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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
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 1381.1 Redan under sin livstid omgavs Katarina med ett helgonrykte, både i 

Rom när hon vistades där med modern och i det spirande Vadstenaklostret.2 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.3  

Sitt förnämsta uttryck fick Katarinakulten i den högtidliga skrinläggningen i 

Vadstena 1-3 augusti 1489. Den har beskrivits som ”den lysande höjdpunkten på Vadstena-

klostrets hela tillvaro” och ”en av de i alla avseenden mest glansfulla nationella och religiösa 

manifestationerna under svensk senmedeltid”.4 Bland de närvarande fanns de flesta av rikets 

biskopar, riksföreståndaren Sten Sture och rikets råd. Efteråt gav generalkonfessorn 

ärkebiskopen och herr Sten var sitt exemplar av Vita Katherine, som tryckts i Stockholm två 

år tidigare.5 Boken innehöll Katarinas levnadsberättelse och ett urval om 68 mirakler. 

Vägen till allt detta hade dock varit lång.6 På 1410-talet gjordes det första 

försöket att lansera Katarina som helgon. En elevatio av hennes kvarlevor genomfördes senast 

1416 och Vadstenabrodern Ulf Birgersson hade påbörjat sin Katarinavita senast 1414. Arbetet 

intensifierades i ett besvärligt läge för birgittinerna. Vid konciliet i Konstanz 1414-1418 hade 

orden kritiskt debatterats och vid kyrkomötet i Basel 1436 hade de lidit ytterligare nederlag. 

Kulten av Birgittas dotter blev ett medel för att vända den negativa trenden. Senast år 1427 

avslutades arbetet med Katarinas vita till vilken även bifogats endast tre postuma mirakler. 

Mellan åren 1448 och 1454 kunde bara fyra nya tilläggas. Biskopen i Linköping, Henrik 

Tidemansson, tillsatte en kommission, som var verksam 1469-1474 och lade fram sin rapport 

om 88 mirakler vid Arbogakonciliet i januari 1474. Ett urval om 61 mirakler sammanställdes 
                                                
1 Gillingstam 1975-1977, s. 3-5. 
2 Fröjmark 1992, s. 144 och 50ff. 
3 Gillingstam 1975-1977, s. 5. 
4 Fröjmark 1992, s. 64. 
5 Fröjmark 1992, s. 64; Gillingstam 1975-1977, s. 6; samtida skildring i Fritz&Elfving 2004 och Diarium 1988 
notiserna 884-886. 
6 Redogörelsen här bygger på Fröjmark 1992, kap. 5 (s. 50 ff.) och 11 (s. 144 ff.) med sammanfattning s. 167. 
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med de sju tidigare och Katarinas vita till en volym som skickades till Rom av konciliet. 

Urvalet trycktes år 1487 under titeln Vita Katherine och var det som utdelades till 

riksföreståndaren och ärkebiskopen, som ovan skildrats. Ännu fler mirakler skulle följa. Med 

start 1474 kom ytterligare 487 att nedtecknas, det sista nämnda datumet är 24/6 1475. Arbetet 

med att samla in dessa nya mirakler torde ha avslutats senast i samband med att man öppnade 

den förberedande kanonisationsprocessen i Vadstena 27/8 1475 som pågick till 1477.  

1482 hade påven givit tillstånd till att Katarina fick tillbedjas i Norden8 och 

1488 utvidgades detta till att gälla alla birgittinkloster.9 Kanoniseringsarbetet fortsatte i början 

av 1500-talet10 och pågick ännu sommaren 1520 då den blivande generalkonfessorn i 

Vadstena, Petrus Ingemari, återkom från Rom med ett positivt hållet påvebrev i ärendet.11 

Snart skulle emellertid reformationen förhindra att ärendet fullföljdes. 

Avskrifter av Katarinas levnadsberättelse med de sju miraklerna fram till 1454, 

Henrik Tidemansson-kommissionens rapport samt de 48 miraklerna nedtecknade därefter 

kom tillsammans med några andra texter att ingå i den volym vi idag känner som Skokloster-

handskriften. En översättning av Katarinas vita och samtliga mirakler som ingår i handskriften 

har gjorts av Tryggve Lundén.12 Till denna skall vi återkomma nedan. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att göra en kritisk utgåva med nyöversättning av fem av de 

143 miraklerna ur Cod. Skokloster I 4° 15, arkivsignum E 8913, Riksarkivet. Valet av 

mirakler motiveras närmare i kapitel 1.7 nedan. 

 

1.3 Handskriftsbeskrivningar och tidigare utgåvor 
1.3.1 Handskriften och befintliga beskrivningar 

Cod. Skokloster I 4° 15, arkivsignum E 8913, Riksarkivet, består av tolv lägg om sammanlagt 

133 blad, har ett format om cirka 23x16 cm och kan bitvis uppfattas som svåröverblickad till 

innehållet. Därtill kommer att även utgåveläget är invecklat. 

                                                
7 Lundéns numrering, som följs här. Fröjmark 1992, s. 58 räknar 50. En annan räkning är möjlig, se not 23&26. 
8 SDHK nr 31153, 31154, 31155. 
9 SDHK nr 35112; Gillingstam 1975-1977, s. 6; Fröjmark 1992, s. 63f. 
10 Diarium 1988 notis 983. 
11 Gillingstam 1975-1977, s. 6; Diarium 1988 notis 1064. 
12 Lundén 1950. 
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I nuvarande skick och inbindning har handskriften tillkommit tidigast 16/7 

1521.13 Allt tyder på att handskriftens proveniens är Vadstena kloster. Innehållet rör endast 

heliga Birgitta och Katarina. Mer konkret har dessutom tre Vadstenahänder hittills 

identifierats. Dessa tillhör prästen Michael Nicolai (d. 1516)14, och generalkonfessorerna 

Clemens Petri (d. 1500) och Johannes Matthei (d. 1524).15 

Det finns två handskriftsbeskrivningar: en handskriven översikt av Hans 

Gillingstam och Jan Liedgren16 samt en mer utförlig variant av Fröjmark som appendix till 

hans avhandling i historia.17 Gillingstams och Liedgrens är något svåröverskådlig. Dess 

främsta syfte verkar vara att redovisa vilka sidor i Lundéns översättning som motsvarar vilka 

blad i handskriften. Fröjmarks framställning är avsevärt fylligare och mer resonerande, men 

dels saknas en tydlig schematisk översikt över innehållet (även om det är noggrant beskrivet, 

se nedan under 1.3.3 Handskriftens tillkomst), dels redovisas inte vilka delar som är utgivna. 

Istället påträffas uppgifterna om befintliga utgåvor på olika ställen i avhandlingens 

huvuddel.18 Uppgifter om utgåveläget för handskriftens övriga delar framgår inte. Ambitionen 

är därför att nedan presentera en lättöverskådlig schematisk uppställning av handskriftens 

innehåll med uppgift om vilka delar som är utgivna samt upplysningar om övriga bevarade 

versioner av texterna. 

 

1.3.2 Schematisk uppställning av handskriften 

Fol.                        Lägg                           Innehåll                                                            Utgivet                     

1r.-45v.                  1-3              Prologus in quoddam opusculum19                                      Ja20                       

46r.-62v.                3-4             Vita sive legenda cum miraculis                                            Ja21 

                                                
13 Cod. Skokloster I 4º fol. 132r. 
14 Fröjmark 1992, s. 185 med not 19. 
15 Andersson 2008, s. 14-15 med not 4 samt s. 17-18 med not 15. 
16 Gillingstam&Liedgren. 
17 Fröjmark 1992, s. 183-185. 
18 Fröjmark 1992, s. 54 not 17, 58 not 30 och 165 not 80. 
19 Den fullständiga rubriken lyder Incipit prologus in quoddam opusculum de vita virtutibus et miraculis matris 
nostre beate Birgitte. Fröjmark 1992, s.183, beskriver texten som ”en sammanställning ur olika källor utförd i 
Vadstena kloster”. Det är i själva verket Bartholdus’ de Roma Vita sancte Birgitte, se SRS III:2, s. 187 rubrik F 
och s. 244 samt Gillingstam&Liedgren 2:a och 3:e bladet. 
20 Vita sancte Birgitte är utgiven efter andra handskrifter i AS vol. 4, s. 495-533. 
21 Den fullständiga rubriken är Incipit vita sive legenda cum miraculis domine Katherine sancte memorie filie 
sancte Birgitte de regno Suecie. I SRS III:2, s. 244-264, är Vita sive legenda och det andra av de sju tidiga 
miraklerna utgivna efter Skoklosterhandskriftens text. I Vita Katherine (tryckt 1487, faksimilutgåva av Lundén 
1981, fotolitografisk faksimil av Klemming 1869) är Vita sive legenda med de sju tidigaste miraklerna tryckta. 
Dessutom tillfogades till nästan alla följande utgåvor av Birgittas uppenbarelser själva levnadsbeskrivningen ur 
Vita Katherine efter att denna tryckts 1487, se SRS III:2, s. 244. 
Vidare finns Vita sive legenda bevarad i två engelska handskrifter, som går tillbaka på en avskrift av originalet 
som bröder från det birgittinska Syonklostret i England gjorde i Vadstena 27/6 1427, se Fröjmark 1992, s. 52. 
Senare gjordes ytterligare en kopia för Syon. I ett brev daterat 5/4 1473 tackar abbedissan för en avskrift av Vita 
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63r.-64v.                 4                 6 mirakler, ”korta diversenotiser”                                      Nej22 

65r.-72v.                 5      8 mirakler, Prologus in vitam, 10 mirakler, 4 mirakler                Nej23 

73r.-84v.                6-7    Mirakelsammanställning, Sermo de beata Birgitta                      Nej24 

85r.-113v.              8-10     H.T.-kommissionens rapport om 88 mirakler                Sporadiskt25 

114r.-132r.          11-12        48 mirakler, Sermo de beata Katerina                         Sporadiskt26 

133                          12               Tomt, fungerar som bakpärm                                                - 

 

1.3.3 Handskriftens tillkomst27 

Handskriftens 133 blad är ojämnt fördelade genom de tolv läggen. Lägg 1-4 har åtta dubbel-

blad vardera. I de tre första är de yttersta och innersta dubbelbladen av pergament, resten av 

papper. Lägg 5 och 6 har båda fyra dubbelblad av papper. Lägg 7 har två dubbelblad av 

papper. De återstående läggen, 8-12, utgörs av fem pergamentsdubbelblad vardera, men i lägg 

9 är det sista bladet bortskuret. Det har skurits bort innan den moderna folionumreringen 

gjorts. En medeltida folionumrering finns således också. Som framgått har volymen skrivits 

av flera händer vid olika tidpunkter och har en lång tillkomsttid, mellan 1470- och 1520-talen. 

                                                                                                                                                   
et miracula, se Fröjmark 1992, s. 56-57 med not 25. Denna verkar dock inte vara bevarad. Kanske gjordes även 
den avskrift som kom att ingå i Skoklosterhandskriften vid samma tillfälle? 
Dessutom finns den så kallade Libellus rubeus, en handskrift som till innehållet motsvarar Vita Katherine, men 
ortografiska skillnader, har det hävdats, visar att den inte varit tryckets förlaga. Libellus rubeus är en avskrift 
gjord i Rom av den volym som sammanställts vid Arbogakonciliet och sänts till Rom; se Fröjmark 1992, s. 57 
och 61. Oluf Kolsrud, som påträffade den för nordiska forskare okända handskriften, upptäckte att ett stycke ur 
vitan, som också finns med i 1487 års tryck, fallit bort ur Skoklosterhandskriftens version; se Kolsrud 1935, s. 
220. Längre utdrag ur vitan finns också i den Katarinapredikan som avslutar Skoklosterhandskriften, se not 26. 
Härutöver finns utdrag ur vitan och miraklerna i handskriften C 304 på Uppsala universitetsbibliotek, fol. 273v.-
282v., se Fritz&Elfving 2004, s. 70 med not 12. 
22 Dessa mirakler ingår också i Henrik Tidemansson-kommissionens rapport, fol. 85r.-113v. 
23 Sviterna om 8 respektive 10 mirakler ingår också i H.T.-kommissionens rapport. De sista fyra miraklerna på f. 
72v. är daterade 1475 och hör till sviten om 48 mirakler i lägg 11-12. Till skillnad från Kolsrud, som menar att 
dubbletterna har samband med granskningen vid Arboga-konciliet, anser Fröjmark dessa vara koncept, vilket 
även uppsatsförfattaren finner mer sannolikt, se Fröjmark 1992, s. 57 not 27. Den fullständiga rubriken för 
avsnittet mellan den första och den andra gruppen mirakler är Prologus in vitam beate Katerine filie beate 
Birgitte de Vasteno regni Suecie. Denna text återfinns på 67r. till mitten av 69r. 
24 En utgåva av Birgittapredikan är under arbete av Ebba Edberg vid Stockholms universitet.  
25 Ett urval om 61 mirakler trycktes i Vita Katherine 1487. Sju av dessa finns också utgivna efter Skokloster-
handskriften i SRS III:2, s. 264-266. I Lundéns översättning har de i tur och ordning nr 12, 19, 28, 33, 61, 42 
samt 50. 
26 Miraklerna på 114r.-127r. är nedtecknade efter att H.T-kommissionen avslutat sitt arbete. Fyra av dem är 
utgivna i SRS III:2, s. 266-267. I handskriften återfinns de i tur och ordning på 117v., 120v.-121r., 125r. samt 
127r. och har i Lundéns översättning nr 105, 115, 136 samt 143. Myrdals&Bäärnhielms mirakelkatalog anger 
felaktigt även dessa som outgivna, se Myrdal&Bäärnhielm 1994, s. 150-152. Nr 105 är även utgivet av Eva 
Odelman och Per-Axel Wiktorsson i Dalslands diplomatarium som nr 161. 
Fyra av miraklerna i den här sviten finns, som framgått av not 23, dessutom på f. 72v. Dessa återfinns på 125r. – 
125v. och har nr 128-131 på båda ställena i handskriften enligt den medeltida numreringen. I SRS-utgåvan har nr 
128-130 slagits ihop till ett mirakel, se SRS III:2, s. 267. I Lundéns översättning har detta nr 136 och det 
återstående nr 137. Sermo de beata Katerina upptar handskriftens resterande skrivna blad. Denna predikan har 
analyserats i Andersson 2008 och utgivits i Andersson 2010. 
27 Följande framställning bygger på Fröjmark 1992, s. 183-185. 
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Läggen ger vissa ledtrådar till volymens tillkomsthistoria. Handskriftens äldsta 

del, lägg 1-4 (fol. 1r.-64v.), anser Fröjmark ha år 1454 som terminus post quem baserat på att 

det sista miraklet är daterat detta år, medan Andersson menar att handskriften tillkommit från 

1470-talet och framåt.28 Annerstedt antog på sin tid försiktigt att Katarinavitan i vår 

handskrift, som ingår i denna äldsta del, är äldre än versionen i den tryckta boken.29 Som 

gissats tidigare i not 21, skulle denna äldsta del kunna tänkas ha tillkommit i samband med att 

en avskrift med snarlikt innehåll skickades till det engelska Syonklostret. Fol. 1r.-62v. skrevs 

av en hand medan de två sista sidorna i lägg 4 lämnades tomma, men fylldes med senare 

tillägg. 

Även lägg 5-12 verkar vid någon tidpunkt ha utgjort en separat volym, vilket 

den medeltida folionumreringen i lägg 10-11 röjer. Om man utgår ifrån att bladet som skurits 

bort ur lägg nio fanns kvar när numreringen gjordes, så stämmer den med numreringen i lägg 

10-11. Denna volym kan naturligtvis brytas ned i flera delar. Lägg 5 har utgjort en separat 

enhet. Lägg 6-7 binds ihop genom att texten löper mellan läggen. Sista bladet i lägg 7, f. 84, 

är trasigt och slitet, vilket indikerar att det utgjort en volyms baksida. Lägg 8-10 är en tydligt 

avgränsad del, som innehåller rapporten från Henrik Tidemansson-kommissionen. Slutligen 

utgör också lägg 11-12 en enhet, vilket framgår av textens kontinuitet mellan dem. Miraklerna 

har givits en löpande numrering genom de fem läggen 8-12. 

 

1.3.4 Sammanfattning av utgåveläget 

Sammanfattningsvis ser utgåveläget ut på följande sätt. Vitan är utgiven i SRS III:2. Texten är 

enbart utgiven efter Skoklosterhandskriften trots att de två engelska handskrifterna som går 

tillbaka på originalet samt 1487 års tryck, Libellus rubeus och utdrag i två olika handskrifter 

(C304 och Katarinapredikan i vår handskrift) finns bevarade. Lundéns faksimil av 1487 års 

tryck kan knappast betraktas som en godtagbar utgåva, även om den gjort vissa delar av den 

latinska texten något mer tillgänglig. Ett urval om tolv mirakler är utgivet i SRS III:2. Ett av 

dessa, nr 105 i Lundéns översättning, är också utgivet i Dalslands diplomatarium som nr 161. 

Detta är den enda utgåvan av någon del av ifrågavarande Katarinatexter som torde uppfylla 

moderna filologiska krav. 

Undantaget Dalslands diplomatarium är de befintliga utgåvorna således antingen 

föråldrade eller bygger bara på en handskrift i fall där andra handskrifter, ett tryck samt utdrag 

                                                
28 Fröjmark 1992, s. 183; Andersson 2008, s. 14. 
29 SRS III:2, s. 244. 
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finns och är därtill delvis tagna ur sina sammanhang. Behovet av en samlad modern nyutgåva 

av materialet torde tydligt föreligga. 

1.4 Tryggve Lundéns översättning 
Tryggve Lundéns översättning av Katarinas levnadsberättelse och alla de mirakler som ingår i 

Skoklosterhandskriften är föråldrad, delvis missvisande och felaktig. Delar av denna 

översättning har också använts till faksimilutgåvan av Vita Katherine. 

Översättningen bygger på texten i den tryckta Vita Katherine och Libellus 

rubeus när det gäller levnadsberättelsen och de 68 första miraklerna. De återstående 75 

miraklerna har översatts direkt från Skoklosterhandskriften.30 Detta upplägg har fått 

konsekvenser. De 27 första av dessa 75 återstående är restgruppen från H.T.-kommissionen. 

De inledande orden ”samma år” i de fyra första av dessa mirakler på s. 143 hos Lundén syftar 

felaktigt på år 1470 istället för 1471.31 Påpekas bör att Lundén på ett flertal ställen 

kompletterat såväl namnuppgifter som ord och meningar ur Skoklosterhandskriften till den 

del av översättningen, som skall bygga på Vita Katherine och Libellus rubeus.32 Vidare kan 

noteras att Lundén på ett ställe uppfattat ett vittne som två.33 Dessutom anger Lundén felaktigt 

att de 48 sista miraklerna återfinns på fol. 115r.–128 r. istället för 114r.–127r.34 I föreliggande 

utgivningsarbete har det därutöver framkommit att Lundén läst personnamnet Meeneka som 

Weeneka.35 En nyöversättning av materialet är således önskvärd på sikt i samband med en 

komplett nyutgåva av den latinska texten. 

I övrigt bör det noteras att behovet av en samlad utgåva av samtliga medeltida 

svenska mirakelberättelser från alla helgon, inklusive korrigeringar av befintliga 

översättningar samt identifiering av speciellt frälsepersonerna och säkrare bestämningar av 

orter, tidigare har påpekats av forskningen.36 

 

1.5 Översikt över källor till Katarinas vita och mirakler 
Här görs ett försök att åskådliggöra sambandet mellan de olika versionerna av vitan och 

miraklerna. Utdragen ur vitan i Katarinapredikan och C 304, i vilken även citat från mirakler 

förekommer, är inte medtagna. 

 
                                                
30 Lundén 1950, s. 77. 
31 Fröjmark 1992, s. 54 not 18. 
32 Lundén 1950, s. 110 not 5, 113 not 13, 116 not 14, 122 not 14[!], 125 not 16, 127 not 17, 133 not 19. 
33 Fröjmark 1992, s. 162 not 69. 
34 Lundén 1950, s. 146 not 27. 
35 Cod. Skokloster I 4° 15, fol. 115v. – 116r.; Lunden 1950, s. 148-149. 
36 Myrdal&Bäärnhielm 1994, s. 133. 
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Ulf Birgerssons original före 

27/6 1427 med 3 mirakler 

 (ej bevarad) 

 

4 nya mirakler t.o.m. 1454 

Syonbrödernas kopia 27/6 
1427 med tre mirakler   
   
(ej bevarad)                                                                                                
                                                                                                               

Syonsystrarnas kopia  
1472/73 med  7 (?) mirakler  
 
(ej bevarad) 

 

 

 

 

Kopia 1,  

efter 27/6 

1427 

(bevarad) 

 

H.T.kommissionens   
rapport i original,  
januari 1474 
(ej bevarad)                                

Förlaga/-or 
  

 (72v. enda bevarade)  

 

Skokloster f. 46r. – 62v.      
Vita Katherine med 7 mirakler                   

Skokloster f. 85r-113v. 
H.T.-kommissionens 
rapport                                                 

Skokloster f. 114r. – 127r. 

48 mirakler 

Romvolymen; Vita Katherine 

med 68 mirakler, tidigast jan. 

1474 (ej bevarad) 

Förlaga till 1487 års tryck, 

tidigast jan. 1474 (ej bevarad) 

 
Libellus rubeus,  
tidigast jan. 
1474 (bevarad) Tryckta Vita Katherine 1487 

(bevarad) 

Kopia 2, 
efter 27/6 
1427 
 
(bevarad)                 
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1.6 Övriga bevarade medeltida texter om Katarina 
För att ge en fullständigare bild av text- och forskningsläget följer här en kort översikt av 

övriga bevarade Katarinatexter från medeltiden. 

Den andra huvudkällan till Katarinas liv och mirakler är akterna från den 

förberedande kanonisationsprocessen i Sverige, inquisitio specialis in partibus, utgivna av 

Isak Collijn, som även utgivit ett faksimil av processhandskriften.37 Det huvudsakliga 

innehållet består av de tretton artiklar om Katarinas liv och mirakler, som vittnesförhören i 

Sverige skulle baseras på, samt förhören med vittnena. I processakterna ingår dessutom några 

mirakler, som inte finns i Skoklosterhandskriften.38 

Akterna från den egentliga kanonisationsprocessen i Rom har inte återfunnits, 

men däremot finns en tryckt sammanfattning (summarium) av artiklarna bevarad. Denna 

tillkom genom Johannes Franciscus de Pavinis’ försorg i början av 1480-talet, dock inte före 

september 1480. Skriften, som endast omfattar 18 blad, finns även i ett fotolitografiskt 

faksimil från år 1891.39 

Katarinas levnadsberättelse översattes till fornsvenska i Nådendals 

birgittinerkloster av munken Jöns Budde och har givits ut av Oskar Fredrik Hultman.40 

Vidare finns också liturgiska texter: officiet Letare Syon filia, komponerat av 

Johannes Benechini, broder i Vadstena kloster från år 1416 fram till sin död 1461, samt 

sekvensen Recensemus in hac die. Dessa är utgivna av G. E. Klemming, men officiets 

läsningar är inte bevarade.41 Därutöver finns också en memoria, Salue mater inclita, ur ett i 

sin helhet outgivet officium samt även en fornsvensk bön.42 

Relevanta i det här sammanhanget är också texterna från Katarinas 

translationsfest i Vadstena i augusti år 1489. Det rör sig om Nils Ragvaldssons berättelse om 

själva skrinläggningsfesten, hans latinska hyllningsdikt till Katarina samt Jakob Gislessons 

predikan, som hölls vid festen.43 

Härtill kommer fler outgivna, kortare och längre, texter om Katarina i Uppsala 

universitetsbiblioteks C-samling, exempelvis predikningar i handskrifterna C 245 och C 274, 

se MHUU. Även Katarinapredikan i C 274 har den ovannämnde Johannes Matthei skrivit.44 

                                                
37 Processus; Processus facs. 
38 Processus, s. 177, 193-197; Myrdal&Bäärnhielm 1994, s. 154. 
39 Fröjmark 1992, s. 63 med not 54 och s. 208. I bibliografin nedan = Summarium. 
40 Hultman 1895. 
41 Klemming 1885, s. 74a-k; 75-77. 
42 SBM 1907-1909, s. XVI; s. 423-424. 
43 Utgivna i Fritz&Elfving 2004. 
44 Andersson 2008, s. 17-18 med not 15. 
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1.7 Textval och avgränsningar 
Utgångspunkten för textvalet till föreliggande uppsats är att ge ut material som varken är 

utgivet i SRS eller i faksimilutgåvorna av 1487 års tryck. 

 Till detta kommer ett övergripande problem med handskriften: För forskningens 

bästa skulle man egentligen behöva ge ut en större mängd sammanhängande text än vad som 

ryms i en kandidatuppsats. Särskilt angeläget är det i detta fall, för att undvika att ytterligare 

röra till en redan invecklad och otillfredsställande utgivningssituation. Riktlinjerna för 

textmängden till föreliggande uppsats har varit att ge ut cirka fem sidor ur handskriften, vilket 

tydliggör problematiken. 

 Mot bakgrund av ovanstående utgångspunkter och begränsningar, vilken eller vilka 

återstående texter kan då här vara aktuella för utgivning? De båda predikningarna i hand-

skriften är under utgivning respektive har nyss utgivits. Predikan över Katarina hade vunnit på 

att ges ut efter att en nyedition av vitan gjorts, då den innehåller flera längre utdrag ur vitan. 

Den inte fullt fem sidor långa Prologus in vitam torde vara lämpligare att ge ut i samband med 

en nyutgåva av själva vitan. Det förefaller istället rimligt att rikta uppmärksamheten mot de 

sammanlagt 75 mirakler som endast finns i den här handskriften. Mirakler är en relativt kort 

texttyp och de utgör separata avslutade texter, även om de ingår i större sviter. Det rör sig dels 

om restgruppens 27 mirakler, nr 69-95 i Lundéns översättning, vilka lyftes ut ur Henrik 

Tidemansson-kommissionens rapport, dels om de 48 mirakler, nr 96-143 i Lundéns 

översättning, vilka nedtecknades efter att kommissionen avslutat sitt arbete. 

 Att påbörja utgivningen av restgruppen i nuläget vore sannolikt att ytterligare röra 

till utgåvesituationen. Denna grupp bör istället publiceras i en utgåva av hela Henrik 

Tidemansson-kommissionens rapport, rimligen tillsammans med en nyutgåva av Katarinas 

levnadsberättelse med de sju tidiga miraklerna. Lämpligast att ge ut under rådande 

omständigheter synes därför de sista 48 miraklerna vara. Utgivningen påbörjas här från det 

första miraklet i denna svit (nr 96) och fortsätter drygt fem handskriftssidor text, 114r. – 116v. 

(mitten). Detta urval omfattar fem mirakler (nr 96-100) och torde vara det minst förvirrande 

och försvårande valet med tanke på det återstående utgivningsarbetet, såväl när det gäller 

dessa 48 mirakler som inför eventuella kommande editioner av de övriga texterna. 
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1.8 Editionsprinciper 
I utgåvan används modern syntaktisk interpunktion. Bruket av stora och små bokstäver har 

normaliserats i enlighet med standardbruk, vilket omfattar stor bokstav vid Dominus i 

betydelsen Gud. Ändringar i handskriftens bruk av stora och små bokstäver samt 

interpunktion har inte markerats. Enbart i används för handskriftens i och j, u används för 

vokalljudet och efter q, medan v används för konsonantljudet, w behålls bara i namn såsom 

Wadzstena. I övrigt följs handskriftens ortografi. Samtliga förkortningar har upplösts utan 

markering och dessa har normaliserats på medeltida vis, exempelvis ci för ti före vokal, såsom 

racio för ratio. De textkritiska anmärkningarna redovisas liksom andra kommentarer i de 

löpande fotnoterna. Paragrafindelningen är uppsatsförfattarens. 

Hur förkortningar av ortnamnet Vadstena bör upplösas är inte självklart på det 

sätt som gäller för många andra förkortningar. Föreliggande utgåva följer Gejrots principer45 

när det inte framgår i handskriften hur förkortningen bör upplösas. 

I översättningen, som primärt är tänkt för en akademisk publik, redovisas 

numreringen av miraklerna enligt Lundéns översättning, för att jämförelser lätt skall kunna 

göras versionerna emellan. Vidare anges i fotnoterna i översättningen belägg för de i 

miraklerna omnämnda personerna, datum och övriga kommentarer till texten. 

 

1.9 Abbreviationes et signa 
cfr = confer 

cod. = codex, icis etc. 

corr. = correxit 

iter. = iteravit 

Lc. = evangelium secundum Lucam 

litt. = littera, -ae etc. 

Mc. = evangelium secundum Marcum 

Mt. = evangelium secundum Matthaeum 

pos. = posuit 

vid. = videtur  

<> = addendum 

( ) = nova pagina codicis 

 

                                                
45 Diarium 1988, s. 82-84. 
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2. TEXTUTGÅVA 
2.1 Latinsk text fol. 114r.-116v. 

(114r.) Insensibilis effecta monialis 

Anno Domini mcdlxxiiii ad Dei laudem et gloriam atque ad exaltacionem nominis venerabilis 

domine beate Katerine vobisque singulis de Watzsteno sororibus et fratribus in Domino michi 

dilectissimis in consolacionem confiteor ego soror Katerina Petri, priorissa monasterii 

Skenningensis, quod anno ab incarnacione Domini mcdlxxiiii feria secunda post festum beati 

Kanuti martiris, cum sana et in omnibus corporis viribus vigorosa domum, in qua sedere 

deberem, intrarem, mox ut me super sedile locarem, cecidi in pavimentum usu sensuum et 

racionis penitus destituta. 2 Deinde sompnum tam gravem incurri, ut usque in diem Mercurii 

post duos dies naturales nemo me excitare valebat. Sed tunc me vigilante vovebant sorores, 

que michi presentes erant, huic venerabili matri et beate domine Katerine de Vasteno unam 

missam. 

3 Quo facto incontinenti sensus et racio redierunt et mecum perfecte 

permanserunt, quousque beneficio sacramentorum premunita fui. Manus tamen et pedes mei 

erant blauii et quasi mortui. 4 Postquam autem pro exitu ab hac vita taliter parata eram, 

loquelam spacio viii dierum perdidi et sensus, a quibus penitus alienata fui, quasi eisdem 

numquam usa fuissem. Et in tali disposicione absque cibo et potu sola aqua per xv dies 

naturales lecto decubui. 

5 Post hoc os et lingua effecta sunt quasi igne cremata; cum hoc etiam lingua ad 

similitudinem lingue bovine facta est aspera, atque ab ea multa et diversa frusta ceciderunt, 

dentes in ore solvebantur omneque, quod ori pro recreacione vite et corporis infundebatur, 

absque mora reiciebam, quia deglutire illud nequibam. 6 Sorores autem ac alie honeste 

matrone, videntes tantos dolores et tribulaciones in me amencie mee condolentes, sortes pro 

recuperanda sanitate miserunt primo ad sanctam crucem, secundo (114v.) ad sanctam 

Katherinam de Senis, novissime autem ad hanc venerabilem dominam beatam Katherinam de 

Wadzsteno. Ad quam sors terna vice cecidit.  

7 Istis sic peractis mulieres, que presentes fuerunt, peregrinacionem pro me cum 

ymagine cerea versus tumbam beate Katherine de Wadzsteno voverunt. Quam et eodem anno 

in profesto sancti Petri ad vincula compleverunt offertorio verumptamen neglecto. De qua 

negligencia michi nichil constabat, sed nocte sequente tam gravi et subito arripiebar 

infirmitatis pondere, quod nulla fuit michi spes vite. 8 Et in meditullio noctis cepi non plenum 

sompnum, sed potius quasi in extasi rapta fui, et sub illa hora apparuit michi mulier quedam 
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induta tunica et desuper pallio grisei coloris, ornamentumque capitis erat vitta, qua 

circumdabantur frons et gene. Et hec stetit inter lectum et parietem, ubi decumbebam. Aiebat 

michi: ”Oblacionem, quam michi vovisti, destina sine mora super altare et scripturam cum ea, 

ut sanitatem, quam queris et optas, reperias consequendo”. 9 Hec verba tercio replicavit 

sororibus, que presentes fuerunt, clare audientibus, licet loquentem mecum minime viderent. 

Ipsis vero sciscitantibus, quis mecum talia loqueretur, respondi eis secundum ordinem singula, 

que vidi et audivi. Speciositatem autem et iuventutem eiusdem mulieris numquam possum 

tradere oblivioni. 

10 Ista visione sic peracta sine dilacione misi ancillam meam cum dicto 

offertorio versus Wadzstenum sed scripturam nullam, que contineret hoc miraculum, quia 

proposui illud non super candelabrum sed pocius sub modio occultasse. 46 Et ideo in novam 

cecidi infirmitatem, postquam bene adeo fortificata fui in singulis corporis membris, ut 

ecclesiam iuxta libitum visitare valerem.47 11 Et hec quidem infirmitas contingebat michi in 

ossibus et coxis meis tam dolorose, quasi aliquis (115r.) in eis araret ferreis unguibus, ut 

solveret carnem ab ossibus, et cum aliquam caperem soporis quietem, oportuit, ut aut super 

genua mea in pavimento procumbens vel super scabellum iuxta lectum meum decumberem, 

licet maiorem partem noctis transivi, pre dolore flens et eiulans quasi vermis, nullum 

inveniens solacium seu consolacionem, antequam in corde meo perfecte firmavi et statui, ut 

hec omnia predicta manifestarem coram ecclesia sancta Dei. 12 Et hoc proposito in me taliter 

firmato48 omnis dolor et languor incontinenti evanuit et amplius non sensi. Deo sit laus et 

gloria, qui me per ancillam beatam Katherinam liberare dignatus est.  

13 Testes fratres Ffikko et Suno cum toto conventu, et ad maiorem veritatis 

evidentiam sigillum officii mei apposui presenti scripture. 

 

Ex vulnere mortuus revixit 

14 <Q>uidam49 prefectus monasterii Skæningensis apud sorores nomine Sighurdus rixam 

incidit cum famulo suo anno Domini mcdlxxiiii. Et cum idem famulus sibi terga vertit, 

pupugit eum predictus prefectus retro inter scapulas pectus perforando cum gladio usque ad 

capolum. 15 Et mox spiritum emisit, sed nutu Dei pro manifestanda beatitudine domine 

Katherine affuerunt honeste et devote matrone, que voverunt ipsum ad sepulchrum dicte 

                                                
46 Cfr Mt 5,15; Mc 4,21; Lc 11,33. 
47 Ante valerem litt. vale et 2 litt., quae legi non possunt. 
48 firmato scripsi, firmata cod. 
49 Spatium grandis litterae initialis. 
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domine Katherine de Wadzsteno, ut saltim ad tantum temporis spacium vita frueretur, quod 

sacramenta ecclesiastica perciperet. 

16 Voto vix facto, qui ad horam integram iam mortuus erat, revixit et 

confessionem coram sacerdote adveniente devote peregit, omnibus50 videntibus et presentibus 

non in modicum stuporem. Qui quidem votum pro se emissum fideliter completurus venit 

Wadzstenum sanitati plene restitutus, et sanus atque salvus Deo et beate Katherine, ad cuius 

preconium liberatus est, adhuc vivit in presens. 

17 Testes dominus Iohannes Henrici, dominus Birgerus, dominus Petrus 

Laurentii et dominus Petrus Olavi, presbiteri. 

 

(115v.) Surdus recepit auditum 

18 <Q>uidam51 dictus Nicolaus Wise, proconsul Stokholmensis, hac peste, que aures claudit 

ne audiret, graviter vexatus est et ita per mensem surdus permansit, quod nec verbum audire 

potuit, propter quod amici et propinqui eius sine mensura turbabantur. 19 Sed quodam sero ad 

instigacionem spiritus sancti rememoratus est, quanta mirabilia Dominus operatur per 

ancillam suam dominam Katerinam, et ante lectum suum, antequam se sopori daret, flexit 

genua sua orando oculis stillantibus dictam dominam Katherinam de Watzsteno, quatenus 

misericorditer secum ageret apud Dominum auditus beneficium restituendi impetrando. 20 Et 

ut magis illud consequeretur, vovit se peregrinaturum cum oblacione sua versus tumbam eius 

Vastenum. Promissione sic facta in lecto se recollegit et modico post levi sompno arreptus est. 

Tandem sanior evigilavit loquens uxori in hec verba: “Honor sit omnipotenti Deo et beate 

Katherine, quia iam audio pulsari apud fratres!” 

21 Hoc dicto ambo de lecto surrexerunt non sine gaudii multiplicato dono 

claustrum fratrum visitando oracionum suarum sacrificia Domino et ancille sue beate 

Katherine persolventes. Et abhinc octavo die sepedictus proconsul iter arripuit versus 

Watzstenum, ut, quod humiliter voverat, fideliter exsequeretur, quod et factum est. 

22 Testes Meneka Stingebærgh et frater Rotkarus Watzstenis52, confessor suus. 

 

Puer mortuus revixit53 

23 <Q>uidam54 de Stokholmia nominatus Meeneka Stingebærgh cum uxore sua causa 

negociacionis tempore nundinarum pergens versus opidum dictum Tælia pausandi gracia 
                                                
50 omnibus iter. cod. 
51 Spatium grandis litterae initialis. 
52 Nisi Watzstenensis legendum? 
53 Verba Puer mortuus revixit in ima pagina male pos. cod. 
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direxit navem ad portum dictum Bokholmsund, ubi, cum ministri sui scidissent lignum 

quoddam pro necessariis aptandum, lignum cadens tetigit uno ramo letaliter caput filii ipsius, 

et tres rami a summitate verticem55 capitis intrando descendebant per collum exeuntes.  

24 Parentes vero audientes ploratum et ullulatum pueri accurrebant cum festinacione, ad quem 

cum venerunt, invenerunt ipsum spiritum emisisse et cadaver cum me-(116r.)-rore 

inestimabili ad navem deportaverunt. Ubi omnes concurrunt cum impetu ad tam lamentabile 

spectaculum sed nichil solacii seu auxilii secum afferentes. 

25 Ipsis autem tantis doloribus absorptis advenit spiritus consolacionis divine, 

qui solet convertere planctum in gaudium, eorum corda mentesve illuminando, ut se 

converterent ad auxilium celestium incolarum, cum humanum non presumerent. 26 Quod et 

fecerunt, quia in eodem instanti invocabant singuli, qui aderant cum parentibus mortui, 

dominam Katherinam de Wasteno dicentes: “O venerabilis domina, o quam celebre nomen 

tuum et fama per mundum transvolat, quia omnibus periclitantibus presto es suffragare. Veni 

ergo et nobis in consolacionem dolores nostros mitigando, et impetra nobis a Domino, cui 

omnia vivunt, puerum vivum, qui hic mortuus iacet, ut eo sanctitas tua celebrior ostendatur!”.  

27 Mira res! Tribus horis post ista sic peracta transactis vidit pater puerum 

moveri anima in corpus redeunte, unde iam gaudium omnibus de tanto miraculo accrevit. Et 

pater dimissa resa domum rediit et postea tempore accepto venit Wastenum secum ferens 

puerum incolumem gratias agens Deo, qui ad merita et intercessiones beate Katerine sibi 

filium vivum restituit.  

28 Testes Nicolaus Vise, proconsul Stokholmensis, et Hermanus Linttorp. 

 

Vulneratus ad mortem ex hasta 

29 <T>orirus56 Olavi de Brækkabærga, parochie Fiwulstadha, Lincopensis dyocesis, minans 

equos redam trahentes, ut festinius ambularent, qui cum ad libitum suum non currerent, ex 

impetuositate cepit hastam de vehiculo57 ipsos percussurus. 30 Sed cum hastam vibraret, ex 

infortunio58 cecidit e manibus et se ipsum lesit ita, quod cuspis, qui per umbelicum intravit, 

viscera penetrando per tergum exibat. 31 Nec aliquis eorum, qui presentes fuerant, quorum 

aspectui apparuit, quidquam aliud iudicare poterant, nisi quod mortis debitum iam solvisset. 

Nichilominus spem firmam in Deum, qui vivificare potest, et in suos sanctos habebant (116v.) 

                                                                                                                                                   
54 Spatium grandis litterae initialis. 
55 verticem scripsi, vertice cod. 
56 Spatium grandis litterae initialis. 
57 Litt. e ex i corr. cod. 
58 infortunio corr. cod. ex impportunio, ut vid.  
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et ideo sibi acclamabant constanter venerabilem dominam Katherinam, filiam beate Birgitte 

de Watzsteno, pro suffragio ipsum versus sepulchrum suum peregre profecturum voventes, si 

ei vitam iuxta vires pristinas a Domino impetraret.  

32 Voto itaque facto sensus mentis et corporis perfectos recipere meruit et loqui 

expedite potuit, confessionem devote faciendo. Ac demum in ipso momento plene sanitati, 

quod mortalibus impossibile videbatur, restitutus est et votum cum omni utriusque corporis et 

anime alacritate fidelissime complevit.  

33 Testes Gudhmundus in Æskasæthris et Laurentius Haraldsson ibidem. 

 

2.2 Översättning 
En nunna drabbad av medvetslöshet (Lundén nr 96)59 

I Herrens år 1474 bekänner jag syster Katarina Petersdotter, priorinna i Skänninge kloster60, 

till Guds lov och ära och till upphöjande av den vördnadsvärda saliga fru Katarinas namn och 

till tröst för var och en av er systrar och bröder i Vadstena, som jag älskar högt i Herren, 

följande: när jag år 1474 från Herrens inkarnation på måndagen efter den helige martyren 

Knuts fest61, frisk och stark i fråga om alla kroppskrafter gick in i det hus i vilket jag skulle 

sitta, föll jag, så snart jag satte mig på stolen, till golvet fullständigt berövad sinnenas och 

förnuftets bruk. 2 Därpå föll jag i en så tung sömn, att ingen förmådde väcka mig förrän på 

onsdagen efter två dygn. Men därpå när jag var vaken, lovade högtidligt systrarna, som var 

närvarande hos mig, en mässa åt denna vördnadsvärda moder och saliga fru Katarina av 

Vadstena. 

 3 När detta gjorts, återkom omedelbart sinnena och förnuftet, och de stannade 

hos mig fullständigt, tills jag åtnjutit sakramentens nådegåva. Likväl var mina händer och 

fötter blåa och liksom döda. 4 Efter det att jag på ett sådant sätt var beredd på att lämna detta 

liv, förlorade jag under en tidsrymd av åtta dagar talförmågan och sinnena, från vilka jag var 

fullständigt avlägsnad, som om jag aldrig skulle ha haft dem. Och i ett sådant tillstånd låg jag 

i sängen under 15 dygn, under det att jag var utan mat och dryck och drack endast vatten. 

 5 Efter detta blev mun och tunga liksom brända av eld; därjämte blev också 

tungan sträv i likhet med en oxtunga, och många och olika bitar föll från den. Tänderna 

lossnade i munnen och allt det, som hälldes i munnen för livets och kroppens återhämtning, 

kastade jag utan dröjsmål upp, eftersom jag inte kunde svälja det. 6 Men systrarna och andra 
                                                
59 Referat av detta mirakel finns i Fröjmark 1992, s. 57f. 
60 Priorinnan Katarina Petersdotter är omnämnd åren 1469-1470 och 1474, se SSH 1929, s. 133 med not 17 och 
SDHK nr 29705. 
61 Knut firades 10/7, se Grotefend 1960, s. 71. 
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hedervärda kvinnor, som såg mina stora smärtor och plågor och som hyste medlidande med 

mitt vansinne, kastade lotter för återvinnandet av hälsan, först till det heliga korset, för det 

andra till den heliga Katarina av Siena och till sist till denna vördnadsvärda fru saliga Katarina 

av Vadstena. För tredje gången föll lotten på henne.62 

 7 Därefter lovade de närvarande kvinnorna för mig en vallfärd med en vaxbild 

till den saliga Katarinas från Vadstena grav. De fullbordade också vallfärden samma år dagen 

före sankt Petri kedjors fest63, dock med utelämnande av offergåvan. Intet var mig bekant om 

denna försummelse, men följande natt greps jag hastigt av en häftig och plötslig tyngande 

kraftlöshet, så att inget hopp om livet fanns för mig. 8 Och vid midnatt fick jag inte full sömn, 

utan snarare blev jag hänryckt i extas, och i denna stund visade sig en kvinna för mig, klädd i 

en kjortel och däröver en kappa i grå färg, och huvudets prydnad var ett dok, med vilket panna 

och kinder omgavs. Och hon stod mellan sängen och väggen, där jag låg. Hon sade till 

mig: ”Lägg utan dröjsmål offergåvan, som du har lovat mig, på altaret och med denna en 

skrivelse, så att du sedan kan återfå den hälsa, som du söker och önskar.” 9 Dessa ord 

upprepade hon tre gånger för systrarna, som var närvarande och tydligt hörde, även om de inte 

alls såg den som talade med mig. När de frågade, vem som talade så med mig, berättade jag 

för dem i tur och ordning allt, som jag sett och hört. Denna kvinnas skönhet och ungdom kan 

jag aldrig överlämna åt glömskan. 

 10 Efter denna syn sände jag utan dröjsmål min tjänarinna med nämnda 

offergåva till Vadstena, men ingen skrivelse, som innehöll detta mirakel, eftersom jag inte 

tänkte sätta det på ljusstaken, utan snarare hade tänkt dölja det under skäppan. Och för den 

skull drabbades jag av ny sjukdom, efter det att jag tidigare blivit så ordentligt styrkt i var och 

en av kroppens lemmar, att jag efter behag förmådde besöka kyrkan. 11 Och denna kraftlöshet 

drabbade mig i mina ben och höfter så smärtsamt, som om någon plöjde dem med järnnaglar 

för att lösgöra köttet från benen. Då jag försökte få något av sömnens vila, måste jag antingen 

falla ned på mina knän på golvet eller lägga mig ned på en pall bredvid min säng, och fastän 

jag tillbringat större delen av natten gråtande på grund av smärtan och jämrande mig som en 

mask, fann jag ingen tröst eller lindring, förrän jag fullkomligt befäst och beslutat i mitt hjärta, 

att jag skulle visa upp allt detta inför Guds heliga kyrka. 12 Och sedan jag sålunda befäst 

denna föresats, försvann genast all smärta och svaghet och jag har inte känt den mera. Lov 

och ära vare Gud, som genom sin tjänarinna saliga Katarina har värdigats bota mig. 

                                                
62 KL del 11, artikeln ”Lutkasting” spalt 13-17 behandlar företeelsen lottkastning. Se även GMLS vol. II ”mitto 
b”, s. 83-84. En snarlik mening finns i A&P 1924-31, s. 182: tribus vicibus cecidit sors super beatam Brigidam. 
63 Sankt Petri kedjors fest firades 1/8, se Grotefend 1960, s. 88. 
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13 Vittnen är bröderna Ficke och Sune64 med hela klostret, och till större bevis 

för sanningen har jag fogat mitt ämbetssigill till denna skrivelse. 

 

En som dött av sitt sår fick liv på nytt (Lundén nr 97) 

14 En syssloman hos systrarna i Skänninge kloster vid namn Sigurd råkade i Herrens år 1474 

i gräl med sin tjänare. Och då samme tjänare vände honom ryggen, stack nyss nämnde 

syssloman honom i ryggen mellan skulderbladen och genomborrade bröstet med svärdet ända 

till fästet. 15 Och strax gav han upp andan, men genom Guds vilja, för att tydligt visa fru 

Katarinas helighet, var hedervärda och fromma kvinnor närvarande, vilka högtidligt lovade 

honom till den nämnda fru Katarinas från Vadstena grav, för att han åtminstone skulle få leva 

så länge, att han kunde mottaga de kyrkliga sakramenten. 

 16 Knappt hade löftet avlagts, förrän han, som redan varit död en hel timme, 

fick liv på nytt och avlade fromt bikt inför en präst som anlände, till inte ringa häpnad för alla 

som såg det och var närvarande. Han ämnade sannerligen troget fullgöra det för honom 

avlagda löftet, kom till Vadstena fullt återställd till hälsan, och lever nu alltjämt frisk och 

välbehållen för Gud och den saliga Katarina, till vars lov han botats. 

 17 Vittnen är prästerna herr Johan Henriksson, herr Birger, herr Peter Larsson65 

och herr Peter Olovsson. 

 

En döv återfick hörseln (Lundén nr 98) 

18 En person vid namn Klaus Wise66, borgmästare i Stockholm, var svårt ansatt av den farsot, 

som stängde öronen så att han inte hörde, och förblev så döv under en månad, att han inte 

kunde höra ett ord på grund varav hans vänner och släktingar fylldes av oro utan gräns. 19 

Men en kväll drog han sig till minnes på grund av den Helige Andes ingivelse, hur stora under 

Herren utför genom sin tjänarinna fru Katarina, och framför sin säng, innan han skulle lägga 

sig att sova, böjde han sina knän och bad med drypande ögon nämnda fru Katarina av 

Vadstena, att hon barmhärtigt skulle ingripa och hos Herren utverka återställandet av hörselns 

gåva. 20 Och för att säkrare uppnå detta lovade han högtidligt att vallfärda med sin offergåva 

till hennes grav i Vadstena. När löftet så avlagts, lade han sig i sängen och strax därefter föll 

                                                
64 Denne Sune skulle kunna vara den Sune Olsson, som 1482 är prior i Skänningekonventet, se SDHK nr 31177. 
65 En präst vid namn Peter Larsson var en av föreståndarna vid helgeandshuset i Skänninge och nämns i SDHK 
nr 32705. Brevet är odaterat, men man tror att det utfärdats ca 1492. Det är således teoretiskt möjligt att det kan 
röra sig om samme person. 
66 Klaus Wise (Clauus, Clawes, Nicolaus Wiise, Wy-, -sa), tysk rådman 1448-1458. Satt i rätten 1448-1449, 
1453 och 1456, kämnär 1448, rättsfogde 1449, 1453, 1456, skattherre 1450 och 1454. Tysk borgmästare 1458-
1471, satt i rätten 1458, 1460, 1462, 1465-1466, 1468, 1470-1471, se vidare SSÄ 1927, s. 329. 
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han i en lätt sömn. Till sist vaknade han frisk och sade dessa ord till hustrun: ”Ära vare Gud 

allsmäktig och den saliga Katarina, eftersom jag nu hör att det rings i klockorna hos 

bröderna!” 

 21 När detta sagts, steg båda upp från sängen med mångdubblad glädje, och de 

besökte brödernas kloster och frambar sina böners offergåvor åt Gud och hans tjänarinna den 

saliga Katarina. Och den åttonde dagen därefter gav sig den ofta nämnde borgmästaren iväg 

på resan till Vadstena, för att trofast fullborda det, som han ödmjukt hade lovat, vilket också 

gjordes. 

22 Vittnen är Meneka Stingeberg och hans biktfader broder Rötker i Vadstena.67 

 

En död pojke fick liv på nytt (Lundén nr 99) 

23 En man från Stockholm som hette Meneka Stingeberg begav sig med sin hustru till en stad 

som heter Södertälje för att idka handel vid tiden för marknaden, och för att rasta styrde han 

skeppet till en hamn kallad Bockholmsund. Där hände det sig att, när hans tjänare hade fällt 

ett träd att användas för deras behov, trädet föll och träffade med en gren Meneka Stingebergs 

sons huvud med dödlig utgång, och tre grenar från toppen for ned och trängde in i hjässan och 

ut genom halsen. 24 Men föräldrarna hörde pojkens högljudda gråt och skrik och sprang fram 

med hast, och när de kom till honom, upptäckte de att han hade uppgivit andan. Och med 

gränslös bedrövelse förde de liket till skeppet. Där strömmade alla till med skyndsamhet till 

en så ömkansvärd anblick, men utan att föra med sig någon tröst eller hjälp. 

 25 När de försjunkit i så stor sorg, infann sig den gudomliga tröstens ande, som 

brukar vända sorg till glädje, och upplyste deras hjärtan och sinnen, för att de skulle vända sig 

till de himmelska invånarnas hjälp, då de inte väntade sig någon mänsklig. 26 Detta gjorde de 

också, eftersom var och en, som var närvarande med den dödes föräldrar, i samma ögonblick 

kallade fru Katarina av Vadstena till hjälp och sade: ”O vördnadsvärda fru, o hur flyger inte 

ditt firade namn och rykte genom världen, eftersom du är redo att hjälpa alla som är i nöd! 

Kom därför också till tröst åt oss genom att mildra våra kval, och utverka åt oss av Herren, för 

vilken allt lever, att pojken, som här ligger död, lever, för att din helighet må uppenbaras mer 

allbekant!”. 

 27 Vilken underbar händelse! När tre timmar gått till ända efter att detta hänt, 

såg fadern att pojken rörde sig, under det att själen återkom till kroppen, varigenom nu 

                                                
67 Rötker (Røtcharus Benedicti, Rudhcarus, Rotkarus, Rötger), broder i Vadstena kloster, diakonvigd 1445, d. 
1485. Reste som en av tre bröder till Nådendals kloster 1462, för att korrigera felaktig tillämpning av 
klosterregeln, se vidare Diarium 1988, notiserna 556, 722 och 859. 
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glädjen tilltog för alla till följd av detta stora mirakel. Och fadern ställde in färden och 

återvände hem och därefter, sedan tillfälle erbjudit sig, kom han till Vadstena i det han förde 

med sig den välbehållne pojken och han tackade Gud, som tack vare den saliga Katarinas 

förtjänster och förböner gav pojken levande tillbaka till honom. 

28 Vittnen är Klaus Wise, borgmästare i Stockholm, och Herman Lintorp.68 

 

En som skadats till döds av en stör (Lundén nr 100) 

29 Tore Olovsson från Bräckaberga, Fivelstads socken, Linköpings stift, drev på hästarna som 

drog en vagn, för att de skulle springa snabbare, och när de inte sprang efter hans önskan, tog 

han i vredesmod en stör från vagnen för att slå dem. 30 Men när han svängde stören, föll den 

olyckligtvis ur händerna och skadade honom själv så, att spetsen, som trängde in genom 

naveln, genomträngde inälvorna och kom ut genom ryggen. 31 Och inte någon av dem, som 

var närvarande, inför vilkas åsyn detta skedde, kunde tro något annat, än att han redan hade 

betalat dödens tribut. Inte desto mindre hade de starkt hopp till Gud, som kan ge liv, och till 

hans heliga och därför anropade de ihärdigt den vördnadsvärda fru Katarina, den heliga 

Birgittas av Vadstena dotter, till hjälp åt honom, och lovade att han skulle vallfärda till hennes 

grav, om hon utverkade livet åt honom av Herren i enlighet med de tidigare krafterna. 

 32 Och när löftet så avlagts, förtjänade han att återfå själens och kroppens 

förmågor till fullo och han kunde tala obehindrat och förrättade trofast bikten. Och just då i 

detta ögonblick återställdes han till full hälsa, något som för människorna tycktes omöjligt. 

Och mycket trofast fullgjorde han löftet med all livfullhet till både kropp och själ. 

33 Vittnen är Gudmund i Äskasäter och Lars Haraldsson på samma ställe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
68 Herman Lintorp (Hermen Lintorpp), tysk rådman 1461-1471. Satt i rätten 1464-1467 och 1469, kämnär 1466, 
rättsfogde 1467, skattherre 1468-1469, se vidare SSÄ 1927, s. 318. 
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