huvudtexten. Det behövs betydligt 

mer ingående paleografiska analyser, för att säkra slutsatser i skrivarfrågan skall kunna dras. 

En ytterligare ledtråd i arbetet med att identifiera skrivaren skulle också kustoden på 94v 

kunna vara. 

Slutligen skall vi fästa uppmärksamheten på ett par andra outgivna texter om 

Katarina. Vitan och miraklerna bör ses som del av ett större sammanhang av texter, ett 

sammanhang vars yttersta mål var att få Katarina kanoniserad, och texterna bör betraktas som 

viktiga verktyg i detta arbete. I handskriften C245, fol. 54v-57v (se bilaga 14 för textprov), 

finns en text som beskrivs som De canonizatione Katarinae de Vadstena.64 Skrivarhanden är 

mycket lik den som skrivit vår prolog, och redan på rad två på fol. 54v möter vi Clemens 

snabbvariant av et-förkortningen. Andra ställen på samma blad är exempelvis rad 9, 14, 15, 

och på rad 18 noterar vi såväl en mer traditionell kursivvariant som snabbvarianten. Vi kan 

således fastslå att det är Clemens som skrivit den. Texten består av två delar: Epistola in 

conclaui si sic placet legenda pro canonizacione [Katarine] impetranda respektive Sermo pro 

eodem in publico si placet faciendus.65 Av titeln att döma härrör den troligtvis från resan till 

Rom via Gnadenberg. Kanske har den också lästs upp där? Dessa blad uppvisar också 

kodikologisk likhet med den röriga och av många kodikologiska enheter bestående 

handskriften C153, i vilken Gnadenbergtalet idag finns; de har båda det udda formatet 

                                                             
64 MHUU 3, s. 160. 
65 MHUU 3, s. 160. 
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”halvfolio”, högt och smalt66, vilket också talar för att den var med, eller åtminstone var tänkt 

att medföras, till Rom. 

Handskriften C274 rymmer åtminstone en annan hand än Johannes Mattheis. På 

fol. 105r-106v möter vi en (det förefaller vara en enda) sådan annan hand, som här skrivit 

bland annat böner, på 106r (se bilaga 15) en litania och en Versus de Katarina de Vadstena. 

Handen är mycket lik Clemens Petris såsom den framträder exempelvis i det bevarade 

originalbrevet (se bilaga 3). På rad sju i Versus hittar vi en in-förkortning, som är ytterst lik 

den på raderna nio och elva i originalbrevet. Versus har ett akrostikon som bildar namnet 

Nicolaus och ett telestikon som utläses Johannes.67 Är det kanske Nicolaus Ragvaldi68 och 

Johannes Matthei det rör sig om? Har de författat versen gemensamt och Clemens Petri skrivit 

ned den? Vi får lämna den förra frågan obesvarad här, men paleografin talar för att Clemens 

är skrivaren. Bland de ovannämnda bönerna hittar vi på övre delen av fol. 106v (se bilaga 16) 

tre stycken till Katarina på fornsvenska (med hänvisning till dem på 106r). Dessa förefaller 

vara outgivna.69 

Utgivning och analys av texterna i C245 och C274 samt av andra outgivna texter 

om Katarina70 skulle sannolikt ge oss fördjupad kunskap om Vadstenaklostrets ansträngningar 

för att få sin stiftarinnas dotter helgonförklarad, om kultens praktiska uttryck och vilka de i 

arbetet inblandade personerna var. Därutöver skulle eventuellt också ny kunskap om samband 

och samspel mellan olika texter om Katarina kunna vinnas. 

 

1.5 Återstående texter att utge 
1.5.1 Inledande anmärkningar 

Nedan presenteras i tre delkapitel en översikt över utgivningsläget för de återstående delarna 

av Katarinas vita och mirakler. Informationen redovisas både i löpande text och i schematisk 

form, dock ryms inte alla uppgifter ur den löpande texten i den schematiska uppställningen, 

vilket gör att framställningarna bör användas tillsammans. Syftet är att forskningsläget lätt 

                                                             
66 Hedlund 2012, s. 3-4. 
67 MHUU 3, s. 253. 
68 Vigd till prästbroder 1476, vald till generalkonfessor första gången 1501, Fritz & Elfving 2004, s. 8 not 5. 
Nicolaus Ragvaldi författade även en berättelse om skrinläggningen av Katarina och en hyllningsdikt till 
Katarina, vilka utgivits med översättning i Fritz & Elfving 2004, s. 30-66. 
69 SBM 1907-1909, s. 423-425 samt register s. IX. Uppsatsförfattaren har inte hittat någon nyare utgåva av böner 
i vilken de tre här aktuella ingår, men vill reservera sig för att en sådan skulle kunna finnas, exempelvis en 
otryckt studentuppsats. 
70 En översikt över de ställen i C-samlingen där Katarina förekommer finns i MHUU 7, s. 93. En översikt av 
hittills utgivna texter om Katarina ges i Bäärnhielms otryckta men på nätet publicerade lexikonartikel Sancta 
Katherina.  
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skall kunna överblickas, och att arbetet smidigt skall kunna fortsättas av annan utgivare, om 

inte uppsatsförfattaren skulle slutföra utgivningen. 

 

1.5.2 Katarinavitan med de tidiga miraklerna 

I nuläget är Katarinavitan endast utgiven efter Skoklosterhandskriftens text, där dessutom ett 

stycke av texten har fallit bort.71 Övriga fullständiga textvittnen är två avskrifter från det 

engelska birgittinerklostret Syon (Codex Harleianus 612 respektive Cod. Bodl. Digby 

manuscr. 172, båda British Museum. De kallas Syon 1 & 2 nedan), Libellus rubeus och 

trycket från 1487.72 Dessutom var, som vi sett ovan, själva vitan ur Vita Katherine en del av 

de tryckta Revelaciones från och med 1492, och 1553 lät Olaus Magnus trycka en bok i 

Birgittahuset i Rom med Birgittas och Katarinas vitor.73 Utöver dessa textvittnen innehåller 

den ovannämnda Katarinapredikan i Skoklosterhandskriften citat ur vitan, vilket även är fallet 

med likaledes tidigare nämnda predikan i handskriften C304. Slutligen finns också två 

korrekturlästa blad ur Vita Katherine, som kan vara av intresse vid en ny utgåva.74 

De tidigaste miraklerna, sju till antalet, var nedtecknade när Henrik 

Tidemanssonkommissionen tillsattes och arbetet med processen att få Katarina 

                                                             
71 Kolsrud 1935, s. 220. 
72 De båda engelska avskrifterna går tillbaka på en kopia som gjordes i Vadstena 27 juni 1427 av besökande 
Syonbröder, se Fröjmark 1992, s. 52. De båda avskrifterna innehåller troligtvis endast tre mirakler, då de övriga 
fyra lades till mellan åren 1448-1454. Kolsrud 1935 analyserar Libellus rubeus; trycket finns även i faksimil, 
Lundén 1981. I ett nyligen utgivet inventarium indikeras, att det 1465 i Birgittahuset i Rom skall ha funnits 
ytterligare en bok med Katarinas mirakler inbundet i rött läder, men att det sannolikt inte är vår Libellus rubeus. 
Dock rör det sig troligtvis om Katarinavitan med de tidiga miraklerna, Risberg 2014, s. 280-283 med noterna 42 
och 43. Libellus rubeus har antagits vara en kopia av den bok som Arbogakonciliet skickade till Rom 1474, 
Kolsrud 1935, s. 225. Två händer har skrivit huvudtexten; den första, ”ei grov og tung hand”, har skrivit fol. 1v 
rad 1-18r rad 16, vilket motsvarar vitan och de sju tidiga miraklerna. Samma stycke som saknas i texten i 
Skoklosterhandskriften fattas även i Libellus rubeus, men det har senare lagts till som marginalanteckning av 
Conradus Gregorii, präst i Linköping, som också skrivit de övriga marginalanteckningarna. Hand nummer två, 
”elegant og sikker”, har skrivit fol. 18r rad 17-36v rad 3, vars text utgörs av Henrik Tidemanssonkommissionens 
rapport. Kolsrud identifierar handen med Johannes Honsteyn, en av de tre notarier i Rom som också granskat 
och skrivit under kopian, Kolsrud 1935, s. 220-225. Ingen av de andra händerna som skrivit under kopian 
uppvisar minsta likhet med handen på fol. 1v rad 1-18r rad 16. Varför kopierade Johannes Honsteyn bara halva 
boken? Har någon annan än de tre notarierna kopierat den i Rom? Kan en kopia av den första delen redan ha 
funnits till hands? Även om svaret skulle vara ja på den sista frågan, så skulle det ändå inte betyda att den första 
delen av Libellus rubeus är identisk med den i inventariet från 1465, men det skulle i dagsläget samtidigt inte 
betyda att den inte är det. Att vitan i Libellus rubeus och vitan i Skoklosterhandskriften saknar samma textparti 
förbinder dem, något som kräver en närmare utredning. Därutöver måste dels en grundlig paleografisk analys 
göras, för att försöka antingen identifiera skrivaren eller ringa in geografiskt ursprung, dels en kodikologisk 
undersökning på plats i Wroclaw, Polen, för att utröna om handskriften från början varit två separata enheter. I 
Sverige, KB, finns en fotografisk kopia av Libellus rubeus, vilket är den text uppsatsförfattaren har kunnat ta del 
av. Se bilaga 17 för textprov ur den första halvan av Libellus rubeus (detta är dessvärre i svartvitt). 
73 Collijn 1927-1931, s. 205-210. Trycket behöver undersökas närmare. Vitorna påstås vara desamma som i 
Lübeckupplagan 1492 av Birgittas uppenbarelser. Katarinavitan har fördelats på 20 kapitel, där 1-18 och 20 är 
ordagranna återgivanden av Ulf Birgerssons ursprungliga text, den som trycktes 1487. Hur skiljer sig kapitel 19? 
74 Andersson 1981, s. 55. 
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helgonförklarad gick in i en ny intensivare fas. Av dessa sju mirakler är för närvarande bara nr 

2 utgivet, dock endast efter Skoklostertexten.75 

 

Text   Textvittnen          Utgåvor 

*Katarinavitan  *Skoklosterhandskriften  *SRS III:2 

   fol. 46r-60v 

   *Syon 1 & 2 

*Libellus rubeus fol. 1v-16r 

   *Vita Katherine tryckt 1487 

   *Vita Katherine tryckt 1492 

   som del av Revelaciones 

   *Olaus Magnus tryck 1553 

 

*De sju tidiga miraklerna  *Skoklosterhandskriften  *SRS III:2 

   fol. 61r-62v                      (mirakel nr 2) 

   *Syon 1 & 2 (mirakel 1-3) 

*Libellus rubeus fol. 16r-18r 

*Vita Katherine tryckt 1487  

 

1.5.3 Henrik Tidemanssonkommissionens mirakler 

Kommissionens rapport bestod ursprungligen av 88 mirakler, och framlades i januari 1474 vid 

konciliet i Arboga. Av dessa valdes 61 ut och skickades tillsammans med de sju tidiga 

miraklerna till Rom.76 Övriga fullständigt bevarade textvittnen till de 61 miraklerna är 

Libellus rubeus och den tryckta Vita Katherine från 1487. 

Av kommissionens 88 mirakler är sju stycken (nr 12, 19, 28, 33, 61, 42, 50) i 

dagsläget utgivna, dock endast efter Skoklosterhandskriftens huvudtext.77 I handskriften finns 

också 24 av kommissionens mirakler i konceptversion.78 De 27 utsorterade miraklerna finns 

endast i Skoklosterhandskriften, vilket gör den till det enda fullständigt bevarade textvittnet 

till Henrik Tidemanssonkommissionens rapport. 

 

 
                                                             
75 Skoklosterhandskriften fol. 61r-v; SRS III:2, s. 263-264. 
76 Fröjmark 1992, s. 54. 
77 SRS III:2, s. 264-266. 
78 63r-64v, 65r-66v, 69v-72v. 
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Text   Textvittnen          Utgåvor 

*Henrik Tidemansson-  *Skoklosterhandskriften  *SRS III:2 

kommissionens mirakler fol. 85r-113r, 63r-64v,  (nr 12, 19, 

(mirakler nr 8-95) 65r-66v, 69v-72v  28, 33,42, 

(mirakler nr 8-95)  50, 61) 

                                                                *Libellus rubeus fol. 18r-36v 

                                                                 (mirakler nr 8-61) 

                                                                 *Vita Katherine tryckt 1487 

(mirakler nr 8-61) 

 

1.5.4 Tredje mirakelsviten 

Slutligen återstår de av utrymmesskäl i denna uppsats utelämnade miraklerna nr 105, 115, 136 

och 143, vilka tidigare utgivits i SRS.79 Nr 105 finns även i modern utgåva i Dalslands 

Diplomatarium.80 Nr 136 är utgiven efter Skoklosterhandskriftens huvudtext, men finns även 

på 72v i konceptform. Nyutgåvor av inte minst nr 115, 136 och 143 kan vara filologiskt 

motiverade i samband med en eventuell samlad utgåva av Katarinas vita och mirakler, då den 

befintliga utgåvan av dem är 1870-talet. Hela den treje sviten av mirakler är dock nu utgiven. 

 

Text   Textvittnen          Utgåvor 

*Tredje mirakelsviten  *Skoklosterhandskriften                     * Öberg 2010 

(mirakler nr 96-143)  fol. 114r-127r, 72v  (nr 96-100) 

*SRS III:2 

(nr 105, 115, 

136, 143) 

*DD 1996 

(nr 105) 

*Föreliggan-

de uppsats 

(nr 101-104, 

106-114, 

116-135, 

137-143) 

                                                             
79 SRS III:2, s. 266-267. 
80 DD 1996, nr 161. 
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1.6 Språkliga anmärkningar 
Texterna innehåller vissa språkliga särdrag för medeltidslatinet, som bör kommenteras. Nedan 

följer ett urval, som ämnar vara representativt snarare än heltäckande. Siffrorna motsvarar 

paragrafer i utgåvorna nedan. Ett stort P framför en siffra avser utgåvan av prologen. 

8 quatenus med indikativ. 

P2, 12, P33, 51, 100 ut konsekutivt med indikativ (quod normalt med indikativ, se till 

exempel 40, 44, 97). Vi hittar även ut med konjunktiv, se till exempel P34, 68, 102. 

P5, P18, P22, 46, 53, 62, 111, 114 licet med indikativ (i P34, 87 med konjunktiv). 

P26, 30, 40, 49, 69, 126 indikativ i indirekt frågesats (men i 30 och 49 också med konjunktiv). 

59 ut fides doceat istället för docet i komparativ sats. 

62 redeundam gerundivum istället för futurum particip. Särskilt i miraklerna används ofta 

gerundium i ablativ istället för presens particip. 

I 44 och 103 används os, ossis när det som åsyftas tycks handla om crus, cruris. 

I 54 hittar vi det ovanliga odoriferat, och i P1 odoriferi tillsammans med substantivet odor. 

För en persons status som helig var odor sanctitatis ett viktigt bevis. En tänkbar förklaring till 

detta är de väldoftande oljor som hade nyttjats vid balsameringen av den döda.81 

Uttryck som i 87: in nemoris densitate istället för in nemore denso, 34 unam de vacis 

meliorem, däremot i 63 bovem unum de melioribus. 

Slutligen kan vi även göra några andra språkliga noteringar. Vi hittar anakolut i 15, 72, 103 

och 119. Verb fattas i 8 och därutöver har några felskrivningar skett: 11 audita istället för 

auditis, 42 facto istället för facta, 73 beata istället för beate. 

 

1.7 Editionsprinciper 
1.7.1 Textutgåvorna 

I uppsatsen används stora och små bokstäver enligt nutida svenskt standardbruk, likaså 

modern syntaktisk interpunktion. Ändringar gentemot handskriftens bruk har inte markerats. 

Förkortningar har upplösts utan markering och skrivits ut enligt gängse medeltida stavning, 

till exempel ci för ti, såsom pericia för peritia. Ovanliga stavningar kommenteras i fotnoter. 

Den dubbla stavningen ff skrivs f. För handskriftens i och j och y används genomgående i, u 

används för vokalljud och efter q, däremot används v för konsonantljudet, w behålls endast i 

Wadzstena och andra namn. I fall där upplösningar av förkortningar av ortnamnet Vadstena är 

                                                             
81 Fröjmark 1992, s. 144-145 not 6. 
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oklara används i forskningen tidigare belagda former.82 Handskriftens ortografi följs i övrigt. 

 Både prologens originalpartier och Birgittacitatet följer handskriftens medeltida 

styckeindelning, på vilka utgåvans paragrafindelning bygger. Paragrafindelningen i 

Birgittacitatet motsvarar även Ailis utgåva83, och likaså följer utgåvan nedan generellt Ailis 

kommatering och styckeindelning, undantag anges i fotnoterna. Ailis läsarter anges löpande i 

fotnoterna, i vilka även textkritiska anmärkningar och hänvisningar till Bibeln redovisas. 

Prologens rubrik har strukits under för att tydligt markera den för läsaren. I P11 har en 

supplering gjorts i texten från Ailis utgåva. 

I utgåvan av miraklerna anges Lundéns numrering till höger om respektive 

mirakels rubrik, för att läsaren snabbt skall kunna hitta motsvarande i översättningen. I 

miraklerna skrivs i handskriften räkneord med romerska siffror, med arabiska siffror och med 

bokstäver, ett bruk som behållits i utgåvan. I §17 används både arabiska och romerska siffror, 

vilket i det fallet sannolikt beror på att de skrivits av två olika händer (se kapitel 1.4.4 ovan). I 

fotnoterna redovisas textkritiska anmärkningar och hänvisningar till Bibeln. 

Paragrafindelningen i miraklerna är uppsatsförfattarens. 

 

1.7.2 Översättningarna 

Översättningarna vänder sig främst till den akademiska publiken, och syftar huvudsakligen till 

att på idiomatisk svenska återge latinet.  

I prologens latinska text omnämns både Birgitta och Katarina som beata, salig, 

den lägre graden av helgonförklaring.84 I översättningen används dock begreppet helig om 

Birgitta, eftersom hon kanoniserades 139185, medan Katarina betecknas som salig, då påven 

1482 givit tillstånd för de troende i Norden att anropa henne, för att 1488 utvidga detta till 

samtliga birgittinkloster.86 I §31 har legenda översatts med vita. Det skulle kunna vara så att 

Clemens Petri använder legenda just här, då vita används i sin bokstavliga betydelse ’liv’ 

strax innan i samma mening, och han därmed använder en synonym för att undvika 

missförstånd. Vita används därtill i textens rubrik, vilket indikerar att detta är huvudbegreppet. 

Även i översättningen är prologens rubrik understruken för att markera den tydligt för läsaren. 

I fotnoterna till prologen återfinns hänvisningar till Bibeln och övriga teologiska referenser. 

                                                             
82 Diarium 1988, s. 82-84. 
83 Aili 1992, s. 212-216. 
84 Raasted 1981, sp. 324. 
85 Steffen 1924, s. 447. 
86 Gillingstam 1975-1977, s. 6. 
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I översättningen av miraklerna anges också Lundéns numrering till höger om 

respektive mirakels rubrik. Ortnamn skrivs i sina moderna former, och i de fall där de inte 

kunnat identifieras anges den fornsvenska formen inom citationstecken (” ”). Översättningar 

av ortnamn som avviker från Lundéns redovisas löpande i fotnoter. Personnamn redovisas i  

moderna former vid översättning från latin. Vid översättning från fornsvenska används så 

långt det är möjligt former ur den ännu oavslutade ordboken Sveriges medeltida personnamn, 

nedan förkortad SMP och i dagsläget utgiven till och med namnet Iohan, i övriga fall är 

översättningen uppsatsförfattarens. SMP-formerna redovisas i fotnoter och anges när 

föreliggande översättning av ett personnamn skiljer sig från Lundéns. I fall där en modern 

form av ett personnamn inte kunnat identifieras anges den fornsvenska formen inom 

citationstecken (” ”). Eventuellt skulle ytterligare identifieringar av ort- och personnamn 

kunna göras, men detta kräver vidare forskning. Vidare redovisas i fotnoter belägg för 

omnämnda personer, hänvisningar till Bibeln, datum samt övriga reala anmärkningar till 

texterna. Mot Lundén avvikande moderna stavningsformer, exempelvis Paulsson – Pålsson, 

kommenteras inte. I enstaka fall kommenteras Lundéns översättning när det rör sig om direkta 

felaktigheter, vilka försvårar eller omöjliggör förståelse för sakförhållanden i miraklerna. I 

Lundéns översättning finns även tre fotnoter, som förklarar olika reala förhållanden. Dessa 

återges ordagrant i fotnoter i föreliggande översättning. 

 

1.8 Abbreviationes et signa 
add. = addidit 

cfr = confer 

cod. = codex, icis etc. 

corr. = correxit, correctum, correctio, -onis etc. 

Dan. = Prophetia Danielis  

del. = delevit 

ed. = edidit, editum etc. 

eras. = erasit, erasus, -a etc. 

fort. = fortasse 

Iac. = Iacobi epistola 

II Cor. = epistola ad Corinthios secunda 

iter. = iteravit 

Iudith = Liber Iudith 
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Lc. = evangelium secundum Lucam 

lin. = linea, -ae etc. 

litt. = littera, -ae etc. 

marg. = margo, inis etc. 

Mc. = evangelium secundum Marcum 

Mt. = evangelium secundum Matthaeum 

om. = omisit 

pos. = posuit 

Ps. = Psalmi 

ras. = rasura, -ae etc. 

scr. = scripsit 

transp. = transposuit 

vid. = videtur 

< > = addendum 

( ) = nova pagina codicis 
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2. TEXTUTGÅVA 
2.1 Latinsk text Prologus in vitam beate Katerine filie beate Birgitte de Vasteno 

regni Suecie 67r–69r 
(67r) Prologus in vitam beate Katerine, filie beate Birgitte, de Vasteno regni Suecie 

<C>onditor87 mundi omnipotens Deus, sicud speram celestem multis sed diversis distinxit  

sideribus, ita ecclesiam adhuc in terris peregrinantem quasi quibusdam luminibus radiare non  

desinit. In quibus nimirum alii miraculis coruscant, alii doctrina salutari quasi pluvia corda  

piorum rigant, quidam per martirii gloriam rubent ut rosa, quidam virginitatis integritate  

candent ut lilium. Hos prudentia prudentes, istos iustitia iustos, illos fortitudo fortes,  

quosdam temperancia temperatos reddit, unum tamen vinculum caritatis universos et sibi  

invicem et suo conditori sociat, per quod et singularia universorum et universa sunt  

singulorum, et quasi ortus88 diverso aromatum vel herbarum genere consitus odorem  

suavissimum longe lateque diffundit, ita isti Deo et hominibus odoriferi virtutibus dicunt:  

“Cristi bonus odor sumus Deo” et illud: “Aliis quidem sumus odor vite in vitam, aliis odor  

mortis in mortem.”89  

2 In qua sanctissima Dei ecclesia beata hec domina Katerina, filia beate Birgitte,  

quasi quedam stella splendidissima vel solidissima columpna vel eciam candidissimum lilium  

emicuit. Illuminavit siquidem plurimos doctrina sana velud stella suis radiis90, contra  

impetusque diabolice pravitatis ut columpna immobilis stetit, et91 ut lilium virtute 

virginitatis92 emicuit. Nam virtutis honore insignis, pudoris ammiracione laudabilis, dignitate 

preclara sublimior93, humilitate lucidissima suavissima fuit. Vicia denique, quibus humana  

vexatur fragilitas, paciencie virtute calcavit, inanes curas longe repulit, animi motus validis   

constancie habenis velut agonista preclarus fortis mirabiliter compressit. Serenissimo94  

namque agone decertavit, dum conviventibus secum verbum immortalitatis habundanter  

tribuit ac saluti anime sue incessanter consulere non destitit atque ideo quantum in certamine  

forcior, tanto clarior, nunc vero gloriosior a Domino collaudatur. Redemptoris enim nostri tam  

dives est largitas, ut eciam95 in sexu muliebri celebret fortes victorias et corpore fragiliores  

                                                             
87 Spatium grandis litterae initialis. Litt. c in marg. 
88 ortus i.e. hortus 
89 Cfr II Cor. 2,15-16 
90 velud stella suis radiis in marg. 
91 et supra lin.  
92 virginitatis ex castitatis in marg. corr. cod. 
93 sublimior supra lin. sublimior ex excelsa corr. cod., ut vid. 
94 Serenissimo lectio incerta 
95 eciam supra lin. 
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ipsas reddat feminas virtute mentis inclite gloriosas, quas habentes nascendo molliciem facit  

Christus robustas ex fide ut, que videntur imbecilles dum pugnare conantur [coronantur]96 ex  

meritis, quibus efficiuntur fortes, laudem sui cumulant salvatoris habendo in vasis fictilibus  

thesauros celi reconditos.97  

3 In quarum visceribus cum suis diviciis ipse rex habitaturus est Christus. Que  

mortificantes se seculo despecto, terre consorcio defecato, mundi contagio non confidentes, in  

lubrico non stantes in lapsu sed querentes Deo vivere ad gloriam redemptoris copulate sunt  

paradiso. Hec enim patent evidenter virtutum insignia (67v) in hac beata domina, de qua iam  

est sermo, quod probari potest ex questionibus gratis a Christo sponse beate scilicet Birgitte  

matri sue propositis et responsionibus humilibus matris sue ad Christum factis.98 In hunc  

modum capitulum LXXI IIII libri revelacionum:99 

4 <F>ilius100 Dei loquitur sponse: “Responde michi ad quatuor, que quero.  

Si”, inquit, “aliquis daret amico suo palmitem fructiferum, quem tamen dator retineret prope  

domum suam, eo quod haberet ex visu eius101 et odore consolacionem, quid respondere 

deberet dator, si is, cui palmes datus esset, peteret palmitem ad transplantandum eum in alium 

locum, ubi uberius fructificaret?” 5 Respondit illa: “Si amicus dedit ex caritate et esset sapiens  

cuperetque amico bonum, permitteret utique amico facere de palmite, quidquid vellet, dicendo  

ei: ‘O, amice, licet ego ex vicinitate palmitis habeo gaudium, tamen quia non multum  

fructificat michi, gaudeo, quod ipsum transferre possis, si volueris, in locum uberiorem.’”  

6 Quesivit Dominus secundo: “Si parentes dedissent alicui iuveni filiam suam virginem  

virgineque consenciente in iuvenem, si puer interrogatus a parentibus, utrum ipse vellet  

habere virginem vel non, et102 nichil responderet, utrum esset virgo desponsata vel non?” 7  

Respondit illa: ”Ut michi apparet, quia puer non expressit velle suum, virgo non est  

desponsata.” 8 Dixit Dominus tercio: “Iuvenis nobilis stans inter tres virgines proposuit eis,  

quod quecumque illarum trium tale verbum proferret, quod eum ad fervenciorem provocaret  

caritatem, illa optineret illud, quod iuvenis fervencius adamaret.  

9 Tunc respondit prima: ‘Ego sic ferventer diligo iuvenem hunc, quod antequam  

inquinari vellem cum alio, magis morerer.’ Secunda dixit:103 ’Antequam unicum verbum  

                                                             
96 pugnare conantur in marg., fort. corr. ex coronantur, quod delendum videtur  
97 Cfr II Cor. 4,7 
98 Cfr verba introductoria capituli LXXI: Questiones grate a Christo sponse proposite et responsiones humiles 
sponse ad Christum facte; et qualiter Christus subiunxit pro eleccione filie sponse tres laudabiles status, scilicet 
statum virginitatis, coniugalis et vidualis. Capitulum LXXI, Aili 1992, p. 212, cfr app. crit. 
99 Sanctae Birgittae Revelaciones lib. IV cap. LXXI 
100 Spatium grandis litterae initialis 
101 visu eius transp. Aili 
102 et anacoluthon est Aili 



24 
 

proferrem contra velle suum, aut quod eum offenderet, magis paterer omnem penam.’ 10  

Respondit tercia: ‘Priusquam viderem minimum eius contemptum seu dampnum, magis  

cuperem michi omne dampnum penamque amaram pati.’”  

11 “Ergo”, inquit Dominus, “dic michi104, que istarum trium virginum plus  

dilexit iuvenem et que preferenda est in amore eius?” Respondit illa: “Ut michi videtur,  

omnes eque <feruenter dilexerunt, quia omnes erant unius cordis ad eum, ideo et omnes  

eque>105 digne erant ad habendam eius caritatem.” 12 Dixit Dominus quarto: “Amicus”,  

inquit, “erat, qui consuluit alium: ‘Ego’, inquit, ‘habeo granum tritici106 valde fructiferum. Si  

seminetur in terra, fructificat in magnam segetem. Sed quia valde esuriens sum, quid tibi  

videtur consulcius: comedere illud an seminare in terram?’ 13 Respondit amicus: ‘Per aliam  

occasionem ista potest extingui esuries, sed est utilius tibi, ut in terra seminetur.’” Tunc  

Dominus subiunxit: ”Nonne, filia, et tibi apparet similiter107, ut fames pacientis supportetur et  

granum multis profuturum seminetur?” 

14 Iterum dixit Dominus: ”Ista quatuor dicta pertinent ad te. Filia namque tua  

est quasi palmes, quam michi vovisti et dedisti. Nunc autem, (68r) quia accepciorem108 locum  

scio pro ea, transplantare eam volo, ubi michi placet; nec ex hoc tu turbari debes, quia in  

transplantacione consensisti.” 15 Iterum dixit Dominus: “Tu dedisti michi109 filiam tuam, sed  

ego non ostendi tibi, quid michi accepcius esset, eius virginitas110 an coniugium, vel utrum  

placeret michi sacrificium tuum an non.111 Ideo nunc cognita certitudine ea, que in112  

incertitudine facta sunt, corrigi possunt et mutari.” 16 Iterum dixit Dominus: ”Virginitas  

bona est et summa, quia angelis similis est113, si tamen racionabiliter observetur et honeste. Si  

vero unum sine alio defuerit, scilicet virginitas carnis et non virginitas mentis, deformata est  

virginitas. 17 Nam accepcior est michi coniugata humilis et devota114 quam virgo superba et  

impudica; equalisque meriti esse possunt coniugata non lasciviens et iuxta regulam suam in  

timore Domini vivens et virgo pudica et humilis, 18 quia licet magnum est in igne probaconis  

esse et non ardere, tamen eque magnum est extra ignem esse religionis et in igne velle  

                                                                                                                                                                                              
103 Secunda dixit transp. Aili 
104 Ergo inquit Dominus: Dic michi Aili 
105 feruenter…eque] ita Aili, om. cod. 
106 triticum Aili 
107 apparet similiter transp. Aili 
108 apciorem Aili 
109 dedisti michi transp. Aili 
110 eius virginitas transp. Aili 
111 [Filia namnque tua…tuum an non] cfr Processus 1942-1946, p. 44; Summarium, fol. 2r; C304, fol. 275v 
112 in om. Aili 
113 [Virginitas bona…similis est] cfr Summarium, fol. 2r; C304, fol. 275v 
114 humilis et devota] deuota et humilis Aili 
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libencius esse et maiori ardore fervere ad Deum extra ignem quam qui est in igne.  

19 Ecce de tribus pono tibi exemplum. Tres quippe fuerunt, Susanna, Iudith et  

Tecla virgo.115 Prima fuit coniugata, secunda vidua, tercia virgo. Iste inequalem vitam et  

intencionem habuerunt et tamen ex merito accionis sue in premio se conformant. 20 Susanna  

denique, cum a sacerdotibus false turbaretur, ex divina caritate maluit mori quam contra  

regulam suam inquinari. Et quia me tamquam ubique presentem timuit, ideo et salvari meruit  

et ex salvacione glorificari. 21 Iudith vero, cum inhonoracionem116 videret et populi sui  

dispendium, tantum turbabatur, quod non solum obprobrio et dampno se exposuit ex divina  

caritate sed et parata erat pro me penam pati. Tecla vero, que virgo fuit, hec117 amaras  

passiones maluit pati quam unum verbum contra me loqui. 22 Hee tres, licet non habuerunt  

unam accionem, tamen in merito concordant. Ideo sive virgo sive vidua omnes michi eque  

placere118  poterunt, dummodo desiderium totum ad me fuerit et vita bona.”  

23 Item dixit Dominus: “Filia tua sive steterit in virginitate sive in coniugio,  

eque acceptum est michi, dummodo ad velle meum ordinetur.119 Quid enim prodest120 ei, 

forte  

si121 includeretur corpore et foris esset mente? Aut122 quid gloriosius est: sibi ipsi vivere an 

aliis prodesse? 24 Sed ego, qui omnia scio et prevideo123, nichil facio sine causa. Ideo non 

veniet ad locum statutum cum primo fructu, quia ex timore est, nec cum secundo, quia ex 

tepiditate est, 25 sed in medio veniet, quia habet medium124 calorem amoris et fructum 

honestatis; qui vero eam recepturus est habeat tria, domum, vestes et cibum, quo eam 

recipiat.” 

 

(68v) Declaratio125 

26 Filius loquitur: “Miraris, quare virgo hec non pervenit ad coniugium eo modo, quo  

sperabas. Respondeo tibi126 per similitudinem. Quidam nobilis disposuit filiam suam dare in    

matrimonium cuidam pauperi; 27 qui pauper, cum ad desponsacionem virginis debebat  

                                                             
115 Susanna: Dan. 13, Iudith: Iudith (passim), Tecla: Acta Pauli et Theclae; Fsv. Leg. III p. 154ff, Aili 
116 inhonoracionem meam Aili 
117 hec fortasse delendum Aili 
118 eque placere transp. Aili 
119 [Filia tua…meum ordinetur] cfr Summarium, fol. 2r; C304, fol. 275v 
120 prodesset Aili 
121 forte si transp. Aili 
122 Aut] An Aili 
123 prouideo Aili 
124 habet medium transp. Aili 
125 Declaratio in marg. 
126 tibi om. Aili 
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venisse, prevaricatus est leges civitatis et ob hoc repulsus est cum dedecore a civibus nec  

obtinuit virginem, quam concupivit. 28 Sic ego feci domino terre huius. Promisi enim ei  

facere grandia, sed ipse magis inhesit127 inimicis meis, et ideo non pervenit ad ea, que  

promittebam. 29 Sed potes querere: Numquid non previdebam futura? Utique previdi, sicud  

et de Moise et populo eius legitur, sed ideo ostendi et ostendo multa, ut homines preparent se  

ad bona et sciant facienda et pacienter expectent. 30 Verumptamen scias, quod ve unum abiit  

et alterum veniet super ingratos regni huius, et post veniet128 benediccio mea super humiles  

petentes misericordiam meam. Scito eciam, quod virgini hoc expediret, quod staret concilio  

meo et sapientum.”129 Hec ibi.  

31 Cum ergo hec domina beatissima non sine conciliis sapientum in tota vita sua  

quidquam minimum, ut infra in legenda sua narrabitur, attemptaverat, vere dignum et iustum  

est, ut dominus noster papa beatissimus, cui ex debito convenit benedicere et approbare coram  

hominibus, quod in celis sanctum est, benedicat et sanctificet sive canonizet hanc dignam  

dominam Katerinam in terris, que vere sancta iam in celis est. 32 Et quia sanctorum mors in  

conspectu Domini semper est preciosa130, beatissime tamen domine Katerine, filie beate 

Birgitte, virginis eximie et sponse Christi egregie, natalicia festa commendantur.131 Iure enim 

diem sacri eius de seculo transitus natalicium dixerim, quo squalore mundi deque sinistra 

translata in dextram iura mortis atrocia perhenni immortalitate mutavit. Vere beata, vere 

omnifaria laude dignissima, cuius propositum fuit ita militare in seculo, ut in perpetuum 

regnaret cum Christo. 33 Cui et in omnibus ita se, quantum possibile est, comparavit, ut currui 

invecta etherio ad celeste capitolium nobilem evexit triumphum palmaque immortalitatis 

pariter dotata et laurea sidereos cetus meritorum previlegio cummulavit.  

34 Ibi feliciter perpetua ac perpetuo felix ipsi corregnans Christo cohabitat  

angelis, conspaciatur archangelis universis, postremo sanctorum omnium milibus annectitur.  

Indeque hodierne festivitatis manavere tripudia christiane plebis tantaque sollempnia hinc  

clerus concinit, inde plaudit populus, pauper tripudiat, dives exultat, iuvenes et virgines, senes  

cum iunioribus (69r) laudant nomen Domini, cuius munere Katerina beata, beate Birgitte  

filia, hec tanta tam celebris tamque precelsa emicuit in terris, ut sanctitatis apice nulli secunda  

et miraculorum copia maxima quibuscumque sanctorum predicetur meritis comparanda.  

                                                             
127 adhesit Aili 
128 et post veniet] ut post veniat Aili 
129 Post finem sententiae Ista virgo creditur fuisse domina Cecilia, filia sancte Birgitte, de qua vide infra in vita 
sua add. Aili 
130 Ps. 115,15 
131 commendantur scripsi, commendant cod. 
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Cuius enim continenciam singulis132 parsimonie133 studiis non equavit? Cuius virtuti  

paciencie impar fuit? Quo fide inferior et134 prope minor exstitit?135 Quem denique summe  

caritatis provectibus non transcendit? Quanto vero principalium fulserat splendore signorum,  

replicare superfluum iudico. Que tanta sunt, ut sui magnitudine licet paucissima recitentur,  

multorum, immo omnium noticiam facile vendicarint. Que ergo tanta potuit moribunda,  

credimus equidem nec vana est136 fides, quod137 multo pociora optinere potuit immortalis. Si  

pugnans talia prestitit, regnans cum Domino incomparabiliter meliora prestabit.  

35 Hanc itaque votis, hanc debite servitutis frequentemus obsequiis nec torpeat  

animus in officio, si non vult esse frustratus in voto. Rogata aderit, interpellata favebit, cuncta  

incommoda submovebit, commoda omnia regno Suecie, in quo traxit originem, et toti mundo  

promovebit, flectet precibus iudicem pro reis et pro138 fragilibus interpellabit auctorem,  

obtinebit apud Deum veniam criminum atque impetrato immortalitatis munere consorcia  

beatorum prestante eodem Domino nostro Ihesu Christo, cui laus perhennis, gloria  

indeficiens, victoria immortalis nunc et in omnia secula. Amen.139 

 

2.3 Översättning Prolog till vita över den saliga Katarina av Vadstena, den 

heliga Birgittas dotter, i kungariket Sverige 
Prolog till vita över den saliga Katarina av Vadstena, den heliga Birgittas dotter, i kungariket 

Sverige 

Såsom världens skapare Gud allsmäktig har utsmyckat den himmelska sfären med många men 

olika stjärnor, så upphör Han inte att bestråla den alltjämt på jorden vandrande kyrkan såsom 

med vissa ljus. Somliga av dem skiner förvisso genom mirakler, andra fuktar liksom regn de 

frommas hjärtan med den frälsningsbringande läran, några glänser röda genom martyrskapets 

ära såsom rosen, några skiner såsom liljan genom jungfrudomens ofördärvade skick. 

Klokheten gör somliga kloka, rättfärdigheten gör andra rättfärdiga, styrkan gör somliga 

starka, måttfullheten gör andra måttfulla140, likväl förenar ett enda band av kärlek samtliga 

både med varandra och med deras skapare, genom vilket både de enskilda tillhör samtliga och 

samtliga tillhör de enskilda, och liksom en trädgård besådd med olika slag av kryddor eller 
                                                             
132 singulis ex singulorum corr. cod. ut vid. 
133 parsimonie scripsi, parsimonio cod. ut vid. 
134 et supra lin. 
135 exstitit supra ras. 
136 est supra lin. 
137 quod supra lin. 
138 pro supra lin. 
139 Explicit prologus incipit vita beate Katerine in marg. 
140 Klokhet, rättfärdighet, styrka och måttfullhet är de fyra kardinaldygderna, ODCC 1997, s. 287. 
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örter sprider den ljuvligaste doft vitt och brett, så säger de som genom sina dygder sprider 

doften till Gud och människorna: ”Vi är Kristi goda doft för Gud” och detta: ”För somliga är 

vi förvisso en doft av liv till liv, för andra en doft av död till död.”141 

 2 I denna Guds allra heligaste kyrka lyste denna saliga fru Katarina, den heliga 

Birgittas dotter, såsom en strålande stjärna eller en massiv pelare eller också en skinande lilja. 

Hon upplyste nämligen många med förnuftig undervisning liksom en stjärna med sina strålar, 

och mot angreppen av djävulsk ondska stod hon såsom en orubblig pelare, och genom 

jungfrudomens dygd glänste hon såsom en lilja. Ty hon var utvald av dygdens ära, lovvärd 

genom kyskhetens förunderlighet, mer upphöjd genom ädel värdighet, den ljuvligaste genom 

klart lysande ödmjukhet. Laster slutligen, av vilka den mänskliga svagheten ansätts, trampade 

hon på genom tålamodets dygd, tomma bekymmer fördrev hon långt bort, tapper kuvade hon 

sällsamt själens lidelser genom ståndaktighetens starka tyglar såsom en ädel kämpe. Hon stred 

nämligen i den mest upphöjda kamp, när hon rikligen delgav dem som levde med henne 

odödlighetens ord och inte upphörde att ständigt sörja för sin själs frälsning, och därför var 

hon lika lysande som stark i striden, men nu prisas hon desto mer ärorik av Herren. Ty så 

riklig är vår återlösares frikostighet, att han även firar tappra segrar i kvinnokönet och gör 

dessa till kroppen svagare kvinnor ärofulla genom den prisade själens dådkraft, dem som är 

födda med svaghet gör Kristus starka genom tron, så att de som tycks svaga, medan de 

försöker kämpa, på grund av sina förtjänster, genom vilka de blir starka, förhöjer sin frälsares 

lov genom att ha himlens skatter fördolda i lerkärl.142 

 3 I dessas innersta skall Kristus såsom en konung själv bo med sina skatter. De 

som under det att de späker sig sedan det timliga föraktats, sedan gemenskapen på jorden 

renats, under det att de inte hyser tillit till världens dåliga inverkan, under det att de inte står 

ostadigt i gyttja utan söker att leva för Gud till återlösarens ära är nära förenade med 

paradiset. Ty dessa dygdernas kännetecken är tydligt synliga i denna saliga fru, om vilken det 

nu talas, något som kan bevisas av vänligt sinnade frågor från Kristus till bruden, det vill säga 

hennes mor den heliga Birgitta, och hennes mors ödmjuka svar till Kristus. På detta sätt lyder 

kapitel 71 av uppenbarelsernas fjärde bok:143 

 4 Guds son talar till bruden: ”Svara mig på fyra saker, som jag frågar om. Om”, 

sade han, ”någon skulle ge ett fruktbärande vinskott åt sin vän, vilket givaren likväl skulle 

behålla i närheten av sitt hus, därför att han hade glädje av dess amblick och doft, vad borde 

                                                             
141 2 Kor 2,15-16. 
142 2 Kor 4,7. 
143 Aili 1992, s. 212-216; Lundén 1958, s. 126-128. 
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givaren svara, om den, som fått vinskottet, skulle be att få omplantera vinskottet på en annan 

plats, där det skulle bära frukt rikligare?” 5 Hon svarade: ”Om vännen gav av kärlek och var 

klok och livligt önskade det goda åt sin vän, skulle han ovillkorligen tillåta vännen att göra 

vad än denne skulle vilja med vinskottet under det att han sade åt honom: ’Ack min vän, även 

om jag har glädje av närheten till vinskottet, gläder jag mig åt att du, eftersom det ändå inte 

bär mycket frukt åt mig, kan flytta över det, om du vill, till en bördigare plats.” 6 Herren 

frågade för det andra: ”Om ett par föräldrar hade givit sin unga dotter åt en yngling och 

flickan samtyckte till ynglingen, och om då ynglingen blev tillfrågad av sina föräldrar, om han 

ville ha jungfrun eller inte, och han inte svarade, vore jungfrun trolovad eller inte?” 7 Hon 

svarade: ”Såsom det syns mig, eftersom ynglingen inte tydligt uttalade sin vilja, är jungfrun 

inte trolovad.” 8 Herren sade för det tredje: ”En förnäm yngling stod bland tre jungfrur och 

sade till dem, att vem som än av de tre uttalade ett sådant ord, att det eggade honom till hetare 

kärlek, skulle hon vinna det, att ynglingen förälskade sig hetare i henne. 

 9 Då svarade den första: ’Jag älskar den här ynglingen så varmt att jag hellre 

skulle dö, innan jag skulle önska att befläckas med en annan.’ Den andra sade: ’ Jag skulle 

hellre uthärda varje kval, innan jag skulle uttala ett enda ord mot hans vilja, eller ett som 

skulle såra honom.’ 10 Den tredje svarade: ’ Jag skulle hellre önska mig att uthärda varje 

skada och bitter plåga, innan jag skulle se den minsta ringaktning eller skada för honom.’” 

 11 ”Alltså”, sade Herren, ”säg mig vem av dessa tre jungfrur älskade ynglingen 

mest och vem bör sättas högst i hans kärlek?” Hon svarade: ”Såsom det syns mig, älskade alla 

lika glödande, eftersom alla hade ett och samma hjärta för honom, därför var också alla lika 

värda att ha hans kärlek.” 12 Herren sade för det fjärde: ”Det fanns en vän som rådfrågade en 

annan: ’Jag’, sade han, ’har ett mycket fruktbärande korn av vete. Om det sås i jorden, bär det 

frukt till en stor skörd. Men eftersom jag är hungrig, vad syns dig mer tillrådligt: att äta upp 

det eller så det i jorden?’ 13 Vännen svarade: ’Den här hungern kan utplånas med hjälp av 

något annat, men det är nyttigare för dig, att kornet sås i jorden.’” Då tillfogade Herren: 

”Tycks det inte likartat också för dig, min dotter, att hungern skulle uthärdas av den tålmodige 

och kornet sås för att det skall komma att hjälpa många?” 

 14 Åter sade Herren: ”De här fyra utsagorna avser dig. Ty din dotter är såsom 

ett vinskott, hon som du har lovat och givit åt mig. Men nu, eftersom jag vet en mer önskvärd 

plats för henne, vill jag omplantera henne, där det behagar mig; och du bör inte oroas av det, 

eftersom du har samtyckt till omplanteringen.” 15 Åter sade Herren: ”Du har givit mig din 

dotter, men jag har inte uppenbarat för dig, vad som var mer önskvärt för mig, hennes 

jungfrudom eller äktenskap, eller om ditt offer behagade mig eller inte. Därför, sedan 



30 
 

vissheten nu blivit känd, kan nu det som blivit gjort i ovisshet rättas till och förändras.” 16 Än 

en gång sade Herren: ”Jungfrudomen är god och högst, eftersom den är lik änglarna, om den 

blott iakttas förståndigt och hedervärt. Men om det ena utan det andra är otillräckligt, 

nämligen köttets jungfrudom och inte sinnets jungfrudom, är jungfrudomen vanställd. 17 Ty 

en ödmjuk och from gift kvinna är mer önskvärd för mig än en högfärdig och skamlös 

jungfru; och en gift kvinna som inte är tygellös och lever efter sitt rättesnöre i fruktan för 

Herren och en kysk och ödmjuk jungfru kan vara av lika förtjänst, 18 ty även om det är stort 

att vara i prövningens eld och inte brinna, är det dock lika stort att vara utanför fromhetens eld 

och hellre vilja vara i elden och att brinna av större glödande kärlek till Gud utanför elden än 

den som är i elden. 

 19 Se, jag framställer en liknelse om tre för dig. Ty de var ju tre, Susanna, Judit 

och jungfrun Tekla.144 Den första var gift, den andra änka, den tredje jungfru. De hade olika 

liv och avsikter och likväl överensstämmer de med varandra i belöning till följd av sina 

gärningars förtjänst. 20 När Susanna först falskeligen ansattes av prästerna, ville hon hellre dö 

av gudomlig kärlek än befläckas mot sin levnadsregel. Och eftersom hon fruktade mig såsom 

närvarande överallt, förtjänade hon fördenskull både att frälsas och att bli förhärligad till följd 

av frälsningen. 21 Men när Judit såg vanhedern och sitt folks förlust, bedrövades hon så 

mycket, att hon icke blott utsatte sig för skymf och skada av gudomlig kärlek, utan också var 

beredd att uthärda plåga för min skull. Men Tekla, som var jungfru, ville hellre uthärda dessa 

bittra lidanden än yppa ett enda ord mot mig. 22 Även om dessa tre inte utförde en och samma 

handling, harmonierar de likväl i förtjänst. Därför kan alla, vare sig en jungfru eller en änka, 

behaga mig lika mycket, om blott längtan till mig är odelad och livet dygdigt.  

 23 Likaså sade Herren: ”Vare sig din dotter befinner sig i jungfrudom eller i 

äktenskap, är det lika kärt för mig, om hon blott inrättar sig efter min vilja. Ty vad gagnar det 

henne, om hon kanske skulle inneslutas till kroppen och vara utanför till sinnet? Eller vad är 

ärofullare: att leva för sig själv eller gagna andra? 24 Men jag, som vet och förutser allt, gör 

ingenting utan orsak. Därför skall hon inte komma till den avsedda platsen med den första 

frukten, eftersom den är av rädsla, och inte med den andra, eftersom den är av tröghet, 25 utan 

hon skall komma med den mellersta, eftersom den har en måttlig glöd av kärlek och 

ärbarhetens frukt; men han som skall uppta henne hos sig må ha tre ting: ett hus, kläder och 

mat, med vilket han kan ta hand om henne.” 

 

                                                             
144 Susanna: Dan 13. Judit: Judit (passim). Tekla: Acta Pauli et Theclae; Fsv. Leg. III p. 154ff, Aili 1992, s. 214. 
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Förklaring 

26 Sonen talar: ”Du undrar, varför den här jungfrun inte kom till äktenskap på det sätt, som du 

hoppades. Jag svarar dig genom en liknelse. En förnäm man beslutade att ge sin dotter i 

äktenskap åt en som var fattig; 27 när denne fattige borde ha kommit till trolovningen med 

jungfrun, bröt han mot stadens lagar och fördrevs på grund av det med skam av stadsborna 

och han vann inte jungfrun, som han åtrådde. 28 Så har jag gjort med detta lands härskare. Ty 

jag lovade honom att göra storverk, men han var mer trofast mot mina fiender, och därför 

uppnådde han inte det, som jag lovade. 29 Men du kan fråga: förutsåg jag ändå inte 

framtiden? Förvisso förutsåg jag den, såsom man också kan läsa om Moses och hans folk, 

men därför har jag visat och visar mycket, för att människorna må förbereda sig för det goda 

och veta vad som bör göras och vänta tåligt. 30 Men likväl må du veta, att ett ve har 

försvunnit men ett annat skall komma över de otacksamma i det här riket, och därefter skall 

min välsignelse komma över de ödmjuka som ber om min barmhärtighet. Vet även, att det 

skulle vara fördelaktigt för jungfrun att rätta sig efter mitt och de visas råd.” Detta står där. 

 31 Då alltså denna allra saligaste fru inte i hela sitt liv hade försökt sig på ens 

det minsta utan råd från visa personer, såsom det berättas nedan i hennes vita, är det i sanning 

värdigt och rätt, att vår herre den allra mest salige påven, vilken det av plikt tillkommer att 

välsigna och bekräfta inför människorna, det som är heligt i himlen, må välsigna och 

helgonförklara eller kanonisera denna värdiga fru Katarina på jorden, hon som i sanning redan 

är helig i himlen. 32 Och då de heligas död alltid är dyrbar inför Herrens ögon145 så anbefalls 

likväl födelsedagsfester för den allra saligaste fru Katarina, dotter till den heliga Birgitta, en 

förnämlig jungfru och en utvald Kristi brud. Ty med rätta skulle jag säga att dagen för hennes 

heliga bortgång från denna värld är hennes födelsedag, på vilken hon förflyttades från 

världens elände, överfördes från vänster till höger sida och bytte dödens fruktansvärda välde 

mot evig odödlighet. I sanning salig, i sanning synnerligen värdig allt slags lovprisning, hon 

vars föresats var att så kämpa i världen, att hon i evighet skulle styra med Kristus. 33 Och 

med Honom har hon i allt också jämfört sig såvitt det är möjligt, att hon förd på den 

himmelska vagnen bragte sin ädla triumf till det himmelska Capitolium och begåvad med 

odödlighetens segerpalm och lager krönte hon sig tack vare sina förtjänster med de himmelska 

härskarorna.  

                                                             
145 Ps 116,15. 
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 34 Där saligt evig och evigt salig samregerande med Kristus själv bor hon 

tillsammans med änglarna, går tillsammans med alla ärkeänglarna, till sist förenas hon med 

alla heligas tusental. Och därav har jublet från det kristna folkets fest flödat och en så stor 

högtid besjunger å ena sidan prästerskapet, applåderar å andra sidan folket, den fattige jublar, 

den rike ropar högt av glädje, ynglingar och jungfrur, åldringar tillsammans med yngre 

lovprisar Guds namn, genom vars gåva den saliga Katarina, den heliga Birgittas dotter, 

glänste på jorden så stor, så berömd och så högtstående, att hon må förklaras underlägsen 

ingen i fråga om helighetens höjd och av den stora mängden av mirakler förklaras jämförlig 

med vilka förtjänster som helst hos helgonen. Ty vems återhållsamhet har hon inte nått upp 

till i alla sina strävanden efter sparsamhet? Vems tålighetsdygd har hon inte varit jämbördig 

med? Vem var hon underlägsen i tro och nästan ringare? Vem har hon inte slutligen 

överträffat genom sina framsteg i den högsta kärleken? Men jag anser det överflödigt att tala 

om med hur stor glans i de främsta tecknen hon lyste. De är så stora, att även om ytterst få 

omtalas har de lätt gjort anspråk på mångas, nej allas kännedom genom sin storhet. Då hon 

alltså som dödlig förmådde så mycket, tror vi sannerligen - och inte är tron utan grund - att 

hon som odödlig kunde uppnå mycket mäktigare ting. Om hon åstadkom sådana saker när hon 

kämpade, kommer hon att åstadkomma ojämförligt bättre saker när hon härskar med Herren. 

 35 Därför må vi genom löften, genom lydnadsbevis av vederbörlig 

underdånighet fira henne i stora skaror och själen må inte vara overksam i uppgiften, om den 

inte vill vara fruktlös i löftet. Bönfallen skall hon bistå, bestormad med böner skall hon hjälpa, 

allt lidande skall hon avlägsna, allt gynnsamt för kungariket Sverige, från vilket hon härleder 

sitt ursprung, och för hela världen skall hon främja, med böner skall hon beveka Domaren för 

de anklagade och för de kraftlösa skall hon bestorma Skaparen med böner, hos Gud skall hon 

vinna nåd för synderna och, sedan odödlighetens gåva utverkats, skall hon vinna de heligas 

gemenskap med bistånd av samme vår Herre Jesus Kristus, evigt lov åt honom, osviklig ära, 

oupphörlig seger nu och i alla tidevarv. Amen. 

 

2.2 Latinsk text miracula 116v–127r 
(116v) Moriturus Iohannes nomine (101) 

<I>ohannes146 Andree de parochia Munkatorp, Arosiensis diocesis, tanta infirmitatis  

gravedine molestabatur, quod nemo sibi vitam huius seculi ampliorem sperabat, loquelamque  

per duos dies naturales amisit. Sub eo, cum hec sic agerentur, tempore venit casu ductus 
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quidam peregrinus, qui consuluit propinquis eiusdem infirmi, ut pro eo votum facerent ad  

dominam Katherinam de Watzsteno. Qui monitis dicti peregrini hilariter faventes votum  

voverunt, ut sepulchrum dicte domine Katherine, si ad priorem reductus fuisset prosperitatem,  

humiliter visitaret.  

2 Voto namque tali modo celebrato sine mora sibi sanitas in lingua et ceteris  

membris plenarie reddebatur. Qui et147 sanus factus venit Vatzstenum magnificans Deum in  

ancilla sua domina Katherina.  

3 Testes dominus Hullo, curatus de Munkatorp, cum fratre suo Kanuto Andree  

ibidem, Gudhmundus de Stokholmia. 

 

Puella surda (102) 

4 <M>ulier148 quedam Arbogensis habuit filiam, que trium annorum circulo sonum 

cuiuscumque generis pre surditate nimia non sensit vel149 audivit. Que, ut incunctanter  

creditur, per spiritum sanctum dono concilii150 provocata votum fecit pro ea ad dominam  

Katherinam de Watzsteno, si auditum rehaberet. 5 Voto ergo vix nominato quinimmo tota  

surditas eva-(117r)-nuit sine mora.  

6 Testes Ingemundus faber de Arboga, Margareta uxor Tidhechini Pædhersson  

et Petrus Haquinsson ibidem. 

 

Manus et pes dexter aruit (103) 

7 <N>icolaus151 Simonis in Rumby parrochia Hærsaemi, diocesis Lincopensis, habuit filium, 

cuius dextra manus et dexter pes pre nimia infirmitate agravescente penitus aruerunt, ita quod 

nec sibi nec alii quidquam commodi seu utilitatis conferre valuit. Propter quod parentes sui in 

magnam inciderunt tristiciam et dolorem intolerabilem.  

8 Igitur concilium152, ut eis apparuit, sanius conceperunt, quatenus imitando  

infinitos ecclesie filios refugium auxilii quesierunt a beata Katherina de Watzsteno, cui  

votum ex omni sinceritate, quod filius eorum predictus peregrinando sepulchrum eius  

humiliter visitaret. Qui cum153 secundum sponsionem Wastenum veniret, in se sanitatem  

omnimodam invenit et cum gaudio inenarrabili ad domos parentum repedavit.  
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9 Testes Swno de Fellumstadha154 et Magnus Wanghem. 

 

Monialis graviter infirma155 Warfrubergha (104) 

10 <Q>uedam156 sanctimonialis de monasterio Warfrubergha, Strengnensis diocesis, que per  

annum integrum pre infirmitatis pondere continuo lecto decubuit, nocte quadam, cum sompno  

dedita fuit, apparuit ei mulier quedam157 querens, an sanari desideraret. Cui respondit se nichil  

acceptabilius posse cogitare seu affectare. At illa: “Fac ergo votum beate Katherine de  

Wadzsteno et sanitatem consequeris”. 11 Mox cum expergefacta esset, misit pro abbatissa.  

Que cum venit, narravit ei omnia iuxta ordinem persuasionis. Abbatissa auditis158, que gesta  

sunt, convocavit conventum sororum et eis eadem replicavit. Que ad tales rumores multum  

gavise omnes simul cum abbatissa devotissime genua flexerunt orantes supradictam  

Katherinam atque auxilium suum invocantes nichilominus pro ea votum cum oblacionibus  

hostiarum spoponderunt, (117v) si ad sanitatem pristinam pervenire mereretur.  

12 Cum hec sic acta fuerunt, nocte sequente a sompno evigilans se sanam  

factam in159 singulis corporis membris atque vigorosam percepit, ut absque tedio seu 

obstaculo iam longo tempore occupante ecclesiam et chorum visitare valebat, ubi Deum et 

beatam Katherinam una cum sororibus suis ex ferventi cordis desiderio in ympnis, psalmis et 

canticis spiritualibus pro gracia collata160 pariformiter collaudabat.  

13 Testes Katherina Iønissadotter et Birgitta Iønissadotter ibidem. Et quando iste  

mulieres hec deposuerunt, fuerunt presentes isti domini presbiteri dominus Birgerus, dominus  

Iohannes Henrici et dominus Petrus Olavi.161 

 

Puerpera et infans mortui revixerunt (106) 

14 <C>ristina162 Arwidzdotter in monasterio Gudhem, Scarensis diocesis, peperit abortivum 

et personaliter vita privata est. Obstetri-(118r)-ces vero hoc lamentabile spectaculum 

cernentes et omni humano amminiculo frustrate prostraverunt se super terram invocantes 

adiutorium domine Katherine, filie beate Birgitte de Wadzsteno, cuius sanctitatis fama se per 

orbem dilatat, addideruntque voti sponsionem versus eius tumbam, si eius precibus huius 
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seculi lucem percipere mererentur. O mira Dei clemens potencia et potens clemencia, que 

ubique adest prona omnibus et singulis per sanctos et electos suos propulsata misericorditer  

subvenire!  

15 Quod in presenti patet miraculo, nam cum continuo per tres horas  

incessanter163 intonarent nomen beate Katherine de Wadzsteno, ut eis misereri dignaretur,  

que164 sic, ut prefertur, non sine multis et magnis suspiriis et clamoribus invocata affuit vitam  

abortivo a Domino et matri impetrando, et post utriusque vivificacionem seu resuscitacionem  

venit curatus infantem baptizando, qui adhuc vivit, et postea mater cum multo gaudio venit  

Wadzstenum promissa devote et humiliter perficiendo.  

16 Testes Sweno Petri, Iohannes Benedicti et Andreas Petri ibidem. 

 

Obsessa a dyabolo per 4or dies165 (107) 

17 <U>xor166 Haraldi Iansson villa Sæby167 de Skærdestadha, Lincopensis diocesis, obsessa a  

demone per IIIIor dies intolerabiliter vexabatur, ad quam quamplures convenerunt clerici  

tam seculares quam regulares, ut eam per verba sacra exorcismi ab tali demone liberarent, sed  

ad quecumque remedia, que adhibere conabantur, nullus liberacionis sequebatur effectus.  

18 Cum vero refugium elegerunt ad beatam Katherinam, filiam beate Birgitte, que omnibus  

presto est, quando suum patrocinium imploratur, ad primam nominis sui invocacionem demon  

protinus recessit et mulier totaliter est salvata.  

19 Ob quam graciam graciose datam maritus eius peregre proficiscebatur  

Watzstenum, ut tale miraculum publicaret, et ne ingratus iudicaretur, (118v) peregrinacionem  

suam in magna humilitate fecit nudis pedibus absque lineis incedendo.  

20 Testes dominus Haquinus, curatus in Skærdestadha, et dominus Laurentius,  

curatus in Ølmstadha.   

 

Faber ex casu mortuus (108) 

21 <Q>uidam168 ligni faber opidi Stokholmensis nomine Laurentius cum per quandam scalam  

ascenderet super domum, quam reficeret, scala frangebatur et ipse super plateam lapidibus  

locatam deorsum cecidit et mortuus est, nec secundum iudicium humanum spes erat, ut ante  
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communem resurrectionem huius seculi solem oculis corporalibus amplius videret. 22 Ipsis  

sic desperantibus, qui adherant169, illapsus divinus descendit mentes eorum illustrans  

monensque eos, ut votum facerent pro eo ad dominam Katherinam de Wadzsteno, ad cuius  

intercessiones resuscitari mereatur. Ad cuiusmodi instinctum spe fortificati votum fecerunt,  

quod ad Watzstenum peregrinaretur cum hostiis salutaribus, si vite pristine redderetur.  

23 Votoque per fidei sacramentum170 sollempnizato a mortis ianuis quasi a  

sompno evigilavit omnibus in stuporem, et quecumque pro eo promittebantur, Watzstenum  

veniens cum omni devocione complevit.  

24 Testes Folmannus fan Lwnden, Algotus aurifaber, civis Holmensis. 

 

Infirmus usque mortem (109) 

25 <H>aquinus171 Laurensson ex Monte Cupri de Vallibus per anni medium lecto decubuit in  

viribusque corporis penitus deficiens mortem, prime transgressionis vindicem, solam penaliter 

expectabat. 26 Nocte vero quadam, cum sopori deditus esset seu172 in extasim raptus, apparuit  

sibi mulier quedam elegantis forme interrogans, an sanari desiderium haberet. Cui respondit:  

“Hoc est quod solum querit anima mea.” Ad hoc mulier: “Si sanitatem consequi velis  

pristinam, oportet, ut lumen quoddam fieri disponas ad modum spere de uno talento cere, et  

illud offerre debes personaliter iuxta sepulchrum domine Katherine de Wadzsteno.” Ad hanc  

vocem voci-(119r)-ferans, qui per longum tempus mutus factus erat, ait clara voce: “Addo  

secundum.” Ex hac hora sanus factus se paravit, ut mandatum iniunctum exsequeretur.  

27 Venit Watzstenum gaudio plenus propter sanitatem adeptam et in suis  

expensis operari procuravit unam speram173 ceream, que de presenti ad Dei et domine  

Katherine ardet honorem. 

28 Testes Jacobus Diurakarl in Henemora et Esbernus Olaffsson ibidem. 

 

Puer mortuus sub reda174 (110) 

29 Ericus Olaffsson in Gøpostadha parochia Kutby, Lincopensis diocesis, cum a silva in  

domum rediret, contigit, ut filius suus, qui redam lignis plenam veheret, ex casu cecidit, et  

plaustrum subversum est directe super collum eius et substetit, donec pater venit. Qui, cum  

impetuoso cursu festinaret, ut videret, quid actum esset, invenit filium suum spiritum  
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reddidisse. 30 Quid agere iam deberet, doloribus circumvallatus tunc dubitabat sed in hac  

tristitia positus cepit mente revolvere, quanta miracula Dominus operatur per ancillam suam  

dominam Katherinam, filiam beate Birgitte de Wasteno. Et in hac cogitacione spe fortificatus  

cepit invocare auxilium eiusdem domine Katherine votum vovens, quatenus, si filius suus  

sibi vivus redderetur, peregrinacionem faceret una cum puero versus tumbam suam Vastenum  

secum ferendo unum talentum de cera.  

31 Voto sic, ut prefertur, sollempnizato aperire cepit oculos, qui mortuus erat, et  

omnia signa vite pretendere, ita quod pater cum inestimabili gaudio gratias agens Deo et beate  

Katherine filium suum levavit a terra et tulit in domum. Et transactis octo diebus ambo pariter,  

pater videlicet et filius, venerunt Wastenum votum fideliter adimplendo.  

32 Testes Iohannes Arwidsson in Skokby et Symon Arwidsson ibidem. 

 

Ab incendio liberate sunt alique domus175 (111) 

33 <P>er176 culpam incurie invasit ignis curiam Iohannis Cruse de Smalandia, Lincopensis  

diocesis, quam totaliter vertit in cineres et carbones, cum iam ventus ex eodem climate  

exsurgens non modicus abrepiebat177 ignitos fasciculos et eos super adiacentem pecudis  

casulam iactabat. 34 Qui spe auxilii (119v) frustratus humani convertit se ad divinum  

obsecrando178 ipsam dominam Katherinam, filiam beate Birgitte de Wadzsteno, ut orando  

succurreret et apud Dominum sibi misericordiam impetraret, priusquam horreum cum grano 

et feno simul periret, votumque subiunxit, ut, si exaudiretur, peregrinacionem faceret ad  

Watzstenum offerendo ad sui honorem unam de vacis suis meliorem.179  

35 Voto facto mutatur flatus ventorum et tanti periculum incendii ab invasione  

huiusmodi curie penitus reiecit, et salva sunt omnia.  

36 Testes dominus Laurentius de Laghløsa køpung, dominus Iohannes Henrici,  

dominus Birgerus presbiteri et Laurentius Olaffsson. 

 

Ceca puella (112) 

37 <C>ristina180 Sona dotthris de Østhamar parrochia Børstil, Upsalensis diocesis, habuit  

filiam, cuius oculis per carnem mortiferam infectis visu per tres annos privata est. Propter  

quod multum tribulata refugium vertit ad patrocinium domine Katherine de Watzsteno, cuius  
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nomen et fama nunc propter diversa sanctitatis sue miracula celebratur in terris, et flexis  

genibus votum pro ea fecit, quatenus veniret peregrinando Wastenum cum offertorio suo. 

38 Quo facto visum in continenti recepit absque ullo defectu. Quam graciam non  

pro vano ducens cum magna humilitate et devocione perfecit singula, que promisit,  

Vatzstenum veniendo.  

39 Testes Petrus Nielsson de Østhamar et Laurentius muramestare ibidem. 

 

Lesus enormiter181 (113) 

40 <N>icolaus182 Iønisson in Flatholt parrochia Dødhraholt, diocesis Lincopensis, fuit lesus  

per quendam adversarium suum in brachio per transversum, ita quod sola pellis continebat  

carnem et ossa. Passiones gravissimas sustinebat mortemque imminere incunctanter timebat et  

quam viam eligere per humanum suffragium debebat ignorans, ideo faciem cordis et corporis  

levavit ad celos et ibi toto mentis ardenti desiderio sibi in auxiliatricem acclamavit dominam  

Katherinam de Watzsteno et firma fide se velle visitare (120r) suas reliquias promisit, si 

sanitas consequeretur. 41 Promissione tali facta seu183 arreptus est quodam levi ac suavi  

sompno, sub quo, prout ei apparuit, apropinquabat sibi mulier quedam nobilis ac mire  

pulchritudinis spectabilisque forme, que brachium arripiens eum pristine restituit sanitati  

singula singulis iuxta nature ordinem componendo.  

42 Hoc facto pervigilans digitos primo movit, deinde per sequentes octo dies  

lecto decumbens vulnus sine medicorum pericia medicatum est. Hiis vero diebus transactis a  

lecto surgens sanus factus venit Watzstenum letatus in hiis, que meritis beate Katherine sibi  

facta184 sunt a Domino.  

43 Testes Godzskalcus Pedhersson et Petrus Skoogh comparrochiani. 

 

Vulneratus ad mortem185 (114) 

44 <Q>uidam186 de Telmark, regione Norwegie, parrochia Bruunkabærgha, per quosdam  

satellites Sathane missos tali condicione paccionata, ut eum occiderent, miserabiliter sauciatus  

fuit, ita quod manum dextram ei amputaverunt duabus hastis corpus perforantes et utraque  

ossa fregerunt sola cute, ne abinvicem dividerentur, ea continente seu colligante, et sic  

semivivo relicto recesserunt, licet iudicio eorum mortuo. 45 Qui cum sensit se taliter  
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vulneratum mentem suam sursum a terra levavit ad Patrem celi et terre creatorem, quia de  

medicina terrenorum desperavit medicorum, sibique dominam Katherinam, filiam beate  

Birgitte de Wasteno, que causam suam assumeret et in curia celesti coram summo iudice  

presentaret, elegit advocatam ac perinde vovit se profecturum Wastenum, ubi reliquie sue  

colende requiescunt, si tantam sibi a Domino graciam fortitudinis obtineret.187  

46 Cui sic desideranti et voventi mox gracia divine presencie se per maiestatis  

sue potenciam virtualiter ostendit. Etiam quandam sibi dilectam, que vere samaritana erat, ad  

eum misit, que ipsum a terra levavit et ponens super humeros suos undique vulneribus plenum  

in domum suam misericorditer collegit. Ubi super lectum mense cum quaterdena pausat et  

postea, quasi a mortuis ad novam vitam resurgendo, iter versus Wastenum iuxta sponsionem  

continuavit, donec locum accepit optatum, ubi gracias egit Deo et ipsi digne et venerande  

advocate sue domine Katherine, ob cuius merita et preces (120v) salus ei data est dolore  

quocumque submoto, licet manus abscisa non rediit.  

47 Testes Laurentius in Silagærdh et Aslakir in Nadhandaal.188 

 

(121r) Puella trium annorum moritura189 (116) 

48 Filia Finvidhi Bænktsson parrochia Undedha, Scarensis diocesis, etate trium annorum cum  

sederet iuxta dolium gustando liquoris dulcedinem, ubi mater sua braxaturam excercebat, ex  

infortunio movebatur dolium de se effundens omnem, quem continebat, liquorem bullientem  

super dictam filiam suam. Quam in tantum combussit, quod nec minima particula cutis in ea  

remanebat sed quasi excoriatam mater ex impetu accurrens eam sibi inter brachia assumpsit et  

posuit in rivo, qui ad hostium190 domus scaturiebat. 49 Pater vero audiens clamorem et 

ullulatum matris dolore tactus intrinsecus quamvis casum nesciens festinavit, ut videret, quid  

agebatur. Sed cum ad petita pervenit, visus auditui dolorem augebat et quasi exanimis, quid  

ageret, penitus ignoravit, quia filia sua, quam delicate dilexit, omnino apparuit extincta.  

50 In hac namque turbacione tam pater quam mater stillantibus oculis mentes in  

celum levaverunt invocantes auxilium de sede omnipotentis Dei propter sanctitatem virginis  

eximie beate Katherine, filie beate Birgitte de Watzsteno, cui peregrinacionem et oblacionem  

ceree imaginis devoverunt.  

51 Voto in hunc modum sollempnizato sine mora ampliore loquitur191 que  
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mortua cernebatur et intra paucos dies plene sanitati restituta est, ut pater non coactus sed  

alacri animo venit Watzstenum singula sponsionis sue perficiendo.  

52 Testes Olavus Andree in Sandwik et Iohannes Benedicti de Forswik. 

Puella quatuor annorum perdita in silva (117) 

53 <F>ilia192 cuiusdam de parrochia Hamar ex Nericia, Strengenensis diocesis, quatuor  

annorum, cursum ab utero193 matris habens, curiam parentum exiens in silvam dictam  

Filleskogh et non rediens a parentibus et parentum amicis querebatur, licet minime inve- 

niebatur. Tandem populus trium provinciarum citatur pro eadem reinvenienda, qui per trium  

dierum naturalium spacia querebant sed in-(121v)-cassum. Ideo de spe eam umquam  

inveniendi amplius desperabant disponentes se recolligere quantocius in domus proprias. 

54 Unde pater mestus atque turbidus ponens se super genua clamavit ad Patrem luminum, a  

quo omne donum optimum descendit194, monens eum per sanctitatem et merita beate 

Katherine de Watzsteno, cuius fama mundum iam odoriferat. Cui et votum fecit.  

55 Quo mox facto ab oracione surrexit et infra mediam horam eam incolumem  

et alacrem sub quadam arbore invenerunt, propter quod  exultans plus quam credi potest venit  

Wadzstenum ymaginem ceream offerendo etcetera.  

56 Testes Iohannes Olavi in Harge et Nicolaus Laurentii ibidem.195 

 

Amens factus sanitati restituitur (118) 

57 <F>amulus196 Borghardi de castro Ørabro cum esset apud Eskilsthwna anno Domini197  

MCDLXXV die sancta Veneris circa horam vesperorum, venit sibi obviam hostis generis 

humani et ipsum una cum equo ad terram proiecit. Qui statim a terra se erexit gladium198 

evaginans et cum eo se consignans199 contra diabolum quatuor ictus dedit, et cum quintum 

addere proposuit, gladius e manibus labitur et ipse in amenciam versus equo et singulis, que 

secum gerebat, dimissis per vias et invia currens ad ultimum tandem venit in quoddam 

cimiterium, ubi ante eum solaciabantur duo viri memoriam Dei et animarum suarum salutem, 

ut creditur, agentes.  

58 In eos, ut moris est dementium, insiluit per capillos eos trahendo, sed ipsi eo  

forciores invaluerunt contra eum ipsum impie tractando, verberando et ligando et demum ad  
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Ørabro transmittendo, ubi incarceratur, ligatur et tenetur, donec pater suus vocatus venit de  

Wesgocia, qui eum a vinculis solvit et in domum suam compassione paterna reduxit, ubi  

vincula vinculis adduntur et in eisdem a festo pasche usque ad nativitatem Iohannis 

Baptiste torquebatur. Ipso vero die sancti Iohannis Baptiste secundum illapsum super-(122r)- 

naturalem, ut pie credi potest, pater suus refugium habuit ad auxilium domine Katherine, filie  

beate Birgitte, cuius lucerna iam supra candelabrum200 posita est, ipsam humili prece et  

supplici devocione deprecando, quatenus apud Omnipotentem filio misericordiam et salutem 

pristinam impetrare dignaretur.  

59 Huiusmodi voto taliter celebrato sub certa fide reddendi, ut sepulchrum suum  

visitaret, nutu divino, ut fides doceat, qui in boiis sedit cum parvo frusto ferri a grandi boia  

ipsam frangendo se absolvit, et sane menti redditus venit una cum patre Watzstenum ad  

sepulcrum beate Katherine magnificans Deum in beata Katherina, et in presencia episcopi  

Lincopensis et fratrum ostendens tantam graciam meritis beate Katherine secum factam.  

60 Testes Hemingus Hælghonis in Swdherbergha et Sweno Esberni ibidem. 

 

Vulneratus letaliter (119) 

61 Quidam de Wæsgocia nomine Enbernus parrochia Twn a vicino suo graviter est  

vulneratus. Qui per insidias post eum latenter veniens securim in dorso eius usque ad  

summum immersit, ita quod due coste ex eo sunt extracte, ad cuius affectum missum est pro 

curato, quatenus sacramentis procuraretur. 62 Qui sicud verus obediens curam habens de ove 

sibi commissa sine mora venit absolucionis beneficium sibi impendendo, licet in maxima  

difficultate loqui valuit. Tunc idem sacerdos sibi persuasit, quod votum faceret beate  

Katherine de Watzsteno et sperare posset priorem sanitatem redeundam.  

63 Qui ei annuens fecit, quod docuit, votum faciendo, ut, si sanitatem  

recuperaret, bovem unum de melioribus deberet eidem offerre201 domine Katherine. Voto  

facto sanus factus est et venit Watzstenum secundum promissa singula solvens.  

64 Testes dominus Torkillus in Twn et Bero Andree ibidem. 

 

Infirmus ad mortem202 (120) 

65 <Q>uidam203 de parrochia Frøsuia in Ødhislunda per dimidium annum grabato decubuit,  

nec aliqua spes fuit, quod unquam inde sanus resurgeret. Cum ergo semel intensissimo dolore  
                                                             
200 Post candelabrum verbum posita scr. sed del. et denuo scr. Cfr Mt. 5,15; Mc. 4,21; Lc. 8,16 et 11,33 
201 offerre in marg. 
202 Infirmus ad mortem in ima pagina pos. cod. 
203 Spatium grandis litterae initialis 
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laboraret, advenit ei mulier quedam monens, ut faceret beate Katherine, filie beate Birgitte204,  

votum suum atque peregrinacionem versus tumbam suam Watzstenum et sanitatem  

recuperaret. (122v) 66 Qui gratanter conciliis205 mulieris acquiescens fecit, ut monuit, et 

salvus factus venit Watzstenum Deum et beatam Katherinam collaudans pro dono gratuito et  

diu optato.  

67 Testes Ericus Nicolai in Atrastadha et Olavus Glad in Alvastra. 

 

Vulneratus enormiter (121) 

68 <Q>uidam206 de Broby prope Watzstenum spiculum factum ad modum fossorii accepit in  

pectore a quodam sibi insidiante usque ad pennas vel quasi et cecidit, ut mortuus estimaretur.  

69 Amici vero eius hoc videntes, qui bene cognoverant visu vel auditu, quanta mirabilia  

Dominus operatur per ancillam suam dominam Katherinam de Watzsteno, fecerunt eidem  

domine votum pro eo, si pristine restitueretur sanitati.  

70 Quo facto statim relevamen sensit in pectore et octavo die venit personaliter  

Watzstenum offerens unam imaginem de cera, idem telum in se gerentem, laudans Deum in  

beata Katherina ancilla sua.  

71 Testes dominus Nicolaus, capellanus ecclesie Wadzstenis, et Iohannes  

Laurensson207 in Broby. 

 

Puer sex annorum quassatus ex casu arboris semimortuus (122) 

72 <H>alstanus208 de Lidhom parrochia Apunda, Lincopensis dyocesis, ligna de silva in  

domum allaturus, cum arborem tante spissitudinis, quantum amplexus capere posset,  

incidisset clamans209 filio suo etatis VI annorum, ut recederet, ne dicta arbor cadens irrueret in  

eum. Qui vocem patris audiens sed non imperio parens cucurrit directe sub arbore, que  

conquassavit tam caput quam utraque brachia eius. Et inventus est quasi mortuus sub ea  

iacens, unde non sine maxima difficultate eum liberare potuit210, sed amplius quid faceret suis  

non habuit viribus.  

73 Ideo sequtus viam eorum, qui spem ponunt in Dei dilecta beata Katherina,  

filia beate211 Birgitte de Watzsteno, invocans eam in auxilium promisit peregrinacionem et  

                                                             
204 filie beate Birgitte in marg. 
205 conciliis i.e. consiliis 
206 Spatium grandis litterae initialis 
207 Laurensson ex molendinarius corr. cod. 
208 Spatium grandis litterae initialis 
209 clamans per anacoluthon scr. cod., clamavit exspectes 
210 Post potuit verbum eum scr. cod. 
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oblacionem ad sepulchrum suum. Quo facto puerum inter brachia suscipiens (123r) in  

domum portavit ac deinde Watzstenum cum voti reddicione, spem de pristina salute indubiam  

gerens.  

74 Testes Haraldus Lake et Torbernus skreddare. 

 

Infirmitate gravissima detentus (123) 

75 Prefectus domini Nicolai Stwra militis nomine Laurentius Ionsson tam inportabili peste  

gravatus fuit, ut nulla haberetur de vita eius spes. Loquelam per quindenam amittens micam  

de cibo ad recreacionem corporis non admisit. 76 Unde cum in tanta tribulacione torqueretur,  

fideles Christi sibi assistentes misericordia et compassione moti voverunt domine Katherine,  

filie beate Birgitte de Watzsteno, ut, si ad priorem virium convalescenciam rediret suis meritis  

et precibus, transiret peregrinando versus tumbam suarum reliquiarum cum devocione et  

hostiarum oblacione.  

77 Hiis sic peractis loqui mox in continenti cepit magnificando Dei potenciam in  

beata Katherina, cuius sanctitate exauditus est, et venit Watzstenum in non modico gaudio  

promissa perficiens.  

78 Testes dominus Laurentius in Akir et dominus Ingemundus in Riwdh. 

 

Moriturus gladii perfossione (124) 

79 <F>amulus212 domini eiusdem, scilicet domini Nicolai Stwra militis, bis gladio per  

medium corporis punctus sive perforatus usque ad capulum, cecidit quasi mortuus in terram.  

80 Sacerdos veniens, ut eum sacramento confessionis expediret, responsum petit sed minime  

invenit, quia loquendi potestas sublata est. Tunc idem sacerdos monuit, ut presentes, qui adhe- 

rant213, preces pro eo ad dominam Katherinam, filiam beate Birgitte, funderent. Quod et  

fecerunt, oracione in Deum, mediante dicta invocata domina Katherina, elevata.  

81 Non redit vacua sed vinculum lingue solvitur, peccatorum absolucio  

humiliter petitur et datur sanitate subsequta, nam ultra214 VIII dierum terminum lecto non  

decubuit sed sanus factus surgit a lecto. Venit Watzstenum hilaris et gaudens singula  

promissa complendo.  

82 Testes Laurentius Karlsson et Symon Skræddare de Arosia. 

 
                                                                                                                                                                                              
211 beate scripsi, beata cod. 
212 Spatium grandis litterae initialis 
213 adherant i.e. aderant 
214 ultra in marg. 
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(123v) Puella duorum annorum mortua in cado (125) 

83 <I>ohannes215 Pedhersson de opido Skæningensi cum stubam suam exiret relinquens  

filiam suam solam, que duorum annorum erat, matre agente negocia suorum circa vicinos, hec  

prefata filia, cum sic sola esset, ascendit, ut attemptaret, quid in cado esset, qui repletus erat  

nova servisia216, et hic submersa est. Post horam vero et magis rediens pater in stubam  

infantulum non videns quesivit et invenit stantem super caput habentem217 pedes sursum in  

eodem cado. Quod cum inde extraxisset, invenit mortuum, quo super pavimentum relicto ad  

plateam festinans eiulando convocavit quoscumque reperire potuit, ut viderent dolorem eius et  

delinirent.218  

84 Quibus congregatis, viris scilicet et mulieribus, dolor nichilominus quidem 

remansit in paterno pectore, quia non erat inter eos, qui vitam redderet. Eapropter omnes  

genua flectendo una voce non sine magnis suspiriis ad dominam Katherinam clamabant,  

filiam beate Birgitte, dicentes: “O beata Katherina, que omnibus presto es, qui te invocant,  

adesto invocacionibus nostris et apud Dominum impetra huic mortue pristinam vitam!” Pater  

vero cum lacrimosis oculis vovit imaginem ceream, si foret exauditus.219  

85 Voto vix facto maxille infantis rubescunt, oculi aperiuntur omniaque signa  

vitalia apparent. Tandem totali sanitati restitutus220 portatur Watzstenum reddendo graciarum  

acciones Deo et beate Katherine cum voti adimplecione.  

86 Testes Anna Magnussadotter et Petrus Magnusson, cives Skæningenses. 

 

Puella trium annorum amissa in nemore221 (126) 

87 <I>ohannes222 Swensson parrochia Grawa de Wærmelandia, Scarensis diocesis, filiam  

suam, que trium extitit annorum, inter dierum octo revoluciones in nemoris densitate errantem  

quesivit. Qui ut eo magis eam invenire valeret, per edictum missi sunt ei in adiutorium de  

quatuor provinciis sibi proximis cohabitantes et, licet omnes extremam agerent223 

diligenciam,  

per collectum laborem, nichilominus in cassum, antequam spiritu sancto instigante, qui  

errantes reducit in lucem, (124r) votum fecerunt beate Katherine de Watzsteno, cui et pater  

                                                             
215 Spatium grandis litterae initialis 
216 servisia i.e. cervisia 
217 habentem lectio incerta 
218 delinirent i.e. delenirent 
219 Litt. ex verbi exauditus supra lin. 
220 restituta expectes 
221 Puella trium annorum amissa in nemore in ima pagina pos. cod. 
222 Spatium grandis litterae initialis 
223 extremam agerent ex agerent extremam corr. cod. ut vid., agerent lectio incerta 
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curiam suam promisit offerendam, si filia sua ei incolumis redderetur.  

88 Post huiusmodi sponsionem sic factam venit puella hilaris in obviam, cunctis  

gaudia, qui eam querebant cum meroribus, offerens, et nec minimum infirmitatis seu  

debilitatis vestigium de tanta abstinentia in eius corpore apparebat. Quam pater gaudens inter  

brachia arripuit, venit cum ea Watzstenum votum suum emissum exequendo.  

89 Testes Olavus Mattisson in Røør, Birgerus in Skipfara.224 

 

Puer XII annorum moriturus225 (127) 

90 <Q>uidam226 de Wlerne parrochia taliter nominata, provincia Watzbo, Scarensis  

diocesis, habuit filium XII annorum, qui presens erat, ubi braxantes portabant cadum plenum  

bulliente aqua, et cum gressum suum dicti portitores fortiter movebant, ex infortunio  

ceciderunt totam aquam super puerum precipitantes, qui mox in terram corruens expiravit, et  

sic cadaver sine spiritu per III horas continuas mansit. 91 Quo viso votum voverunt beate  

Katherine, qui affuerunt. Quo facto incontinenti a mortis ianuis resurrexit et veniens  

Watzstenum cum aliis sanus factus singula promissa adimplevit.  

92 Testes Abram in Sigherstadha, Torbernus Olaffson ibidem. 

 

Puer claudus227 (128) 

93 <P>uer228 quidam de Glømstro de parrochia Skalanda, Scarensis diocesis, gressu 

omnino per III annos privatus, quia paraliticus, erat. Cuius amici compacientes miserie eius  

voverunt eum ad beatam Katherinam de Watzsteno, et sine dilacione temporis totus sanus  

factus venit Watzstenum glorificans Deum in sua dilecta sponsa beata Katherina.  

94 Testes dominus Olavus in Rakkaby, Esbernus Magnusson in Glomstra.229 

 

Mutus230 (129) 

95 <F>ilius231 Nicolai Magnusson de parrochia Asby XII annorum etatis percussus est in  

capite de quodam equo ita, ut loquelam amitteret. Post quartum diem factum est votum pro eo  

ad beatam Katherinam de Watzsteno, et eodem momento loquela redditur et plene sanatus  

venit Wadzstenum iuxta votum.  
                                                             
224 Skipfara sub lin. 
225 Litt. mort in marg. 
226 Spatium grandis litterae initialis 
227 Puer claudus scripsi. Verbum puer et litt. cla in marg. 
228 Spatium grandis litterae initialis. Litt. p in marg. 
229 in Glomstra sub lin. 
230 Mutus scripsi. Litt. Mut in marg. 
231 Spatium grandis litterae initialis. Litt. f in marg. 
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96 Testes Iohannes in Stangabodha et Iohannes in Tidhabodha. 

 

 

Puella ceca visum recepit232 (130) 

97 <F>ilia233 Benedicti Birghersson de Warthorffta hæredhe cecitatem (124v) oculorum per  

tres annos continuos passa tam graviter, quod naturam lapidis imitabatur, vovebat in234 se et  

parentibus, ut peregrinacione visitaret tumbam beate Katherine de Watzsteno, si visionem  

reciperet oculorum. Voto vix facto, quod optavit, meritis beate Katherine recepit et venit  

Watzstenum voti veritatem plenarie complendo.  

98 Testes Andreas Torstensson in Skøristorp, Iohannes Ragnisson. 

 

Mutus et vulneratus per medium pectoris (131) 

99 <P>etrus235 Pauli in parrochia Ødiswi in villa, que dicitur Høgha, per medium pectoris  

transverberatus fuit et tam graviter, ut pulmo eius extra corpus penderet. Qui mutus effectus  

per III dies beneficiis amicorum voventium pro eo domine Katherine meruit optinere  

omnimodam sanitatem. 100 Instabant enim solum amici pro loquela reddenda, ut saltim  

confessionem faceret, quia de hac vita temporali spem non habebant. Verumptamen ad inter- 

cessiones beate Katherine plene sanitati restitutus est, ut peregrinacione sua Watzstenum 

facta gloriabatur in Domino et beata Katherina.  

101 Testes Magnus in Trogatorpe et Magnus in Oppaby. 

 

Contracta mulier sanatur (132) 

102 <U>xor236 Andree in Bodha parrochia Korsbergha, Lincopensis diocesis et  

Smalandia, tam graviter contracta fuit, ut calcanei adhererent natibus eius. Que vota fecit ad  

diversos sanctos pro recuperanda sospitate. Sed tamen in eadem237 infirmitate laborabat, quia  

exaudita non est, antequam a quodam viro suggestum est ei, quatenus votum suum  

solempnizaret pro honore beate Katherine de Watzsteno. 103 Cui ipsa annuente et238 

statim 239 

nocte sequente os cum pede in naturalem statum redibat et convalescens Watzstenum  
                                                             
232 Puella ceca visum recepit in ima pagina pos. cod. 
233 Spatium grandis litterae initialis 
234 in supra lin. 
235 Spatium grandis litterae initialis 
236 Spatium grandis litterae initialis 
237 eadem  scr. cod. sed del. et denuo scr. Post eadem litt. m vel in scr. et del. 
238 et per anacoluthon scr. cod. 
239 Post statim scr. et del. cod. i ut vid. 
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festinabat cum gaudio.  

104 Testes dominus Sigmuntus240 in Korsbergha et Ericus Gudhmundi in   

Bøølom. 

Monstrancia cum reliquiariis inveniuntur241 (133) 

105 <Q>uedam242 monstrancia cum sex reliquiariis furtive subtracta fuit ab ecclesia dicta  

Arnis243 de Angirmannaland, Upsalensis diocesis. Cuius inhabitatores diversis molestiis  

affecti spem ponebant in Domino et beata Katherina, filia beate Birgitte de Watzsteno, cui se 

in oracionibus multum humiliabant. Propter quod in una magna (125r) silva omnia in unam  

massam conglobata repererunt. 106 Inde Deo et beate Katherine gratias agentes propterea de  

eadem parochia venientes Watzstenum tale miraculum publicabant Laurentius in Fælla cum  

socio.  

107 Testes Olavus Hælgonis in Tryn et Petrus in Miødh ibidem.244 

 

Puella trium annorum paralitica245 (134) 

108 <F>ilia246 cuiusdam nomine N de parrochia dicta Spanga trium annorum etatis vexabatur  

hac peste, scilicet247 paralisi, sine ulla misericordie levitate in tantum, quod nemo putaret eam 

mortem posse evadere. 109 Sed voto pro ea ad beatam Katherinam de Watzsteno celebrato  

reddebatur plene sanitati. Tandem venit Watzstenum ostendens verbis et factis graciam sibi  

collatam.  

110 Testes dominus Iohannes de Watzsteno, Bero in Brunby et Laurentius in  

Hædhirstadha. 

 

Puella obsessa248 (135) 

111 <F>ilia249 Sunonis Heminghsson in Grønahøgh, parrochia Fornustadha, obsessa a  

diabolo multas et magnas paciebatur tribulaciones. Et licet a multis curari attemptavit, scilicet  

secularibus et religiosis personis in sacris constitutis, in eadem nichilominus ligabatur obsidi- 

one, donec lacrimosis oculis amicorum suorum inclinata fuit beata Katherina, filia beate  

                                                             
240 Sigmuntus lectio incerta 
241 Monstrancia cum reliquiariis inveniuntur in ima pagina pos. cod. 
242 Spatium grandis litterae initialis 
243 Post Arnis verbum sokn del. cod. 
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Birgitte, quam invocabant, cui et eiusdem puelle peregrinacionem versus sepulchrum eius, si  

liberaretur, sub sacramento promittebant.  

112 Hiis taliter peractis predo crudelis et illa cruenta bestia cessit cum  

confusione sua, et puella mansit libera. Et ne coram Deo, beata Katherina ceterisque sanctis  

iudicaretur ingrata, statim manus elevans Deum in sancta sua humiliter collaudavit et ad iter  

pedes parans250 venit Watzstenas in animi et corporis alacritate singula secum facta singulis  

audire volentibus pandens.  

113 Testes dominus251 Michael Sudherkopensis et frater Ericus 

Skæningensis.252 

 

(125v) Annulus deperditus253 (137) 

114 Item prefatus Magnus Bonde254 amisit quendam annulum aureum in quodam agro  

multum lato. Pro quo multum anxius, quia preciosus erat, per octo dies continuos ipsum  

agrum perlustrando diligentissime quesivit, licet minime invenit, priusquam dimidietatem  

valoris annuli vovit offerendam beate Katherine Wastenis.255 Voto sic facto annulum optatum  

invenit gracias referens Deo et beate Katherine.  

115 Hec contingebant anno Domini MCD LXXV. 

 

Leprosus mundatur (138) 

116 Ølavus Iohannis de parrochia Korpa, alme ecclesie Aboensis, lepra percussus et in  

hospitali causa huiusmodi detentus per quinque annos votum fecit beate Katherine, filie beate  

Birgitte de Wasteno, genibus flexis et stillantibus oculis, ut, si meritis eius curari meruisset,  

tumbam eius peregrinando visitaret. 117 Quo facto absque mora mutacionem sensit in corpore 

et ab hinc de momento in dies et momenta convaluit, donec Wastenum veniens256 sanus factus  

quacumque lepre macula (126r) penitus remota graciam secum actam pro honore beate  

Katherine singulis predicabat.  

118 Testes Andreas Munk et Iohannes Lydechini, proconsules Aboenses. 

 

Manducare non valens (139) 

                                                             
250 pedes parans ex parans pedes corr. cod. 
251 dominus supra lin. 
252 Miraculum 136 ed. SRS III:2, p. 267 
253 Hoc miraculum iam fol. 72v scr. cod. 
254 Hic refertur ad miraculum praecedens, quod ed. SRS, p. 267 
255 Nisi Wadstenensis legendum? Vastenis vel Vastenensis fol. 72v 
256 Inter litt. e et n litt., quae legi non potest; veniens corr. cod. 
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119 <I>ohannes257 Olavi, consul Skæningensis, ad quinque dies non valens258 quicquam  

deglutire, propter quod nimium extenuatus mortem corporis evadere minime credidit. Et ideo  

cum patre et aliis amicis humiliabat se ad genua oracionem fundendo ad beatam Katherinam,  

ut sua interventrix pro sanitate restituenda fore dignaretur, et cum hoc vovit se nudis pedibus  

sepulchrum eius visitaturum. 120 Voto sub hac forma celebrato poculum mox sibi petiit  

propinari, quo ministrato bibit, et post mensam accessit membra quasi259 exinanita refovendo.  

Et iuxta vota refectus venit Wastenum magnificans Deum in dilecta sua beata Katherina.  

121 Testes dominus Steno, curatus Skæningensis, frater Gunnarus Wastenensis  

et Sweno Laurentii, proconsul Skæningensis. 

 

Abortivus mortuus revixit (140) 

122 <U>xor260 cuiusdam nomine Iohannis Magni de parrochia Asby in Bøke abortivum  

peperit. Et quatuor horis diei pertransitis post huiusmodi mortui in mundum adventum pater et  

alie mulieres honeste, pro tunc presentes, super genua se ponentes cum humilitate et  

devocione deprecabantur beatam Katerinam, ut ei a Domino tantum vite spacium impetrare  

dignaretur, quatenus baptismi gracia renasci mereretur. 123 Voto vix facto labia movere cepit, 

vita rediit optata et baptizatur. Tandem pater cum renato Wastenum venit, qui adhuc  

incolumis vivit, gracias agens, quia exauditus est.  

124 Testes Giorderus in Kollabodhom et Petrus Nicolai ibidem. 

 

Infans ereptus de igne261 (141) 

125 <P>etrus262 Iohannis in parrochia Rolstorpa de Hallandia, Lundensis diocesis, villa dicta  

Mutena, cum rediret a negociis (126v) et263 sollicitudinibus laboris ad curiam sue mansionis,  

vidit stubam suam undique igne inflammatam. Qui statim currens doluit absque mensura, quia  

filium suum etatis unius anni novit solum in eadem stuba relictum. Sed cum ad curiam iam  

ventum est, stuba cecidit, et ipse ex celebri fama beate Katherine spiritu sancto instigatus,  

flexit genua adorans eandem ex profundis cordis suspiriis voto peregrinacionis mediante  

versus sepulchrum eius, quatenus infantem precibus suis apud Deum liberaret.  

126 Oracione facta ex impetu surgens quendam cacabum cupreum arrepuit264  

                                                             
257 Spatium grandis litterae initialis 
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ponens eum super caput et sic ignem ingreditur et ad locum, ubi cuna pendebat, festinabat,  

quam una cum infantulo inter brachia rapiens via265 eadem, qua intravit, exivit, et licet ab  

incendio graviter lesus tamen pre gaudio, quo repletus est eo, quod filium suum illesum iam  

claris oculis inspexit, vix sensit. Sed non solum ipse sed et omnes presentes et postea ad hoc  

stupendum miraculum advenientes videntes et alii audientes pre stupore mirati sunt, quomodo  

manus Domini ad preces et merita huius beate domine potens et larga fuit, quia nec minimum  

vestigium ignis in puero apparuit, sed patri et omnibus presentibus alacer et gaudens arridebat.  

Temporeque modico expost parens cum puero venerunt Wastenum votum emissum  

effectualiter exequentes.  

127 Testes Andreas Beronis in Muteno et Nicolaus Swenonis ibidem. 

 

Mortuus (142) 

128 Michael Henrici, famulus domini Nicolai Stura militis, cum ad curiam dicti militis dictam  

Ekesio per quoddam stangnum transferret glebas, in eiusdem stangni medio cimba mergitur,  

et ipse una cum socio sub aquis ad fundum mox descendit. Et tunc diei erat hora sexta post  

meridiem, ibique manserunt per noctem et usque ad horam quartam diei sequentis post  

meridiem.  

129 Isto dicto Michaele invento (127r) et ad terram delato sanctitatem beate  

Katherine temptare volentes et, an alicuius meriti esset apud Deum266, clamabant ad eam  

dicentes: “O beata Katherina, multa miracula tecum et propter te agit Dominus, celi et terre  

Creator, mortuos resuscitando etcetera. Impetra ergo et isti mortuo vitam pristinam et, si sic,  

vovemus tibi imaginem ceream offerendam ad sepulcrum tuum Wastenis.” Post hec facta  

sine dilacione ceperunt gene rubescere et alter oculus aperitur. Quibus visis corpus pro aque 

eieccione revolvebant. Qua eiecta statim loquitur, qui mortuus erat. Et singula, prout pro eo  

promissa errant, fideliter adimplevit Wastenum veniendo.  

130 Testes Andreas Matthei, famulus eiusdem militis, et Gregorius Mattei 

ibidem.267 

 

2.4 Översättning mirakler 
En man vid namn Johan som höll på att dö (Lundén nr 101) 

Johan Andersson från Munktorps socken, Västerås stift, plågades av en så svår sjukdom att  
                                                                                                                                                                                              
264 arrepuit i.e. arripuit 
265 via in marg. 
266 Post Deum verbum del. cod., quod non legi potest 
267 Miraculum 143 ed. SRS III:2, p. 267. Verba Sequitur sermo de beata Katherina in ima pagina 
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ingen hoppades på ett längre liv för honom i denna världen, och han förlorade talförmågan  

under två dygn. Vid den tiden när detta så tilldrog sig kom av en tillfällighet en främling, som 

rådde den sjukes släktingar att de skulle avlägga ett löfte för honom till fru Katarina av 

Vadstena. De gav gladeligen sitt bifall åt den nämnde främlingens råd och avlade ett löfte att 

han ödmjukt skulle besöka nämnda fru Katarinas grav, om han återfick sin tidigare hälsa. 

 2 Sedan löftet avlagts på detta sätt återfick han utan dröjsmål hälsan  

fullständigt  i tungan och övriga lemmar. Frisk kom han till Vadstena och prisade Gud i hans  

tjänarinna fru Katarina. 

 3 Vittnen är herr Gulle268, kyrkoherde i Munktorp, med sin bror Knut Andersson  

på samma ställe och Gudmund från Stockholm. 

 

En döv flicka (Lundén nr 102) 

4 En kvinna i Arboga hade en dotter, som under en tid av tre år på grund av svår dövhet inte 

uppfattade eller hörde ljud av något slag. Hon blev, såsom man tveklöst tror, uppmuntrad 

genom insiktens gåva av den Helige Ande och avlade ett löfte för flickan till fru Katarina av 

Vadstena, om hon skulle återfå hörseln. 5 Knappt hade alltså löftet uttalats förrän all dövhet 

försvann utan dröjsmål. 

 6 Vittnen är Ingemund, smed i Arboga269, Margareta, Tidekin Peterssons hustru,  

och Peter Håkansson270 på samma ställe. 

 

En högerhand och högerfot som var förtorkade (Lundén nr 103) 

7 Nils Simonsson i ”Rumby”271, Häradshammars socken, Linköpings stift, hade en son vars 

högra hand och högra fot på grund av en tilltagande svår sjukdom var fullständigt förtorkade, 

så att han varken förmådde vara till något som helst gagn eller någon nytta alls för sig själv 

eller någon annan. På grund av detta drabbades hans föräldrar av stor sorg och outhärdlig 

smärta. 

                                                             
268 Hullo i Lundén 1950, s. 150; VSH 1949, s. 128; SMP 2, sp. 415-416. 
269 Ingemund smed (Jngemwund smid, yngymwndh smedh, igemund, jngemund, jngmund, yngimund, 
ingemundh; smidh), fjärdingsman 1457 och 1492, fodermarsk 1460, 1467-1468, 1483 och 1490, bomästare 
1474, brandskådare 1497. Han förekommer vid sidan av ämbetena på ett flertal ställen i stadens tänkebok, AST 
1941-1950, registerhäftet, s. 83. 
270 Det skulle kunna röra sig om den Pedhir Hakonson (Per, Pedher, Peder; Hokonsson, Hankonson, Hokonson) 
som är fjärdingsman 1468, 1484-1486, fodermarsk 1470, härbärgerare 1473. Han förekommer vid sidan av 
ämbetena på ett flertal ställen i stadens tänkebok, AST 1941-1950, registerhäftet, s. 215. Vi kan notera att 
ovannämnde Ingemund smed och Pedhir Hakonson innehar ämbeten samtidigt 1467, AST 1935-1937, s. 273-
274. 
271 Rumby i Lundén 1950, s. 150. 
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 8 Alltså fattade de ett klokt beslut, såsom det föreföll dem, att i likhet med 

oräkneliga barn av kyrkan söka tillflykt till hjälp från den saliga Katarina av Vadstena, åt 

vilken ett löfte avlades i all uppriktighet, att deras tidigare nämnde son ödmjukt skulle besöka 

hennes grav under en vallfärd. När han kom till Vadstena i enlighet med löftet, fann han att 

han var fullständigt frisk och med obeskrivlig glädje återvände han till föräldrahemmet. 

 9 Vittnen är Sune från ”Fellumstadha” och Magnus i ”Wanghem”.272 

 

En svårt sjuk nunna i Vårfruberga (Lundén nr 104) 

10 En nunna i Vårfruberga kloster, Strängnäs stift, låg oavbrutet till sängs under ett helt år på  

grund av en svår sjukdom, men en natt när hon fallit i sömn, visade sig en kvinna för henne 

som frågade, om hon önskade bli botad. Nunnan svarade henne att hon inte kunde tänka sig 

eller trakta efter något mer önskvärt. Och kvinnan sade: ”Avlägg ett löfte till den saliga 

Katarina av Vadstena och du ska uppnå hälsan.” 11 Så snart hon vaknat skickade hon efter 

abbedissan. Då denna kom berättade nunnan allt för henne såsom hon blivit övertalad. Sedan 

abbedissan hört det som hänt sammankallade hon klostersystrarna och berättade detsamma för 

dem. De gladdes mycket åt sådana rykten och tillsammans med abbedissan böjde alla mycket 

fromt knä, bad till den ovannämnda Katarina och när de åkallade hennes hjälp avgav de 

dessutom ett löfte med offergåvor för nunnans räkning, om hon skulle förtjäna att uppnå sin 

tidigare hälsa. 

 12 När dessa saker så skett, kände hon, när hon nästa natt vaknade ur sömnen, 

att hon blivit frisk och stark i varje lem av kroppen, så att hon orkade besöka kyrkan och koret 

utan den förtret eller det besvär, som redan under lång tid fjättrat henne, och där prisade hon 

tillsammans med sina systrar i hymner, psalmer och andliga sånger Gud och den saliga 

Katarina ur hjärtats glödande längtan på samma sätt för den bevisade nåden. 

 13 Vittnen är Katarina Jönsdotter och Birgitta Jönsdotter på samma ställe. Och  

när dessa kvinnor vittnade om detta, var dessa präster närvarande: herr Birger, herr Johan  

Henriksson och herr Peter Olofsson. 

 

En barnaföderska och ett dött barn vilka vaknade till liv (Lundén nr 106) 

14 Kristina Arvidsdotter i Gudhems kloster273, Skara stift, födde ett dött barn och miste  

                                                             
272 Fjärdingstad och Vanghem i Lundén 1950, s. 151. Även läsningen ”Fellunstadha” är möjlig. Fjärdingstad och 
Vanghem är en by respektive ett hemman i Häradshammars kommun, SO 1932-1952, del II, s. 549. Det skulle 
kunna vara fornsvenska former av dessa som anges i miraklet, men ytterligare forskning behövs för att bestämt 
kunna fastslå detta. 
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själv livet. Barnmorskorna såg detta i sanning beklagansvärda skådespel och berövade all  

mänsklig hjälp kastade de sig till marken, anropade hjälp av fru Katarina, den heliga Birgittas 

av Vadstena dotter, vars helighetsrykte utsträcker sig över jorden, och de tillade ett högtidligt 

löfte att bege sig till hennes grav, om mor och barn genom hennes böner skulle förtjäna att få 

skåda denna världens ljus. O hur sällsam är inte Guds milda makt och mäktiga mildhet, som 

överallt är närvarande beredd att barmhärtigt komma till hjälp åt alla och var och en, då den 

bönfallits av sina heliga och utvalda! 

 15 Detta är tydligt i det här miraklet, ty när de oavbrutet under tre timmar ropat  

den saliga Katarinas av Vadstena namn, för att hon skulle värdigas hysa medlidande med 

dem, utverkade hon livet, såsom det berättas, efter att ha åkallats med många djupa suckar och 

höga rop, av Herren åt den dödfödda och modern, och efter det att båda återuppväckts och fått 

nytt liv kom kyrkoherden och döpte barnet, som alltjämt lever, och därefter kom modern med 

stor glädje till Vadstena och fullgjorde fromt och ödmjukt det som hon lovat. 

 16 Vittnen är Sven Petersson, Johan Bengtsson och Anders Petersson på samma 

ställe. 

 

En kvinna som var besatt av djävulen i fyra dagar (Lundén nr 107) 

17 Harald Janssons hustru i byn Säby i Skärstads socken, Linköpings stift, var besatt av  

djävulen under fyra dagar och hemsöktes outhärdligt, och hos henne infann sig många  

präster, såväl sekulär- som ordenspräster, för att genom exorcismens274 heliga ord befria 

henne från denna demon, men vilka botemedel de än försökte använda lyckades de inte bota 

henne. 18 Men då valde de att ta sin tillflykt till den saliga Katarina, den heliga Birgittas 

dotter, hon som är närvarande hos alla när man ber om hennes beskydd, och vid första 

åkallandet av hennes namn försvann omedelbart den onda anden och kvinnan botades 

fullständigt. 

 19 Tack vare den barmhärtigt givna nåden gav sig hennes man av på 

pilgrimsfärd till Vadstena, för att offentliggöra detta mirakel, och för att inte anses otacksam 

genomförde han sin vallfärd i stor ödmjukhet med bara fötter och han gick utan linnekläder. 

 20 Vittnen är herr Håkan, kyrkoherde i Skärstad, och herr Lars, kyrkoherde i  

Ölmstad. 

 

                                                                                                                                                                                              
273 ”Av sammanhanget framgår, att hon var en bondhustru på en gård, som lydde under Gudhems kloster”, 
Lundén 1950, s. 152 not 29. 
274 ”Kyrkans ritual för utdrivande av onda andar”, Lundén 1950, s. 152 not 30. 
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En timmerman som dog av ett fall (Lundén nr 108) 

21 När en timmerman i Stockholm vid namn Lars klättrade uppför en stege på ett hus, som  

han skulle reparera, brast stegen och han föll ned på den stenlagda gatan och dog, och intet 

hopp fanns enligt mänsklig bedömning, att han före den här världens gemensamma  

återuppståndelse mera skulle få se solen med kroppsliga ögon. 22 Under det att de som var  

närvarande var förtvivlade, kom en gudomlig ingivelse ned som upplyste deras sinnen och 

uppmanade dem att avlägga ett löfte för honom till fru Katarina av Vadstena, för att han 

genom hennes förböner skulle förtjäna att åter väckas till liv. Genom denna ingivelse stärktes 

de i sitt hopp och avlade ett löfte, att han skulle vallfärda till Vadstena med 

frälsningsbringande offer, om han återfick livet. 

 23 Sedan löftet högtidligt bekräftats med en helig ed vaknade han från dödens 

portar såsom ur en sömn till häpnad för alla, och allt som lovats för honom fullgjorde han med 

all fromhet när han kom till Vadstena. 

 24 Vittnen är Folkmar van Lunden275 och Algot guldsmed276, borgare i 

Stockholm. 

 

En man som var dödssjuk (Lundén nr 109) 

25 Håkan Larsson från Kopparberg i Dalarna låg till sängs ett halvår fullständigt utan  

kroppskrafter, och plågat förväntade han sig endast döden, straffet för den första 

överträdelsen.277 26 Men en natt när han fallit i sömn liksom bortryckt i extas, visade sig en  

kvinna med skön gestalt för honom och frågade, om han hade en önskan att botas. Han 

svarade henne: ”Detta är det enda som min själ önskar.” Då sade kvinnan: ”Om du vill uppnå  

den tidigare hälsan är det nödvändigt, att du ordnar så att ett ljus görs i form av ett klot av ett  

pund vax, och du bör personligen offra det vid fru Katarinas av Vadstena grav.” Vid dessa ord  

ropade han högt, han som under lång tid varit stum, och sade med tydlig röst: ”Jag lägger till  

                                                             
275 Folman i Lundén 1950, s. 153; SMP 2, sp. 100-103, 106. I resten av den här noten används dock formen 
Folmer, då de följande uppgifterna återges ur andra källor, i vilka den formen (med varianter såsom Folmar) 
brukas. Folmer van Lunden [Srr. R. 140], skottherre av borgerskapet 1459, tysk rådman 1460-1471 (satt i rätten 
1461-1462, 1464, 1466 och 1469), kämnär 1461, rättsfogde 1462, skottherre 1463, SSÄB 1927, s. 305; han 
förekommer på ett flertal ställen i SSTB 1917, s. 518, i SSTB 1944, s. 663-664, i SSTB 1930, s. 498, var död i 
början av 1500-talet, SSTB 1931, s. 433; i den registerlösa SSJB 1876 återfinns han på s. 260 (år 1457), s. 261-
262 (år 1457), s. 396 (år 1473), och i den likaledes registerlösa SSJB 1914 förekommer han på s. 108-109 (år 
1488), s. 191 (år 1491); vi hittar honom slutligen i SSSB 1926, s. 544. 
276 Algot guldsmed (Algud, -gut gulsmid, guldsmyt), vaktbefälhavare 1440-1441, föreståndare för 
fredagsallmosan 1445-1474, guld- och silvervräkare 1448-1470, SSÄB 1927, s. 293; han förekommer också i 
SSTB 1917, s. 509; vidare hittar vi honom i den registerlösa SSJB 1876, s. 162 (år 1447), s. 262 (år 1458), s. 
399-400 (år 1473); han återfinns slutligen i SSSB 1926, s. 495. 
277 Här åsyftas arvssynden, ODCC 1997, s. 1195-1997. 
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ett andra.” Från denna stund blev han frisk och förberedde sig för att utföra den pålagda 

befallningen. 

 27 Han kom till Vadstena full av glädje på grund av den vunna hälsan och på 

egen bekostnad lät han göra ett klot av vax, vilket för närvarande brinner till Guds och fru 

Katarinas ära. 

 28 Vittnen är Jakob Djurkarl278 i Hedemora och Esbjörn Olofsson på samma  

ställe. 

 

En pojke som dog under en vagn (Lundén nr 110) 

29 När Erik Olofsson i Göpperstad, Kuddby socken, Linköpings stift, återkom hem från  

skogen hände det, att hans son som drog en vagn full med ved föll av en olyckshändelse, och  

lasset välte rakt över hans hals och han låg därunder, till dess fadern kom. Då denne snabbt 

rusade dit för att se vad som hänt, upptäckte han att sonen hade uppgivit andan.  

30 Överväldigad av bedrövelse tvekade han därefter vad han nu borde göra, men mitt i denna 

sorg började han tänka över, hur stora mirakler Herren utför genom sin tjänarinna fru 

Katarina, den heliga Birgittas av Vadstena dotter.  Och styrkt i hopp vid denna tanke började 

han anropa fru Katarinas hjälp och avlade ett löfte att, om han fick sin son levande tillbaka, 

skulle han vallfärda tillsammans med pojken till hennes grav i Vadstena och ta med sig ett 

pund vax. 

 31 Sedan löftet, såsom det sägs ovan, högtidligt bekräftats började han som var  

död öppna ögonen och visa alla tecken på liv, så att fadern med obeskrivlig glädje under det 

att han tackade Gud och den saliga Katarina lyfte upp sin son från marken och bar in honom i 

huset. Och efter åtta dagar kom båda, nämligen fadern och sonen, till Vadstena och infriade 

troget löftet. 

 32 Vittnen är Johan Arvidsson i Skogsby och Simon Arvidsson på samma  

ställe. 

 

Några hus som räddades från eldsvåda (Lundén nr 111) 

33 Genom vårdslöshet utbröt eld i Johan Cruses från Småland gård, Linköpings stift, och 

elden förvandlade den fullständigt till aska och kol, då en kraftig vind blåste upp från samma 

väderstreck, ryckte loss små glödande stycken och kastade dessa över den näraliggande 

ladugården. 34 Berövad hopp om mänsklig hjälp vände han sig till den gudomliga genom att 

                                                             
278 Djurakarl i Lundén 1950, s. 154. 
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bönfalla den saliga Katarina, den heliga Birgittas av Vadstena dotter, att hon skulle bistå 

honom genom att be och hos Herren utverka barmhärtighet åt honom, innan ladan med säd 

och hö samtidigt skulle gå förlorad, och han tillfogade ett löfte att, om han blev bönhörd, 

skulle han göra en vallfärd till Vadstena och offra en av sina bästa kor till hennes ära. 

 35 Sedan löftet avlagts ändrades vindriktningen och drev fullständigt bort faran 

för en så stor eldsvåda från gården, och allt räddades. 

36 Vittnen är prästerna herr Lars från Köping, herr Johan Henriksson och herr 

Birger samt Lars Olofsson. 

 

En flicka som var blind (Lundén nr 112) 

37 Kristina Sunedotter från Östhammar, Börstils socken, Uppsala stift, hade en dotter som  

var berövad synen under tre år sedan hennes ögon infekterats av sjukt kött. Modern, som 

därför var djupt förtvivlad, tog sin tillflykt till fru Katarinas av Vadstena beskydd, vars namn 

och rykte på grund av hennes helighets många mirakler nu firas på jorden, och med böjda 

knän avlade modern ett löfte för dottern, att hon skulle komma till Vadstena på vallfärd med 

sin offergåva. 

 38 Sedan löftet avlagts återfick dottern omedelbart synen utan någon svaghet. 

Hon ansåg inte denna nåd meningslös och hon fullgjorde med stor ödmjukhet och fromhet 

allt, som hon hade lovat, när hon kom till Vadstena. 

 39 Vittnen är Peter Nilsson från Östhammar och Lars murarmästare på samma 

ställe. 

 

En man som var mycket svårt sårad (Lundén nr 113) 

40 Nils Jönsson i Flathult, Döderhults socken, Linköpings stift, blev sårad tvärs över armen  

av en fiende, så att endast huden höll samman köttet och benen. Han uthärdade svåra lidanden  

och fruktade att döden ofördröjligen hotade, och då han var okunnig om vilken väg han borde 

välja genom mänsklig hjälp, lyfte han hjärtats och kroppens ansikte mot himlen och med  

sitt sinnes hela brinnande önskan anropade han där fru Katarina av Vadstena som sin 

hjälperska och med fast övertygelse lovade han att han ville besöka hennes reliker, om han 

skulle erhålla hälsan. 41 Efter att ha avlagt detta löfte föll han hastigt såsom i en lätt och skön 

sömn, under vilken, såsom det föreföll honom, en kvinna av ädel och sällsam skönhet och 

ståtlig gestalt närmade sig, som hastigt grep armen och återställde honom till den tidigare 

hälsan och hon sammanfogade allt i enlighet med naturens ordning. 



57 
 

 42 När han därefter vaknade, rörde han först fingrarna, och sedan låg han till 

sängs under de följande åtta dagarna och såret läktes utan läkarbehandling. Men efter dessa 

dagar steg han upp ur sängen och var frisk, och så kom han till Vadstena glad över detta, som 

gjorts för honom av Herren genom den saliga Katarinas förtjänster.  

 43 Vittnen är Gotskalk Petersson och Peter Skog279 från samma socken. 

 

En man som blev sårad till döds (Lundén nr 114) 

44 En man från Telemarken i Norge, Brunkebergs socken, blev av några av Satans hejdukar,  

som skickats ut på det villkoret att de skulle döda honom, ömkligt sårad på så sätt att de högg 

av höger hand för honom, genomborrade kroppen med två spjut och bröt båda benen så att 

endast huden höll ihop dem och förhindrade att de föll isär, och så gav de sig iväg sedan han 

lämnats halvdöd, även om han var död enligt deras mening. 45 När han märkte att han var 

skadad på ett sådant sätt upplyfte han sitt sinne uppåt från jorden till Fadern, himmelens och 

jordens skapare, eftersom han inte hyste några förhoppningar om de jordiska läkarnas 

botemedel, och valde fru Katarina, den heliga Birgittas av Vadstena dotter, som förespråk-

erska åt sig, för att hon skulle åta sig hans sak och lägga fram den vid det himmelska hovet 

inför den högste domaren, och likaså lovade han att han skulle resa till Vadstena, där hennes 

vördnadsvärda reliker vilar, om han av Herren skulle erhålla en så stor nåd av kraft åt honom. 

 46 När han önskade och lovade detta visade sig faktiskt i praktiken strax den  

gudomliga närvarons nåd för honom genom sitt majestäts makt. Ja, den skickade en kvinna 

som Gud älskade till honom, en som verkligen var en samarit, som lyfte honom från marken 

och lade honom på sina axlar, han som överallt var full med sår, och räddade honom 

barmhärtigt till sitt hus. Där vilade han i en säng i en och en halv månad, och därefter steg han 

åter upp såsom från de döda till ett nytt liv, och fortsatte resan till Vadstena i enlighet med 

löftet, till dess han nådde den önskade platsen, där han tackade Gud och sin värdiga och 

vördnadsvärda förespråkerska fru Katarina, för vars förtjänsters och böners skull hälsan givits 

åt honom sedan all smärta avlägsnats, även om den avhuggna handen inte återkom.  

 47 Vittnen är Lars i ”Silagærdh”280 och Aslak i Nådendal. 

 

En treårig flicka som höll på att dö (Lundén nr 116) 

                                                             
279 Även Lundén 1950, s. 155 har tolkat Skog som ett tillnamn. En ort med detta namn finns inte belagd i DMS 
4:2, s. 157-195. Dock skulle det kunna röra sig om ett gårdsnamn, varför det inte med säkerhet skall ses som ett 
tillnamn. 
280 Silagård i Lundén 1950, s. 156. 
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48 När Finvidh281 Bengtssons treåriga dotter i Undenäs socken, Skara stift, satt bredvid ett 

kärl och smakade på den söta vätskan där hennes mor höll på att brygga öl, kom av en    

olyckshändelse kärlet i rörelse och all bubblande vätska som det innehöll tömdes ut över 

dottern. Hon blev bränd till den grad att inte minsta lilla bit av huden fanns kvar på henne, 

utan hon blev såsom flådd, och modern sprang hastigt dit och tog upp henne i armarna och 

lade henne i bäcken, som rann fram vid husets dörr. 49 Fadern hörde moderns rop och  

skrik och blev drabbad av förtvivlan inom sig, även om han inte visste vad som hänt och han 

skyndade dit, för att se vad som hänt. Men när han kom fram kände han ännu större förtvivlan 

över det han såg än över det som han hört, och han var lamslagen och fullständigt okunnig om 

vad han skulle göra, eftersom hans dotter, som han älskade ömt, syntes alldeles livlös. 

 50 I denna bedrövelse upplyfte såväl fadern som modern sinnena med  

tårdrypande ögon mot himlen och åkallade hjälp från den allsmäktige Gudens tron genom den  

förträffliga jungfrun saliga Katarinas helighet, den heliga Birgittas av Vadstena dotter, åt  

vilken de lovade en vallfärd och ett offer i form av en vaxbild. 

 51 Sedan löftet högtidligen avlagts på detta sätt talade hon som tycktes död  

utan vidare dröjsmål och inom blott några få dagar blev hon fullt återställd till hälsan, så att  

fadern inte av tvång utan med glatt sinne kom till Vadstena och infriade vart och ett av sina  

löften. 

 52 Vittnen är Olof Andersson i Sandvik282 och Johan Bengtsson i Forsvik. 

 

En fyraårig flicka som försvann i skogen (Lundén nr 117) 

53 Den fyraåriga dottern till en man från Hammars socken i Närke, Strängnäs stift, sprang  

iväg från moderns famn och gav sig av från föräldrarnas gård till en skog som heter 

”Filleskogh”283, och när hon inte återkom eftersöktes hon av föräldrarna och föräldrarnas 

vänner, men hon hittades inte. Till sist tillkallades folk från tre härader för att återfinna henne, 

vilka sökte under en tid av tre dygn, men förgäves. Därför hade de inte längre något hopp att 

någonsin påträffa henne och förberedde sig på att snarast möjligt återvända till de egna 

hemmen. 54 Sorgsen och upprörd knäföll därför fadern och ropade högt till ljusens Fader, 

från vilken varje god gåva stiger ned284, och manade honom genom den saliga Katarinas av 

Vadstena helighet och förtjänster, hon vars rykte nu uppfyller världen med vällukt. Till henne 

avlade han också ett löfte. 
                                                             
281 Finvid i Lundén 1950, s. 157; SMP 2, sp. 61. 
282 Sandviken i Lundén 1950, s. 157; SOL 2003, s. 268. 
283 Filleskog i Lundén 1950, s. 157. 
284 Jak. 1,17. 
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55 Sedan löftet avlagts steg han genast upp från bönen och inom en halvtimme  

hittade de henne oskadd och glad under ett träd, och på grund av det jublade fadern mer än 

man kan tro och kom till Vadstena och offrade en vaxbild och så vidare. 

 56 Vittnen är Johan Olofsson i Harge och Nils Larsson på samma ställe. 

En man som blivit galen återfår hälsan (Lundén nr 118) 

57 När en tjänare hos Borkvard285 på Örebro slott var vid Eskilstuna i Herrens år 1475 på  

långfredagen vid tidern för vespern, kom människosläktets fiende honom till mötes och   

slog honom till marken tillsammans med hästen. Han reste sig genast upp från marken, drog  

svärdet ur skidan, gjorde korstecknet med det och riktade fyra hugg mot djävulen. Men då han  

beredde sig att tillfoga det femte, gled svärdet ur händerna och han blev vansinnig och släppte 

ifrån sig hästen och allt som han förde med sig, och sedan sprang han omkring på vägarna och  

i oframkomliga trakter, och till sist kom han till en kyrkogård, där två män befann sig före 

honom sysselsatta med hågkomsten av Gud och, såsom man tror, sina själars frälsning. 

 58 Han hoppade på dem, såsom dårar brukar, och drog dem i håret, men de var 

starkare än han och fick övertaget över honom, de hanterade honom grymt, pryglade och band 

honom och till sist skickade de över honom till Örebro, där han sattes i fängelse, bands och 

kvarhölls, till dess hans far som tillkallats från Västergötland kom. Denne löste honom från 

bojorna och återförde honom av faderligt medlidande till sitt hem, där bojor lades till bojor 

och han pinades i dessa från påsk ända till midsommar. Men på själva midsommardagen tog 

hans far enligt övernaturlig ingivelse, såsom det fromt kan tros, sin tillflykt till fru Katarinas 

hjälp, den heliga Birgittas dotter, vars ljus nu är satt på ljusstaken,286 och bad henne med 

ödmjuk bön och bönfallande fromhet, att hon hos den Allsmäktige skulle värdigas utverka 

barmhärtighet och den tidigare hälsan åt sonen. 

 59 Sedan ett sådant löfte avlagts att uppfyllas på heder och samvete, att han 

skulle besöka hennes grav, lyckades han genom gudomlig vilja, såsom tron lär, lösgöra sig, 

han som satt i bojor, genom att med en liten bit av järn från den stora bojan bryta sönder 

denna, och återställd till hälsan kom han tillsammans med fadern till Vadstena till den saliga 

Katarinas grav och han lovprisade Gud i saliga Katarina, och i närvaro av biskopen av 

Linköping287 och bröderna visade han att en så stor nåd åstadkommits med honom genom den 

saliga Katarinas förtjänster. 

                                                             
285 Borghard i Lundén 1950, s. 158; SMP 1, sp. 442-443; Borkvard Hansson, fogde på Örebro slott, var fogde där 
ännu 13 juni 1478, SDHK 30411. 
286 Matt. 5,15; Mark. 4,21; Luk. 8,16 och 11,33. 
287 Henrik Tidemansson, biskop av Linköping 1465-1500, Schück 1969-1971, s. 657. 
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 60 Vittnen är Hemming Helgesson i Söderberga och Sven Esbjönsson på samma 

ställe. 

 

 

 

En man som var dödligt sårad (Lundén nr 119) 

61 En man från Västergötland vid namn Enbjörn i Tuns socken blev svårt sårad av sin granne. 

Denne kom i hemlighet genom försåt efter honom och stack en yxa djupt in i hans rygg ända 

till skaftet, så att två revben rycktes ut från honom, och på grund av hans tillstånd skickade 

man efter kyrkoherden, för att han skulle få del av sakramenten. 62 Såsom en sann tjänare 

hade kyrkoherden omsorg om det får han fått anförtrott åt sig, och kom utan dröjsmål och 

erbjöd avlösningens nådegåva åt mannen, även om denne med största svårighet förmådde tala. 

Då övertalade prästen honom, att han skulle avlägga ett löfte till den saliga Katarina av 

Vadstena och därigenom kunna hoppas att den tidigare hälsan skulle återkomma. 

 63 Han rättade sig efter prästen och gjorde det som denne sagt och avlade ett 

löfte att han, om han fick tilbaka hälsan, skulle offra en av sina bästa oxar åt fru Katarina.  

Sedan löftet avlagts blev han frisk, kom till Vadstena och infriade allt det lovade. 

 64 Vittnen är herr Torkel i Tun och Björn Andersson på samma ställe. 

 

En man som var dödssjuk (Lundén nr 120) 

65 En man från Frösve288 socken i Odenslunda låg till sängs under ett halvår, och det fanns 

inte något hopp, att han någonsin skulle resa sig därifrån frisk. När han en gång plågades av 

den svåraste smärta, kom en kvinna till honom och uppmanade honom, att han skulle avlägga 

sitt löfte till den saliga Katarina, den heliga Birgittas dotter, och göra en vallfärd till hennes 

grav i Vadstena och därigenom återvinna hälsan. 66 Med glädje åtlydde han kvinnans råd och 

gjorde, såsom hon uppmanade honom, och frisk kom han till Vadstena och lovprisade Gud 

och den saliga Katarina för den länge efterlängtade nådegåvan. 

 67 Vittnen är Erik Nilsson i ”Atrastadha” och Olof Glad i Alvastra.289 

 

En man som var mycket svårt sårad (Lundén nr 121) 

68 En man från Broby i närheten av Vadstena fick en pilspets290 gjord i form av en hacka i  

                                                             
288 Frösunda i Lundén 1950, s. 159; KDMS 1967, s. A2; SO 1932-1952, del II, s. 309. 
289 Åttesta respektive Åsvasta i Lundén 1950, s. 159. 
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bröstet ända till vingpennorna eller däromkring av en som lurade på honom och han föll, så att 

han ansågs vara död. 69 Men hans vänner som såg detta, och som genom syn eller hörsägen 

väl kände till hur stora underverk Herren utför genom sin tjänarinna fru Katarina av Vadstena, 

avlade ett löfte åt denna fru för hans skull, om han skulle återfå den forna hälsan. 

 70 Sedan löftet avlagts kände han genast en lindring i bröstet och på den åttonde  

dagen kom han själv till Vadstena, offrade en vaxbild som innehöll pilen och lovprisade  

Gud i hans tjänarinna den saliga Katarina.  

71 Vittnen är herr Nils, kaplan i Vadstena kyrka, och Johan Larsson i Broby. 

 

En sexårig pojke som slogs sönder av ett fallande träd och var halvdöd (Lundén nr 122) 

72 Halsten från Lida, Appuna socken, Linköpings stift, skulle bära ved från skogen till 

hemmet, och när han hade huggit ned ett träd av en sådan tjocklek, som han kunde omfamna, 

ropade han åt sin sexårige son att han skulle dra sig undan, för att inte det fallande trädet 

skulle störta på honom. Pojken hörde faderns röst men lydde inte utan sprang rakt under  

trädet, som krossade såväl hans huvud som båda hans armar. Och han påträffades såsom död  

liggande under det, varifrån fadern inte utan största svårighet kunde befria honom, men  

sedan visste han inte vad han skulle kunna göra med egna krafter. 

 73 Därför följde han deras väg, som sätter sitt hopp till Guds älskade saliga 

Katarina, den heliga Birgittas av Vadstena dotter, och åkallade henne till hjälp och lovade en 

vallfärd och ett offer vid hennes grav. Sedan löftet avlagts tog han upp pojken i armarna, bar 

honom hem och kom därpå till Vadstena med infriandet av löftet och han hyste ett säkert 

hopp om den tidigare hälsan. 

 74 Vittnen är Harald Lake291 och Torbjörn skräddare.292 

 

En man som var fjättrad av en mycket svår sjukdom (Lundén nr 123) 

75 En fogde hos riddaren herr Nils Sture293 vid namn Lars Jonsson besvärades av en så  

                                                                                                                                                                                              
290 Lundén 1950, s. 159-160 översätter spiculum med spjut och telum (§70) med pil, vilket inte behöver vara fel. 
Dock åsyftas här ett och samma föremål, varför terminologisk konsekvens i översättningen bör eftersträvas. Att 
det är fråga om en pilspets förefaller mer sannolikt än ett spjut utifrån föremålets form och att det sedan bakas in 
i vax. 
291 Harald Lake är inte ett unikt namn, utan förekommer även på 1300-talet i SDHK 14739, 14468, 14467, 
14537, 13529, 14539, 14037, 14535, 14536 samt 14091. En eller flera personer med namnet Harald Lake 
förekommer under det sena 1400-talet i SDHK 33238, 29809, 31647 samt 33252. Det är oklart om detta 
mirakels Harald Lake är någon av dem, eller om det rör sig om en och samma person. 
292 Namnet Torbjörn skräddare finns i SDHK 30720, 34720, 35332 daterade mellan 1480 och 1506. Miraklets 
Torbjörn skräddare kan dock inte med säkerhet kopplas till någon i diplomen. 
293 Född senast 1427, död 24 augusti 1494 i Västerås. Var riddare 24 juni 1451, hövitsman över Småland, riksråd 
1465, hövitsman på Västerås samt över Kopparberg och Dalarna 1466-1493, se vidare Westin 2013, s. 91; 
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outhärdlig sjukdom, att det inte fanns något hopp om hans liv. Han förlorade talförmågan 

under 15 dagar och kunde inte ens äta en matbit till kroppens vederkvickelse. 76 På grund av 

att han då pinades av ett så stort lidande rördes de kristtrogna som fanns hos honom av 

medlidande och medkänsla och lovade fru Katarina, den heliga Birgittas av Vadstena dotter 

att han, om han skulle återfå den tidigare hälsans krafter genom hennes förtjänster och 

förböner, skulle vallfärda till hennes relikers grav med fromhet och offergåvor. 

 77 Sedan dessa löften avlagts började han genast att tala och han lovprisade  

Guds makt i den saliga Katarina, genom vars helighet han blivit bönhörd, och han kom till  

Vadstena och med stor glädje fullgjorde han det utlovade. 

 78 Vittnen är herr Lars i Åker och herr Ingemund i Ryd. 

 

En man som höll på att dö genomborrad av ett svärd294 (Lundén nr 124) 

79 En tjänare hos samme herre, det vill säga riddaren herr Nils Sture, stacks eller  

genomborrades två gånger i mitten av kroppen med ett svärd ända till fästet och han föll  

såsom död till marken. 80 En präst kom för att förse honom med botens sakrament och 

begärde ett svar men fick inget alls, eftersom talförmågan hade försvunnit. Då uppmanade 

prästen de närvarande som fanns där, att frambära böner för tjänarens skull till fru Katarina, 

den heliga Birgittas dotter. Detta gjorde de också varvid deras bön steg upp till Gud, med 

hjälp av den åkallade fru Katarina. 

 81 Bönen förblev inte ohörd utan tungans boja löstes, ödmjukt bad han om  

syndernas absolution och fick det, varpå hälsan följde omedelbart efter, ty längre än åtta dagar 

låg han inte till sängs, utan han steg upp ur sängen frisk. Munter och glad kom han till 

Vadstena och fullgjorde allt det utlovade. 

 82 Vittnen är Lars Karlsson och Simon skräddare från Västerås. 

 

En tvåårig flicka som dog i en tunna (Lundén nr 125) 

83 När Johan Petersson från staden Skänninge gick ut ur sin stuga lämnade han ensam kvar  

sin tvååriga dotter, och under det att modern uträttade göromål hos grannarna, klättrade den 

nämnda flickan, när hon alltså var ensam, upp för att försöka ta reda på vad som var i tunnan, 

som var helt fylld med nybryggt öl och hon dränktes där. Men efter en timme och mer 

återkom fadern till stugan och sökte men såg inte det lilla barnet och fann henne stående på 
                                                                                                                                                                                              
ättartavla i Gillingstam 2013, s. 88. Nils Sture förekommer även i mirakel nr 124 och 142 nedan, och uppträder 
som vittne i den förberedande kanonisationsprocessen, Processus 1942-1946, s. 183-185. Han återfinns även på 
ett flertal ställen i SSTB 1917, s. 545 och SSTB 1944, s. 731. 
294 Lundén 1950, s. 161 har spjut i rubriken, men svärd i brödtexten. 
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huvudet med fötterna upp och ned i tunnan. När han dragit upp henne därifrån, fann han 

henne död, och efter att ha lämnat henne kvar på golvet hastade han ut på gatan och genom att 

jämra sig högt tillkallade han alla som han kunde hitta, för att de skulle se hans smärta och 

lindra den. 

 84 Sedan dessa samlats, män och kvinnor, förblev smärtan förvisso icke desto 

mindre i faderns bröst, eftersom det inte fanns någon bland dessa, som skulle kunna återge 

flickan livet. Därför böjde alla knä och ropade högt med en röst inte utan djupa suckar till fru 

Katarina, den heliga Birgittas dotter, och sade: ”O saliga Katarina, du som är till hjälp för alla 

som åkallar dig, bistå vår åkallan och utverka hos Herren det tidigare livet åt denna döda!” 

Och fadern lovade med tårfyllda ögon en vaxbild, om han skulle bli bönhörd. 

 85 Knappt hade löftet avlagts, förrän det lilla barnets kinder blev röda, ögonen  

öppnades och alla livstecken visade sig. Slutligen återställd till full hälsa bars hon till 

Vadstena och de tackade Gud och den saliga Katarina med infriandet av löftet. 

 86 Vittnen är Anna Magnusdotter och Peter Magnusson, borgare i Skänninge. 

 

En treårig flicka som gick vilse i skogen (Lundén nr 126) 

87 Johan Svensson från Grava socken i Värmland, Skara stift, sökte sin treåriga dotter som  

irrade omkring i den täta skogen under åtta dagar. För att han desto lättare skulle kunna finna 

henne, skickades genom påbud invånare till hjälp åt honom från de fyra närmaste häraderna 

och, även om alla iakttog yttersta noggrannhet genom sin samlade ansträngning, var det icke 

desto mindre förgäves, tills Den Helige Ande, som återför de irrande till ljuset, inspirerade 

dem och de avlade ett löfte åt den saliga Katarina av Vadstena, åt vilken fadern också lovade 

att offra sin gård, om hans dotter återlämnades oskadd åt honom. 

 88 Efter att ett löfte av detta slag så avlagts kom flickan dem glad till mötes,  

och skänkte glädje åt alla som med djup bedrövelse sökte henne, och inte det minsta spår  

av sjukdom eller svaghet trots så stora umbäranden framträdde på hennes kropp. Fadern 

gladde sig, grep henne i sina armar, kom med henne till Vadstena och infriade sitt avlagda  

löfte. 

 89 Vittnen är Olof Matsson i Rör och Birger i ”Skipfara”.295 

 

En tolvårig pojke som höll på att dö (Lundén nr 127) 

                                                             
295 Rud respektive Skived med reservationerna (?) i Lundén 1950, s. 162; SO 1932-1952, del III, s. 1043 och 
1510. 



64 
 

90 En man från Ullervad, en socken med detta namn, Vadsbo härad, Skara stift, hade en 

tolvårig son som var närvarande när de som bryggde öl bar ett kar fullt av kokande vatten, och 

när bärarna raskt rörde sina steg, föll de på grund av en olyckshändelse och allt vatten störtade 

ned över pojken, som omedelbart föll till marken och gav upp andan, och liket förblev så utan 

liv under tre timmar i följd. 91 Efter att ha sett detta avlade de närvarande ett löfte till den 

saliga Katarina. Sedan detta gjorts återuppstod han omedelbart från dödens portar och med 

andra kom han frisk till Vadstena och infriade allt som lovats. 

 92 Vittnen är Abraham i Segerstad och Torbjörn Olofsson på samma ställe. 

 

En halt pojke296 (Lundén nr 128) 

93 En pojke från Glömstorp i Skalunda socken, Skara stift, kunde inte gå överhuvudtaget   

under tre år, eftersom han var förlamad. Hans vänner hyste medlidande med hans elände och 

lovade honom till den saliga Katarina av Vadstena, och utan dröjsmål blev han helt frisk och 

kom till Vadstena under det att han förhärligade Gud i hans älskade brud den saliga Katarina. 

 94 Vittnen är herr Olof i Rackeby och Esbjörn Magnusson i Glömstorp. 

 

En stum pojke297 (Lundén nr 129) 

95 En tolvårig son till Nils Magnusson från Asby socken blev sparkad i huvudet av en häst så, 

att han förlorade talförmågan. Efter fyra dagar avlades ett löfte för honom till den saliga 

Katarina, och i samma ögonblick återfick han talförmågan, och fullt botad kom han till 

Vadstena i enlighet med löftet. 

 96 Vittnen är Johan i ”Stangabodha”298 och Johan i Yxkullsund.299 

 

En blind flicka som återfick synen (Lundén nr 130) 

97 En dotter till Bengt Birgersson från Vartofta härad led i tre år i sträck så svårt av blindhet, 

att hon var som en sten, och hon lovade å egna och föräldrarnas vägnar, att hon under en 

vallfärd skulle besöka den saliga Katarinas av Vadstena grav, om hon skulle återfå synen. 

Knappt hade löftet avlagts, förrän hon genom den saliga Katarinas förtjänster fick det som 

hon önskade och hon kom till Vadstena och infriade fullständigt löftet. 

 98 Vittnen är Anders Torstensson i Skörstorp och Johan ”Ragnisson”.300 

                                                             
296 Rubrik saknas i Lundén 1950, s. 162. 
297 Rubrik saknas i Lundén 1950, s. 162. 
298 Stångaboda i Lundén 1950, s. 163. 
299 Tidaboda i Lundén 1950, s. 163; KDMS 1967, s. A7, här dock med stavningen Tidhebodha. 
300 Ragnisson i Lundén 1950, s. 163. 
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En man som var stum och sårad mitt i bröstet (Lundén nr 131) 

99 Peter Paulsson i Odensvi socken i en by som kallas ”Høgha”301, genomborrades mitt i 

bröstet och så svårt, att hans lunga hängde utanför kroppen. Han var stum under tre dagar, 

men genom hjälp från vännerna, vilka avlade ett löfte för honom till fru Katarina, förtjänade 

han att vinna fullständig hälsa. 100 Ty vännerna bad blott enträget för återställandet av  

talförmågan, för att han åtminstone skulle kunna bikta sig, eftersom de inte hade hopp om  

det jordiska livet. Men likväl återvann han fullständigt hälsan tack vare den saliga Katarinas  

förböner, så att han genom sin vallfärd till Vadstena kunde glädja sig i Herren och den saliga 

Katarina. 

 101 Vittnen är Magnus i Tretorp och Magnus i Oppeby. 

 

En förlamad kvinna botas (Lundén nr 132) 

102 Hustrun till Anders i Boda i Korsberga socken, Linköpings stift i Småland, var så svårt 

förlamad att hälarna hängde fast vid hennes bakdel. Hon avlade löften till olika helgon för att 

återvinna hälsan. Men likväl plågades hon av samma sjukdom, eftersom hon inte bönhördes, 

förrän det föreslogs henne av en man, att hon högtidligt skulle avlägga sitt löfte till den saliga 

Katarinas av Vadstena ära. 103 Hon gick med på detta, och genast nästa natt återgick benet 

och foten till det naturliga tillståndet, och då hon tillfrisknade skyndade hon till Vadstena med 

glädje. 

 104 Vittnen är herr Sigmund302 i Korsberga och Erik Gudmundsson i Böle.303 

 

En monstrans med reliker återfinns (Lundén nr 133) 

105 En monstrans med sex reliker avlägsnades i hemlighet från Arnäs kyrka i Ångermanland, 

Uppsala stift. Dess invånare som hemsöktes av åtskilliga obehag satte sitt hopp till Herren och 

den saliga Katarina, den heliga Birgittas av Vadstena dotter, för vilken de ödmjukade sig 

mycket i böner. På grund därav återfann de allt hopsamlat i en hög i en stor skog. 106 

Därefter tackade de Gud och den saliga Katarina, och från samma socken kom därför Lars i 

”Fælla”304 med en kamrat till Vadstena och offentliggjorde detta mirakel. 

 107 Vittnen är Olof Helgesson i ”Tryn” och Peter i ”Miødh” på samma ställe.305 

                                                             
301 Höga i Lundén 1950, s. 163; byn är inte belagd i DMS 4:5, s. 310-331. 
302 ”herr Sig?” med texten ”Namnets andra stavelse oläslig” i not 31 i Lundén 1950, s. 163. 
303 Boda i Lundén 1950, s. 163; SO 1932-1952, del II, s. 186, Atlas, del II, huvudkarta 154 o5, 6. 
304 Degerfälle i Lundén 1950, s. 164. 
305 Tjärn med reservationen (?) respektive Må i Lundén 1950, s. 164. 
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En treårig flicka som var förlamad (Lundén nr 134) 

108 Den treåriga dottern till en man vid namn N från en socken kallad Spånga plågades av 

denna sjukdom, nämligen förlamning, till den grad utan någon som helst lättnad av 

barmhärtighet, att ingen trodde att hon kunde undkomma döden. 109 Men sedan ett löfte 

högtidligt avgivits för henne till den saliga Katarina av Vadstena återfick hon hälsan fullt. Till 

sist kom hon till Vadstena och visade i ord och handling den nåd som givits henne. 

 110 Vittnen är herr Johan i Vadstena, Björn i Brunebo och Lars i Hägerstad.306 

 

En flicka som var besatt (Lundén nr 135) 

111 Dottern till Sune Hemmingsson i Grönhög, Furingstads socken, var besatt av djävulen  

och fick genomgå många och häftiga plågor. Och fastän hon försökte bli botad av många,  

nämligen av sekulärpräster och ordenspräster som erhållit vigningar, förblev hon icke desto 

mindre fjättrad av samma besatthet till dess den saliga Katarina, den heliga Birgittas dotter 

som de åkallade, blev bevekt av hennes vänners tårfyllda ögon, då de lovade henne med en 

helig ed att denna flicka skulle vallfärda till Katarinas grav, om hon blev botad. 

 112 Därefter drog sig den grymme skändaren och det blodtörstiga rovdjuret 

tillbaka med sin skam, och flickan förblev fri. Och för att hon inte skulle anses otacksam inför 

Gud, den saliga Katarina och övriga helgon, lyfte hon genast händerna, prisade ödmjukt Gud i 

hans heliga och beredde sig för en fotvandring och hon kom till Vadstena med glädje i själ 

och kropp och berättade om allt det som skett med henne för var och en som önskade höra. 

 113 Vittnen är herr Mikael i Söderköping och broder Erik i Skänninge.307 

 

En förlorad ring (Lundén nr 137) 

114 Likaledes förlorade den nyss nämnde Magnus Bonde308 en guldring på en mycket 

vidsträckt åker. Han var mycket bekymrad på grund av detta, eftersom den var värdefull, och 

under åtta dagar i sträck letade han mycket noggrant under det att han genomsökte åkern, men 

han fann den inte, förrän han högtidligt lovade att offra hälften av ringens värde åt den saliga 

Katarina i Vadstena. Sedan löftet avlagts fann han den saknade ringen och tackade Gud och 

den saliga Katarina. 
                                                             
306 Brunby respektive Hästa med reservationen (?) i Lundén 1950, s. 164; SO 1932-1952, del II, s. 154, 498 och 
537; SOL 2003, s. 140. 
307 Dominikankonventet S:t Olof. Denne Erik är inte en av de till namnet kända priorerna, SSH 1929, s. 117-126. 
308 Magnus Filipsson Bonde till Bordsjö, väpnare, häradshövding i Norra Vedbo, död i början av 1490-talet, 
Carlsson 1925, s. 312. Magnus Filipsson Bonde är nämnd i det föregående miraklet, nr 136, som inte är med i 
föreliggande utgåva och översättning. 
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 115 Detta hände i Herrens år 1475. 

 

En spetälsk renas (Lundén nr 138) 

116 Olof Johansson från Korpo socken, Åbos hulda kyrka, drabbades av spetälska och  

vistades på grund av det på hospitalet309 i fem år. Han avlade ett löfte till den saliga Katarina, 

den heliga Birgittas dotter, på böjda knän och med tårdrypande ögon att han, om han 

förtjänade att botas genom hennes förtjänster, skulle besöka hennes grav under en vallfärd. 

117 Sedan detta löfte avlagts kände han utan dröjsmål en förändring i kroppen och efter detta 

tillfrisknade han stund för stund och dag för dag, till dess han kom helt frisk till Vadstena 

sedan varenda fläck av spetälskan fullständigt avlägsnats, och för envar förkunnade han den 

nåd som hade skett med honom tack vare den saliga Katarinas heder. 

 118 Vittnen är Anders Munk310 och Hans Lydekesson311, båda borgmästare i 

Åbo. 

 

En man som inte var i stånd att äta (Lundén nr 139) 

119 Johan Olofsson, rådman i Skänninge 312, var under fem dagar inte i stånd att svälja 

någonting alls, och på grund av det blev han mycket försvagad och trodde inte alls att han 

kunde undkomma kroppslig död. Och därför ödmjukade han sig med sin far och andra vänner 

och på knä uppsände han en bön till den saliga Katarina, att hon skulle värdigas vara hans  

förespråkerska för återställandet av hans hälsa, och därvid lovade han att han barfota skulle  

besöka hennes grav. 120 Sedan löftet högtidligen avlagts på det sättet bad han strax om en  

bägare att dricka. Sedan den serverats drack han, och efteråt gick han till bords för att stärka 

de nästan fullständigt utmattade lemmarna. Och i enlighet med löftena kom han vederkvickt 

till Vadstena och lovprisade Gud i hans älskade, den saliga Katarina. 

 121 Vittnen är herr Sten, kyrkoherde i Skänninge313, broder Gunnar i 

Vadstena314 och Sven Larsson, borgmästare i Skänninge.315 

                                                             
309 ”Dvs. på Själö hospital utanför Åbo”, Lundén 1950, s. 165 not 32. 
310 Rådman i Åbo 1458 och 1471, borgmästare 1473 och 1476, FMU 1924, s. 535. 
311 Var död 1491, FMU 1928, s. 536; Johan Lydekinsson i Lundén 1950, s. 165. En viss förvirring tycks råda om 
stavningen av dennes patronymikon; regesten i FMU 1928, s. 298 stavar det Lydiksson, medan registret stavar 
det Lydeksson, FMU 1928, s. 536. I själva brevet stavas det Lydekeson, FMU 1928, s. 298. 
312 Det skulle kunna röra sig om den Jöns Olofsson som var borgmästare 1483, 1492, 1495, 1497, 1500, SSH 
1929, s. 79. Vi kan också notera att det finns en person benämnd Johan Olaff Swin som är rådman 1479, SDHK 
30530. Det är oklart om det rör sig om en felskrivning i diplomet. 
313 Det skulle kunna röra sig om den Sten, som är kyrkoherde i Skänninge 1492, SDHK 32835. 
314 Broder Gunnar Björnsson (Gunnarus Beronis), invigdes 1462 (samtidigt som Clemens Petri) och avled 1478, 
Diarium 1988, notis 726 och 834. 
315 Borgmästare 1466, 1469, 1471, 1473, 1474, 1478, 1479, SSH 1929, s. 79. 
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Ett dödfött barn som fick nytt liv (Lundén nr 140) 

122 Hustrun till en man vid namn Johan Magnusson från Asby socken i ”Bøke”316 födde ett 

dött barn. Och sedan fyra timmar av dagen förflutit efter den dödes ankomst till världen föll 

fadern och andra ärbara kvinnor, som då var närvarande, på knä och bad med ödmjukhet och 

fromhet den saliga Katarina, att hon skulle värdigas utverka så lång levnadstid åt barnet av 

Herren, att det skulle förtjäna att pånyttfödas genom dopets nåd. 123 Knappt hade löftet 

avlagts förrän barnet började röra läpparna, det önskade livet återkom och det döptes. Till sist 

kom fadern med den pånyttfödde, som alltjämt lever välbehållen, till Vadstena och tackade, 

eftersom han blivit bönhörd. 

 124 Vittnen är Giordh317 i Kullabo318 och Peter Nilsson på samma ställe. 

 

Ett spädbarn som räddades ur elden (Lundén nr 141) 

125 När Peter Johansson i Rolfstorps socken i Halland, Lunds stift, en by som heter Mute319, 

återkom till sin gård från arbetets göromål och åligganden, såg han sin stuga från alla håll 

antänd av eld. Han sprang genast dit och kände omåttlig förtvivlan, eftersom han visste att  

hans ettårige son hade lämnats kvar ensam i stugan. Men när han nu kom fram till gården 

rasade stugan ihop, och på grund av den saliga Katarinas allmänt spridda rykte blev han 

inspirerad av den Helige Ande, och han böjde knä och åkallade henne suckande ur djupet av 

sitt hjärta med ett löfte om vallfärd till hennes grav, för att hon skulle rädda det lilla barnet 

med sina böner hos Gud. 

 126 Efter att ha bett bönen reste han sig hastigt och grep en kopparkittel och 

satte den på huvudet, och så gick han in i elden och skyndade sig till den plats där vaggan 

hängde320, ryckte den till sig tillsammans med barnet i famnen och gick ut samma väg som 

han gick in, och även om han var svårt skadad av branden kände han likväl knappt någonting 

på grund av den glädje som helt fyllde honom, eftersom han nu med klar blick betraktade sin 

oskadde son. Men icke blott han utan både alla närvarande och de som sedan kom för att se 

detta märkliga mirakel samt andra som hörde om det förundrade sig av häpnad över hur 

mäktig och frikostig Herrens hand varit tack vare denna saliga frus förböner och förtjänster, 

eftersom inte det minsta spår av eld syntes på pojken, utan munter och glad log han vänligt 

                                                             
316 Böke i Lundén 1950, s. 166. 
317 Jorder i Lundén 1950, s. 166; SMP 2, sp. 230. 
318 Kullaboda i Lundén 1950, s. 166; SO 1932-1952, del II, s. 682. 
319 Mutan i Lundén 1950, s. 166-167; SO 1932-1952, del I, s. 825 och 945. 
320 Lundéns översättning är här felaktig: ”…skyndade sig till det ställe där gården lutade”, Lundén 1950, s. 166. 
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mot fadern och alla närvarande. En kort tid därefter kom fadern med pojken till Vadstena och 

de genomförde i handling det avlagda löftet. 

 127 Vittnen är Anders Björnsson i Mute och Nils Svensson på samma  

ställe. 

En man som dog (Lundén nr 142) 

128 När Mikael Henriksson, en tjänare hos herr riddaren Nils Sture, forslade jordtorvor över 

en sjö till denne riddares gård som heter Ekesjö321, kantrade roddbåten mitt i denna sjö, och  

tillsammans med en kamrat sjönk han genast ned under vattnet till botten. Och då var det den  

sjätte timmen efter middagstid, och de förblev där under natten och oavbrutet till den följande  

dagens fjärde timme efter middagstid. 

 129 Sedan denne Mikael hittats och förts i land ville de pröva den saliga  

Katarinas helighet och huruvida hon hade någon förtjänst hos Gud, och därför ropade de högt 

till henne: ”O saliga Katarina, Herren, himlens och jordens Skapare, utför många mirakler 

med dig och på grund av dig genom att återuppväcka döda med mera. Utverka därför också 

det tidigare livet åt denne döde och om så sker, lovar vi högtidligt att offra en vaxbild åt dig  

vid din grav i Vadstena.” Efter att detta skett började utan dröjsmål kinderna bli röda och det  

ena ögat öppnades. När de såg detta rullade de hans kropp för att tömma ut vattnet. Sedan det  

runnit ut talade han genast, han som var död. Och allt fullgjorde han troget, så som det lovats 

för honom, när han kom till Vadstena. 

 130 Vittnen är Anders Mattsson, tjänare hos samme riddare, och Greger  

Mattsson på samma ställe. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
321 Nils Stures far, Bo Stensson (Natt och Dag), skall ha dött mellan åren 1469-1477, varpå sonen övertog Ekesjö 
hovgård i Södra Vedbo härad, Jönköping, och gjorde den till sin sätesgård, Westin 2013, s. 92. Om det stämmer 
som forskningen antagit (se kapitel 1.3.2 ovan), att den tredje mirakelsviten insamlats mellan 1474 och den 
förberedande kanonisationsprocessens öppningsdatum 27 augusti 1475, och då Ekesjö omnämns som Nils Stures 
när miraklet utspelar sig, så borde således Bo Stensson varit död senast 27 augusti 1475. 
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SSJB 1914 = Stockholms stads jordebok 1474-1498. Utgifven av Kungl. Samfundet för 

utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia och Samfundet S:t Erik genom 

Hans Hildebrand (Stockholm 1914) 

 

SSSB 1926 = Stockholms stads skottebok 1460-1468 samt strödda räkenskaper från 1430-

talet och från åren 1460-1473. Utgifna af Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter 
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rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms stad och Samfundet S:t Erik 

genom Joh. Ax. Almquist (Stockholm 1926) 

 

SSTB 1917 = Stockholms stads tänkeböcker 1474-1483 samt burspråk. Utgifna af Kungl. 

Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af 

Stockholms stad och Samfundet S:t Erik genom Emil Hildebrand (Stockholm 1917) 

 

SSTB 1944 = Stockholms stads tänkeböcker 1483-1492. Utgifvna av Kungl. Samfundet för 

utgivande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms stad 

och Samfundet S:t Erik genom Gottfrid Carlsson (Stockholm 1944) 

 

SSTB 1930 = Stockholms stads tänkeböcker 1492-1500. Utgifna af Kungl. Samfundet för 

utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms stad 

och Samfundet S:t Erik genom Joh. Ax. Almquist (Stockholm 1930) 

 

SSTB 1931 = Stockholms stads tänkeböcker 1504-1414. Utgifna af Kungl. Samfundet för 

utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms stad 

och Samfundet S:t Erik genom Joh. Ax. Almquist (Stockholm 1931) 

 

SSÄB 1927 = Stockholms stads ämbetsbok 1419-1544. Utgiven av Kungl. Samfundet för 

utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd av Stockholms stad 

och Samfundet S:t Erik genom Joh. Ax. Almquist (Stockholm 1927) 

 

Steffen 1924 = Steffen, R., ”Birgitta Birgersdotter” i Svenskt biografiskt lexikon, band IV 

(Stockholm 1924) 

 

Ståhl 1998 = Johannes Hildebrandi Liber epistularis (Cod. Upsal. C 6) I. Lettres nos 1 à 109 

(fol. 1r à 16r). Édition critique avec des analyses et une introduction par Peter Ståhl 

(Stockholm 1998) 

 

Summarium = de Pavinis, Johannes Franciscus, Faciem tuam illumina super seruû tuum 

domine. [Summarium processus canonizacionis b. Katherine de Vadstena] (Rom inte före 

september 1480). Även som fotolitografisk faksimil (Stockholm 1891) 
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Undhagen 1977 = Sancta Birgitta Revelaciones Book I (with Magister Mathias’ Prologue). 

Edited by Carl-Gustaf Undhagen. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 

Stockholm (Stockholm 1977) 

Undhagen & Bergh 2001 = Sancta Birgitta Revelaciones Book II. Edited by Carl-Gustaf 

Undhagen & Birger Bergh. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Stockholm 

(Stockholm 2001) 

 

VSH 1949 = Ekström, Gunnar, Västerås stifts herdaminne. I. Medeltiden och 

reformationstiden 2. Återstående församlingar (Falun 1949) 

 

Westin 2013 = Westin, Gunnar T., ”Sture, Nils” i Svenskt biografiskt lexikon, häfte 166 

Strömberg – Stålhammar (Stockholm 2013) 
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