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Abstract
The aim of this thesis is to explore the relationship between medieval fathers and their children.

Whilst the medieval family and household have gained more attention in recent research, child-

rearing  is  described as  a  feminine  task and fatherhood remains  relatively unexplored.  Previous

works carried out on the topic have focused mainly on either a few aristocratic fathers, or on norms

and ideals rather than actual practices. This thesis aims to broaden the view of medieval fatherhood

by examining the everyday life of primarily farmers and artisans.

The investigation will be conducted on the Swedish miracle collections, a material consisting of

stories depicting perceived miracles, collected as proof of a saint’s sanctity. The miracle stories date

from the late 13th century to the late 15th century,  and describe the behavior of medieval people

when struck by disease or accidents in their daily lives. The miracle collections will be used to

explore medieval fatherhood on three levels: direct proximity in daily life, other investments and

emotional ties to their children.

Whilst some gender-related differences have been found in the Swedish miracle collections, the

principal result of this study is that fathers here are shown to be as involved and present in their

children’s lives as mothers.  Furthermore the analysis  also reveals that comparing the actions of

medieval  parents  to  the  norms  and  ideals  presented  in  previous  research  can  contribute  new

knowledge to gender studies and to the general knowledge of historical societies. 
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1. Inledning

1.1 Pappor och barn
Forskning visar att i varje nutida samhälle spenderar kvinnor mer tid än män tillsammans med sina

barn. Hur stora skillnaderna är varierar från mycket små till stora skillnader.1 Utifrån uppfattningen

att kvinnor spenderar mer tid med barnen drar många slutsatsen att det skulle vara en av naturen

given  uppdelning,  som  används  när  man  vill  motivera  sin  politiska  inriktning.  Frågan  om

fördelningen av föräldraansvaret och barnens omvårdnad är aktuell idag. Samtidigt som en utökad

kvotering  av föräldraledigheten  diskuterades  gick  professor  Annica  Dahlström 2007 ut  med att

pappor  skadar  sina  små  barn,2 och  2010  skrev  familjerådgivaren  Eva  Sternberg  artikeln

”Hemmapapporna  är  livsfarliga  för  barnen”.3 De  använder  sig  av  den  vanligaste  formen  av

historiebruk, ”så här har vi alltid gjort”, och menar att det är ett naturligt tillstånd att kvinnorna tar

hand om de små barnen, eftersom de anser att det är så det har sett ut i alla tidigare samhällen.

1 Kermyt Anderson & Peter Gray, Fatherhood; Evolution and Human Paternal Behavior (Cambridge 2010), s. 38-39.

2 Aftonbladet 22 jan 2007, ”Pappa kan skada barnet”, intervju med Annica Dahlström av Björn Solfors, 
http://www.aftonbladet.se/wendela/familj/article11038187.ab sidan besöktes 22/5-2014

3 Expressen 25 mar 2010, “Hemmapapporna är livsfarliga för små barn”, Eva Sternberg, 
http://www.expressen.se/debatt/hemmapapporna-ar-livsfarliga-for-barnen/  sidan besäktes 22/5-2014
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De har också ett gott stöd för sitt historiebruk i den historiska forskningen, som i stort sett enhälligt

pekar på att ansvaret för barnen varit en kvinnlig arbetsuppgift.4 I litteratur som behandlar frågor om

kön och arbete genom historien, som boken Tusen svenska kvinnoår: Svensk kvinnohistoria från

vikingatid till nutid, utgiven 2008 av Ann-Sofie Ohlander och Ulla-Britt Strömberg kan det låta på

det här sättet:

Det moderna Europa uppstod ursprungligen ur tre olika kulturer som under tidig medeltid möttes

och flöt samman: den grekisk-romerska, den judisk-kristna och den germanska. Det fanns stora

skillnader mellan dem, men gemensamt var att kvinnorna stod för ansvaret för andra, framför allt

för barnen. Kvinnornas historia präglas även i fortsättningen av detta förhållande. I övrigt kunde

deras livsvillkor variera mycket mellan olika tidsperioder, men kvinnornas exklusiva ansvar för

vårdnaden om barnen, samhället framtid, stod alltid fast.5

Den schablonmässiga bild som presenteras i  Tusen svenska kvinnoår förekommer i en stor del av

översiktslitteraturen om medeltiden, och i något mer nyanserad form även avhandlingar och annan

forskning. Frågan är emellertid  vad bilden bygger  på.  Få studier har gjorts på ämnet  medeltida

faderskap, och de som finns handlar antingen om normer och ideal, eller så berör de endast ett fåtal

män från samhällets övre skikt. Inga större empiriska studier har bedrivits på frågor om hur män ur

den övriga befolkningen agerat som fäder. Mot den bakgrunden är det motiverat att göra en mer

djupgående undersökning av vilket ansvar fäder tagit för sina barn under medeltiden, för att belysa

frågor om förändring och kontinuitet när det gäller föräldraskap och barnuppfostran.

1.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket ansvar medeltida fäder har tagit för sina barn och på

vilka sätt de har varit delaktiga i sina barns liv.

I uppsatsen vill jag pröva påståendet att barnen varit kvinnornas exklusiva ansvar under medeltiden,

och  utforska  relationer  mellan  medeltida  fäder  och  deras  barn.  Då  inga  empiriska  studier  av

medeltida faderskap gjorts för svenska förhållanden, är min förhoppning att uppsatsen ska ge en

fördjupad och nyanserad bild av hur ansvarsfördelningen sett ut mellan medeltida föräldrar genom

4 Barbara Hanawalt, The ties that bound; peasant families in medieval England (Oxford 1986), s. 141, 148. Janken 
Myrdal, Jordbruket under feodalismen 1000-1700 (Stockholm 1999), s. 95. Anne Marie Berggren, ”Om män och 
barn” i Berggren (red.) Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv (Stockholm 1999)s. 296. Ruth Mazo Karras, 
From boys to men; Formations of Masculinity in Late Medieval Europe (Philadelphia 2003),  s. 166. Katalin Schmidt 
Sabo, Den medeltida byns sociala dimensioner (Stockholm 2005),  s. 166.

5 Ann-Sofie Ohlander & Ulla-Britt Strömberg, Tusen svenska kvinnoår; Svensk kvinnohistoria från vikingatid till 
nutid. (Stockholm 2008)  s. 142.
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att utforska skillnader och likheter i hur kvinnor respektive män agerade gentemot sina barn. Jag har

fokuserat på relationen mellan föräldrar och barn, och undersöker därmed även relationer mellan

föräldrar  och  vuxna  barn.  Källmaterialet  består  av  de  svenska  mirakelberättelserna,  som  ger

möjlighet att utforska beteenden och relationer mellan föräldrar och barn i breda befolkningslager. 

1.3 Tidigare forskning
För att skapa en förståelse för kontexten kring medeltida faderskap behövs forskning från olika

vinklar,  och  därför  kommer  jag  att  ta  upp  forskning  om både  synen  på  familjen,  mansrollen,

arbetsfördelningen och synen på känslor  och relationer.  Även om uppsatsen är tänkt  att  främst

undersöka praktiken och inte normer eller ideal, blir det nödvändigt att känna till dessa för att kunna

förstå och tolka källorna, och även för att kunna uppmärksamma när det finns risk för att tidens

normer  påverkat  källornas  återgivning.  Slutligen  redogörs  för  forskning  som  redan  gjorts  på

mirakelberättelser och liknande källmaterial. Tanken med forskningsöversikten är att den ska sätta

in undersökningen i en kontext och erbjuda möjligheter att  jämföra vad som tidigare sagts med

mina  resultat,  men  också  att  den  ska  generera  frågor  som sedan  blir  intressanta  att  ställa  till

källmaterialet.  

1.3.1 Synen på familj och hushåll
Relationer  mellan  föräldrar  och  barn  sorteras  idag  in  under  det  övergripande  begreppet  familj.

Familjen  är  ett  problematiskt  begrepp  att  använda  när  det  gäller  medeltiden.  Det  är  inte  alls

självklart  att  man  hade  samma  sätt  att  se  på  familjen  som  vi  har  idag,  och  begreppet  måste

diskuteras i förhållande till begreppet hushåll. Hushållen var inte alltid identiska med det vi idag

skulle mena med familjen, en vanlig förståelse för begreppet familj idag är kärnfamiljen som består

av två föräldrar som delar hushåll med sina barn. Hushållen kan emellertid ha sett annorlunda ut på

medeltiden med tjänstefolk eller utökade familjer.6 Från antiken fanns ett familjebegrepp som rör ett

manligt familjeöverhuvud, som då kan vara överhuvud även över personer som inte bor i samma

hushåll. Den latinska ordet familias inkluderar även slavarna i hushållet och har ingen koppling till

släktband.7 Emellertid  är  det  inte  så  felaktigt  att  koppla  ihop  kärnfamiljen  med  det  medeltida

hushållet som tidigare hävdats, forskning visar att kärnfamiljen (i betydelsen ett par och deras barn)

trots allt varit den vanligaste konstellationen, följt av en förälder som bor tillsammans med ett eller

flera  barn.8 Bland  den  medeltida  bondebefolkningen  i  flera  europeiska  länder  som  tycks

6 Hanawalt, The ties that bound, s. 90-94. 

7 Pierre Guichard & Jean-Pierre Cuvillier,  “Barbarian Europe” i André Burguière (red.), A history of the family: Vol. 
1, Distant worlds, ancient worlds (Cambridge 1996), s. 320-321.

8 Hanawalt, The ties that bound, s. 92-96.
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kärnfamiljen varit både vanlig och en nödvändig konsekvens av att gårdarnas storlek bara räckte till

att försörja en kärnfamilj.9 Vissa forskare pekar också på att kyrkan aktivt verkat för att föra fram

kärnfamiljen efter den heliga familjens förebild för att undvika för många andra möjliga arvingar än

kyrkan.  Större  hushåll  har  främst  varit  aktuella  när  det  gällt  överklassen.10 Diskussionen  kring

hushållens  utformning är  av intresse för  frågan  hur delaktiga  medeltida  fäder  var  i  sina barns

vardag.  I  både  den sociologiska  och den historiska  forskningen pekas  kvinnliga  släktingar  och

tjänstefolk som lever i hushållen ut som viktiga personer som utöver modern tagit ansvar för barnen

och därmed gjort att fäderna inte tagit så stor del.11 En intressant fråga för uppsatsen blir om andra

hushållsmedlemmar än föräldrarna tog ansvar för barnen, och om de i så fall verkar viktigare än

fäderna.

Christine Ekholst skriver i avhandlingen För varje brottsling ett straff; Föreställningar om kön i de

svenska medeltidslagarna att hushållen utgjorde samhällets sociala och ekonomiska grundenheter,

och i regel uppstod när ett äktenskap ingicks.12 Då hushållen var viktiga enheter i samhället, var det

också en institution  som omgivits  av regler  och konstruerats  hierarkiskt.  Det  ideala  hushållet  i

medeltidslagarna bygger på en självägande bondes jordbruk, där arbetet är uppdelat efter ålder, kön

och status och där bonden utgjorde auktoriteten och samhällets norm.13 Ekholst framhåller mannens

auktoritet som hushållsföreståndare, men Johanna Andersson Raeder pekar i sin avhandling Hellre

hustru än änka på att trots  mannens formella  överordning har äktenskapet åtminstone inom det

svenska frälset ofta haft formen av ett kompanjonskap där hustrur och makar tillsammans arbetat

för  att  främja  sina  gemensamma  intressen.14 Gabriela  Bjarne  Larsson  visar  också  i  sin  artikel

”Wives or widows and their representatives” att ett av de tillfällen där kvinnor kan ses i diplomen är

när de tillsammans med sina män givit gåvor för barnen.15 En intressant fråga för undersökningen

blir således i vilken utsträckning föräldrarna samarbetat kring barnen och i vilken utsträckning man

9 Robert Fossier, “The feudal era”, i André Burguière (red.), A history of the family: Vol. 1, Distant worlds, ancient 
worlds (Cambridge 1996), s. 407-411

10 Guichard & Cuvillier, “Barbarian Europe”,  s. 332-333, 368-369.

11 Ohlander & Strömberg, Tusen svenska kvinnoår, s. 143-144.

12 Christine Ekholst, För varje brottsling ett straff; Föreställningar om kön i den svenska medeltidslagarna. 
(Stockholm 2009), s. 32-34.

13 Ekholst, För varje brottsling ett straff, s. 36-39, 98.

14 Johanna Andersson Raeder, Hellre hustru än änka: Äktenskapets ekonomiska betydelse för frälsekvinnor i 
senmedeltidens Sverige (Stockholm 2011).

15Gabriela Bjarne Larsson “Wives or widows and their representatives” i Scandinavian Journal of History vol 37: 1, 
(2012), s. 49-64.
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kan se en tydlig ansvarsfördelning som anknyter till mannens auktoritet och det för manligheten så

viktiga hushållsföreståndarskapet.

Valerie Garver skriver i antologin Childhood in the Middle Ages and the Renaissance att kyrkans

ståndpunkt har varit att föräldrarna har haft ett gemensamt ansvar och att deras viktigaste uppgift

har varit att lära upp barnen till goda kristna. Fäder var ansvariga för familjens själar efter döden,

och mödrar skulle visa barnen vägen genom ett kristet beteende. Föräldrar och gudföräldrar sågs

som skyldiga att upplysa barnen om betydelsen av dopet, treenigheten och den heliga skriften.16

Nina  Sjöberg  har  skrivit  avhandlingen  Hustru  och  man  i  Birgittas  uppenbarelser  och  utifrån

Birgitta framhäver hon fadersrollen som en av auktoritär uppfostran.  Båda föräldrarna var skyldiga

till att uppfostra barnen till att bli kristna människor, men fadern hade också uppgiften att straffa

barnen när de förtjänade det. Sjöberg skriver att en ”biskop ska enligt Birgitta vara som en far

genom sin gudomliga auktoritet och som en mor genom sin andliga undervisning.”, och menar att

”[f]adern står för auktoriteten, vilket är naturligt i ett patriarkalt samhälle där fadern är hushållets

härskare.”17 Fadern  visas  således  som  auktoritär  medan  modern  som  den  som  uppfostrar  och

utbildar. I undersökningen kommer jag att se om det går att se några exempel på uppfostran och om

föräldrarna tycks ha liknande eller olika uppgifter när det kommer till att lära barnen att leva upp till

dåtidens värderingar.

Det som är skrivet om barnens roll i familjen och föräldrarnas relation till sina barn förhåller sig så

gott som alltid starkt till  Phillipe Ariés som är upphovsmannen till  teorin om att det inte fanns

någon barndom under medeltiden.18 Enligt Ariés brydde sig medeltida föräldrar inte så mycket om

barnen eftersom de dog så ofta att man inte kostade på sig att fästa sig vid dem.19 Han pekar också

på  att  barnen  ofta  skickades  bort  för  att  uppfostras  av  någon  annan.  Ariés  menar  att  de

känslomässiga banden inom familjerna inte var så starka eftersom familjen inte var avgränsad utan

blandades upp med grannar och andra bekanta.20 Ariés teori blev kritiserad, och sedan den först

lanserades 1960 har så många problem och fel pekats ut med teorin att den knappast kan räknas som

giltig längre, men den litteratur jag hittat om barn och föräldrars relationer befinner sig så gott som

16 Valerie L. Garver “The influence of Monastic Ideals upon Carolingian Conceptions of Childhood” i Albrecht 
Classen (red.) Childhood in the Middle Ages and the Renaissance: the Results of a Paradigm Shift in the History of 
Mentality (Berlin 2005), s. 74-77.

17 Nina Sjöberg, Hustru och man i Birgittas uppenbarelser (Uppsala 2003), s. 232.

18 Philippe Ariés, Barndomens historia. Först utgiven i Paris 1960.  Översatt Ingrid Krook (Stockholm 1982)

19 Ibid, s. 53-54.

20 Ibid, s. 7, 227.
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alltid i diskussion/polemik med Ariés vilket innebär att den i stort missar att ta upp något annat, till

exempel att gå in på djupet med fadersrollen. 

Shulamith Shahar presenterar i sin bok Childhood in the Middle Ages ett av de viktigaste angreppen

mot Ariés teori,  och driver tesen att  det visst  fanns ett  barndomsbegrepp under medeltiden.  En

punkt som Shahar framhåller är att det varit ganska stora skillnader beroende på familjens sociala

och ekonomiska ställning. I rika familjer har man ofta haft tjänstefolk som tagit hand om barnen,

och de små barnen har haft  ammor  eller  skickats iväg för att  ammas  för att  återvända till  den

biologiska familjen längre fram i livet. Det har också varit en vana att skicka bort unga pojkar vid

ca sju års ålder för att utbildas till riddare vid ett hov eller för att utbildas till präst/munk. 21 En annan

aspekt är att män i de övre klasserna enligt Shahar spenderat mer tid borta från sina familjer än

bland allmogen, och i många fall knappt träffat sina döttrar förrän det var dags att gifta bort dem. 22

Då vi tidigare sett att kärnfamiljen varit vanlig bland allmogen medan större hushåll förekommit

bland  de  förmögnaste  delarna  av  befolkningen,  blir  Shahars  kritik  att  forskningsläget  om

föräldraskap  bygger på överklassen intressant för uppsatsens ämne.  Frågan blir om det går att se

skillnader  mellan  frälset  och  andra  förmögna  grupper  i  förhållande  till  den  övriga

bondebefolkningen, när det gäller fäders delaktighet i barnen. 

1.3.2 Manligheter och faderskap
För att förstå vad män under medeltiden påverkades av när de skulle agera fäder, krävs en vidare

förståelse för vilka förväntningar som fanns på medeltida män och hur manlighet uttrycktes. Ett sätt

att ringa in vad det innebar att vara man under medeltiden, är att avgränsa det genom att visa vad

som inte ingick i manlighetskonstruktionen, vilka beteenden och drag som ansågs vara omanliga.

Manlighet kan avgränsas genom att jämföras med kvinnlighet, men även genom att se vad det är

som skiljer  en man från en pojke,  eller  vad det är som skiljer en man från ett  djur. Viktigt  att

poängtera är att det funnits olika sätt att uppfatta manlighet som verkat parallellt under medeltiden,

och att såväl ideal som normer skilt sig åt mellan olika samhällsgrupper. 

Ett sätt att undersöka manlighet är genom att se hur den vuxna mannen förväntades skilja sig från

en pojke. Ruth Mazo Karras har skrivit From boys to men, där hon beskriver övergången från barn

till vuxen man i tre olika grupper, städernas hantverkare, kyrkans män och inom adeln. Kyrkans

män ligger en bit ifrån uppsatsen syfte, men Karras bild av vuxenblivandet bland hantverkare och

21 Carol Dover “Childhood and Family Relations in the Old French Prose Lancelot” i Albrecht Classen (red.) 
Childhood in the Middle Ages and the Renaissance; The Results of a Paradigm Shift in the History of Mentality. 
(Berlin 2005), s. 251-252. Shulamith Shahar, Childhood in the Middle Ages (London 1990), s. 112-114, 209.

22 Shahar, Childhood in the Middle Ages, s. 223.
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riddare är mer intressant. För hantverkarna beskriver hon hur det var hushållsföreståndarskapet som

gav  den  vuxna  mannens  status.  Det  var  viktigt  ha  underordnade,  en  hustru,  barn,  lärlingar,

tjänstefolk. Genom att ta ansvaret för ett hushåll och skydda samt styra sina underordnade blev

pojken en man, och för de lärlingar och gesäller som lydde under honom gällde således att de inte

såg som fullt  vuxna män.  Att få barn var här inte helt  nödvändigt,  men det var nödvändigt att

befinna sig i en livssituation som gjorde det möjligt  att få barn.23 Karras understryker vikten av

homosocialitet  när  maskulinitet  skulle  konstrueras,  manlighet  var  något  som  främst  agerades

gentemot andra män.24 Karras lyfter fram våld och homosociala relationer med andra frälsemän som

centrala  för  maskulinitetskonstruktionen  hos  frälset,  och  det  är  intressant  i  jämförelse  med  att

sociologisk forskning visar att män som måste tävla mot andra män och vars mansroll involverar

militär aktivitet tenderar att visa mindre direkt omsorg om sina barn än andra. Pojkar som växer upp

utan en närvarande far brukar i sin tur tendera att ha fler olika partners och investera mindre i varje

partner  och  i  sina  barn.25 Det  kan  vara  intressant  att  titta  på  för  medeltida  förhållanden  då

frälsemännen kan tänkas ha haft en roll som mer involverat militär aktivitet än andra män ur andra

grupper.

Christine Ekholst som tidigare nämnts beskriver den svenska medeltidsbondens ideal för manlighet

på ett sätt som anknyter till Karras beskrivningar av såväl hantverkaren som riddaren. Statusen som

vuxen  man  kom  ifrån  att  vara  hushållsföreståndare,  och  att  ha  ett  självförsörjande  hushåll.

Underordnade  såsom hustru,  barn  och  yngre  män  krävdes  för  att  mannen  skulle  ha  något  att

definiera  sig  som hushållsföreståndare  mot.  De  övriga  hade  begränsade  rättigheter  men  också

begränsade  skyldigheter.26 Även  Ekholst  framhåller  att  bruk  av  våld  var  en  integrerad  del  av

manligheten och att bära vapen var en symbol för manlighet.27 

En annan aspekt av manlighet som Ekholst och Karras beskriver på likartade sätt är vikten av att

föra sin linje vidare och att lämna arv. Ekholst visar att i medeltidslagarna var det så  viktigt att om

en man blev kastrerad skulle gärningsmannen inte bara böta för skadan utan också böta för de

”önskebarn” som den kastrerade nu inte längre kunde få.28 Karras menar  att  särskilt  att  föra en

23 Karras, From boys to men, s. 109-110.

24 Ibid, s. 21-30, 49.

25 Anderson & Gray, Fatherhood, s. 38, 52-53.

26 Ekholst, För varje brottsling ett straff, s. 31, 49-58.

27 Ibid, s. 130-132.

28 Ibid, s. 140. 
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dynastisk linje var viktigt för frälsets män. Fullt vuxen manlighet kunde bara uppnås när man sett

till  att  bli  ett  led i  en längre  kedja och hade någon att  lämna  sitt  arv såväl  statusmässigt  som

ekonomiskt till.29 Rachel Moss kom nyligen ut med en bok som behandlar just faderskap och dess

representationer inom frälset och köpmannaklassen. Hon är enig med Karras om betydelsen av att

föra en linje vidare och skriver att: “What makes a male a man is not exactly the act of fathering; it

is contributing to a  line of fathers.  Whether a man is a king or a knight or a merchant, he has a

lineage, and by becoming a father he takes his place in a line of fathers that stretches into the past

and into the future, rather than ending with him.”30

Med ett  mansideal som byggde på hushållsföreståndarskap kom en problematik kring fäder och

vuxna söner. I ”Frustrated masculinity: The relationship between William the Conqueror and his

Eldest son” av W.M. Aird beskriver hur stora problem kunde uppstå om söner blev vuxna och ville

ta makt  som vuxna män innan fäderna var  redo att  släppa sin överordnade position.  I  Vilhelm

Erövrarens familj ledde det till familjefejd.31 Den här typen av konflikter förekom inte bara bland

kungligheter, utan skildras av Moss bland köpmän och lågfrälse och av Hanawalt bland engelska

bönder.32 Skillnaden är att  i  dessa grupper  har man ofta  löst  det  genom att  ordna självständiga

försörjningsmöjligheter för sönerna redan innan fadern var redo att kliva ner från husbonderollen.

Köpmän har kunnat ordna filialer till sina söner och lite bättre bemedlade bönder har kunnat köpa

jord eller ge sönerna någon yrkesutbildning.33 Sönerna behövde inte alltid vänta ut sina fäder, utan

gifte sig ofta innan föräldrarna gått  bort.34 Det kunde ses som en framgång som förälder att  ha

organiserat försörjningen för alla sina barn innan man gick bort. Katilin Schmidt Sabo skriver att

generationsskiften varit problematiska även på den svenska landsbygden, eftersom man var tvungen

att försöka kombinera strävandet att hålla ihop gården och släktens egendom samtidigt som man

ville ordna försörjningen för alla sina barn.35 Utifrån forskningsläget om generationsskiften blir det

intressant att se när barn börjar ses som vuxna i mirakelberättelserna och vilken form av relation

29 Karras, From boys to men, s. 165-166.

30 Rachel Moss. Fatherhood and its Representations in Middle English Texts (Suffolk 2013), s 71.

31 W.M. Aird, ”Frustrated masculinity: The Relationship between William the Conqueror and his Eldest son” i D.M 
Hadley (red.) Masculinity in Medieval Europe (London  1999), s. 39-56.

32Hanawalt, The ties that bound,  s. 228. Moss, Fatherhood and its representations, s. 92-109. 

33 Moss, s 92-93. 

34 Hanawalt, The ties that bound, s. 78, 96-97.

35 Schmidt Sabo, Den medeltida byns sociala dimensioner, s.  139. 
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vuxna barn och fäder har. En annan fråga är i vilken utsträckning barn ses som värdefulla som

individer och i vilken utsträckning de ses som värdefulla som arvingar.

Bortsett från hushållsföreståndarskapet och äktenskapet som markörer för övergången till vuxet liv

finns det också en mer filosofisk diskussion om livets olika åldrar under medeltiden. Det är osäkert

hur  stort  inflytande  det  haft  i  Sverige,  men  bland  tidens  lärda  laborerade  man  med  olika

uppdelningar  efter  ålder.  En  grov  uppdelning  av  barndomen  delar  upp  den  i  tiden  0-7  år,

småbarnsstadiet där barn inte ansågs besitta något förnuft och främst skulle vårdas och älskas, 7-14

år när de kunde börja tränas till ett yrke och där man också skulle påbörja den verkliga uppfostran,

och 14-21 som var ungdomstiden. Särskilt betonad framstår gränsen kring sju år, det är då pojkar

börjar skickas bort till skolor, för att utbildas till riddare eller tas in som lärlingar inom olika yrken.

Enligt Shulamith Shahar går vid sju års ålder en gräns för vilken förälder som hade ansvaret, fram

tills sju skulle alla barn vara mammornas ansvar, men från sju år blev det pappornas ansvar att se

till  sina söners utbildning och uppfostran,  flickorna däremot  skulle  fortsätta  att  vara mödrarnas

ansvar.36 Av intresse för uppsatsen blir att se om en sådan uppdelning av ansvar för barnen efter

ålder och kön går att se även i de svenska mirakelberättelserna.

När det gäller åtskiljandet av kvinnor och män under medeltid och tidigmodern tid har Thomas

Laqueurs  enkönsmodell  varit  tongivande  i  forskningen.  Laqueur  menar  att  man  fram  till

upplysningen inte såg män och kvinnor som två motsatta kön, utan istället att det kvinnliga könet

var en lite sämre och mindre utvecklad variant av det manliga, och att kvinnor överhuvudtaget som

organism var mindre perfekta män. Samtidigt fanns det ingen knivskarp uppdelning, individuell

variation fanns med och vissa kvinnor ansågs ligga ganska nära det manliga medan å andra sidan

vissa  män  var  väldigt  feminina,  så  att  det  förekom  ett  gränsland.37 Den  här  teorin  har  sedan

applicerats på den medeltida kulturen och det sociala livet, så att man ser den manliga mannen som

normen och alla andra rangordnas på en skala upp dit. Änkor som förestod egna hushåll och andra

kraftfulla  kvinnor  kunde  placera  sig  ganska  långt  upp  på  skalan  medan  svaga  män  som  inte

uppfyllde manliga normer kunde hamna ganska långt ner.38 Ur den här modellen kommer också

påståendet att medan arbetsuppgifterna skulle ha varit könsuppdelade, så har kvinnor kunnat ta på

36 Carol Dover , “Childhood and Family Relations in the Old French Prose Lancelot” i Albrecht Classen (red.) 
Childhood in the Middle Ages and the Renaissance, the results of a Paradigm Shift in the History of Mentality. 
(Berlin 2005),  s. 251-252. Shahar, Childhood in the Middle Ages, s. 27-30, 113.

37 Thomas Laqueur, Making sex, body and gender from the Greeks to Freud. (Harvard 1992) s 8-28, 52, 124. 

38 Andersson Raeder, Hellre hustru än änka, s. 14. Gabriela Bjarne Larsson, ”Kvinnor, manlighet och hushåll 1350-
1500” i Maria Ågren (red.) Hans & hennes (Uppsala 2003), s. 82-84.
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sig  manliga  arbetsuppgifter  när  det  behövts,  medan  män  nästan  aldrig  tagit  på  sig  kvinnliga

arbetsuppgifter, eftersom utförande av kvinnliga arbetsuppgifter skulle degradera honom socialt.  39

Den schablonmässiga bilden att män aldrig tog hand om barn tycks stödja sig på enkönsmodellen.

1.3.3 Arbetsfördelning och barn
Janken Myrdal är en auktoritet på det äldre svenska jordbrukssamhället och används därför som

referens av andra forskare när det kommer till  frågor om vardagsliv och arbetsfördelning under

medeltiden. Myrdal har också skrivit om de medeltida mirakelberättelser vilket jag återkommer till i

kapitlet  om  näraliggande  forskning.  Utifrån  mirakelberättelserna  uttrycker  sig  Myrdal  ganska

försiktigt,  och skriver att  kvinnorna var bundna till  inomhussysslorna eftersom de tog hand om

barnen de första åren. Samtidigt visar han tydligt på hur fäder brytt sig om sina barn när olyckan

varit framme.40 Myrdal har också skrivit  Jordbruket under feodalismen 1000-1700, som bidrar till

förståelsen av det medeltida vardagslivet, men här uttrycker han också en tydligare åsikt vad det

gäller barnpassning och arbetsfördelning: ”Arbetsfördelningen mellan män och kvinnor var i stort

sett konstant så långt tillbaka vi kan följa den, till  de västskandinaviska sagornas och de tidiga

lagarnas  tid.  Kvinnorna skötte  inomhusarbete  och gårdsnära sysslor  som att  bära vatten,  tvätta,

baka, laga mat, sköta ladugården och mjölka. De skötte textilarbeten och barnpassning.”41 Längre

fram i samma bok påpekar Myrdal emellertid att vissa förändringar i arbetsfördelningen skett över

tid.42

När  Myrdal  sedan  används  som  referens  av  andra,  framhävs  uppdelningen  han  gör  betydligt

skarpare än så som jag finner hans formuleringar i hans egen text. Katalin Schmidt Sabo menar i

avhandlingen Den medeltida byns sociala dimensioner från 2005, när hon refererar Myrdal, att man

i mirakelberättelserna kan se att  kvinnor varit  ansvariga för tillsynen och omsorgen om de små

barnen, och att det är tydligt att de små barnen varit rumsligt skilda från sina fäder eftersom fäderna

haft  skilda  arbetsrum  från  mödrarna.  Schmidt  Sabo  framhäver  mannen  som  överordnad  och

auktoritär, och poängterar att han inte gjort kvinnliga sysslor men agerat giftoman åt barnen.43 Hon

framhäver hur mannen befunnit sig långt från familjen i sitt arbete och skriver att ”[s]ärskilt under

39 Bjørn Bandlien, Man or monster? Negotiations of masculinity in old norse society (Oslo 2005), s. 9-10. 

40 Janken Myrdal, ”Kulturhistoriska fragment” i Bäärnhielm Göran, & Janken Myrdal, Kvinnor, barn och fester i 
medeltida mirakelberättelser (Skara 1994), s.  41, 67.

41 Myrdal, Jordbruket under feodalismen, s. 95. Kursiveringen i citatet är min egen. 

42 Ibid, s. 309.

43 Schmidt Sabo, Den medeltida byns sociala dimensioner, s. 139, 166.
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vår- och höstmånaderna måste män och kvinnor ha befunnit sig långa stunder i olika arbetssfärer”. 44

Även  Christine  Ekholst  refererar  tillbaka  till  Myrdal  att  barnpassning  var  en  kvinnlig

arbetsuppgift.45

Även om betoningen på en uppdelning när det gäller  barnen skärpts i avhandlingarna finns där

åtminstone en konkret referens till  vad uppfattningen bygger på. I mer populärt hållna verk och

antologier, dras den här uppdelningen ännu längre till sin spets, ofta utan några referenser. I flera

böcker som berör svensk medeltid hävdas även att män överhuvudtaget inte kunde sköta små barn

så att de överlevde, utan att andra kvinnliga släktingar var tvungna att ta ansvaret om mamman

saknades.46 Den schablonmässiga bilden av kvinnan som huvudansvarig eller exklusivt ansvarig för

barnen, återfinns med varierande styrka på i stort sett hela forskningsfältet. Som en liten motvikt till

dessa yttranden om män som icke delaktiga i sina barn, finns mindre undersökningar gjorda på ett

fåtal  män  från  de  högre  skikten  av  samhället.  Här  finner  vi  italienska  humanister,  franska

universitetslärare och engelska köpmän som visar engagemang och ansvar för sina barn. Medan

dessa undersökningar visar att enskilda män kunde ta stor del i sina barns liv, så är de så pass

avgränsade att större generaliseringar kring faderskap blir besvärliga.47 

Då de konkreta hänvisningarna som finns om att barnen skulle vara en exklusivt kvinnlig uppgift

under medeltiden tycks gå tillbaka på Myrdals ganska försiktiga utlåtanden, baserade på en studie

som snarare använder enstaka mirakelberättelser för att belysa hur materialet skulle kunna användas

för att vidare forska om medeltida vardagsliv än någon metodiskt genomförd studie av just frågan

om barnpassning, förefaller det motiverat att i den här uppsatsen genomföra en sådan studie. 

1.3.4 Näraliggande forskning
Den mest  betydelsefulla  studien  av  de svenska  mirakelberättelserna  som källa  till  kunskap om

medeltida vardagsliv  är Janken Myrdal  och Göran Bäärnhielms bok  Kvinnor,  barn och fester i

medeltida  mirakelberättelser som  har  varit  till  stor  nytta  i  mitt  arbete.  Den  tar  upp  många

intressanta aspekter från förlossningar och äktenskap till fester och sjukdomar. På grund av bredden

och att texten är källnära har de inte gått ner på djupet i frågor om föräldraskap utan ger snarare en

44 Schmidt Sabo, Den medeltida byns sociala dimensioner s. 159.

45 Ekholst, För varje brottsling ett straff, s. 98.

46Berggren, “Om män och barn”, s. 296. Ohlander & Strömberg, Tusen svenska kvinnoår, s. 142-146. 

47 Juanita Feros Ruys “Peter Abelard’s Carmen ad Astralabium and Medieval Parent-Child Didactic Texts” och 
Juliann Vitullu “Fashioning Fatherhood: Leon Battista Alberti’s Art of Parenting”i Albrecht Classen (red.) Childhood 
in the Middle Ages and the Renaissance, the results of a Paradigm Shift in the History of Mentality (Berlin 2005), s. 
215, 341-355. Moss, Fatherhood and its representations, s. 84-87.
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översikt över vilka nya vinklar på medeltida vardagsliv som mirakelberättelserna kan ge. Ett stort

bidrag för min uppsats är att de har gjort kvantitativa undersökningar sett till vilka olyckor barn

varit med om, hur fördelningen mellan de olika stånden ser ut i berättelserna, samt redogör för antal

berättelser, ålder och spridning i landet. Det min studie bidrar med som inte redan gjorts av Myrdal

är att kvalitativt  och kvantitativt  titta på skillnader mellan fäder och mödrar samt att  undersöka

vilket ansvar fäder tar för sina barn.

Statistiken som tagits fram i  Kvinnor, barn och fester visar hur barns olyckor och sjukdomar kan

illustrera  skillnader  och  likheter  i  deras  sysselsättningar  och  betydelse  för  föräldrarna.  Det

förekommer  fler  pojkar  än flickor  i  materialet  när  det  gäller  olyckor.  Det  skulle  kunna tänkas

förklaras med att föräldrar brydde sig mindre om döttrar och därför inte bad för dem lika ofta, men

den hypotesen kan tillbakavisas eftersom fördelningen är helt jämn vid sjukdomsfall.48 Således får

man anta att det är annorlunda arbetsuppgifter och annorlunda beteenden som lett till  att pojkar

råkat ut för mer olyckor. Pojkarna råkar ut för olyckor i samband med att de skolas in i männens

farligare arbetsuppgifter. Under det första året hände få olyckor, barnen befann sig då i föräldrarnas

vård och bars omkring, men så fort de började kunna ta sig runt på egen hand följde en mycket

olyckstät  period, från fyraårsåldern börjar olyckorna åter att minska.49 Myrdal poängterar att det

medeltida  livet  inte  var stressfritt  och att  det  hårda arbetet  tvingade föräldrar  att  lämna barnen

ensamma. Han menar att kring tioårsåldern slutar barnen att vara med om olyckor kopplade till lek

och  olyckorna  blir  då  tydligt  arbetsrelaterade,  men  att  i  föreställningsvärlden  fanns  det  en

övergångsålder kring sju år, som inte verkar ha haft så stor praktisk betydelse.50 En intressant fråga,

ställt mot påståendet att de små barnen var kvinnornas ansvar, blir vem som hade tillsyn över dem

innan de började hjälpa till med arbetet på allvar, och vem som såg till barnen när de lekte med

tanke på hur många olyckor som då inträffade.

Flera forskare har behandlat  de svenska mirakelberättelserna på olika sätt,  för min studie är de

främst relevanta för att förstå och granska källmaterialet, och de kommer att refereras till  längre

fram i uppsatsen.51

48 Myrdal, “Kulturhistoriska fragment”, s. 49, 54.

49 Ibid, s. 50-57.

50 Ibid, s. 65, 71-72.

51 Anders Fröjmark, Mirakler och helgonkult. Linköpings biskopsdöme under senmedeltiden (Uppsala 1992) 
Christian Krötzl, ”Parent-Child Relations in Medieval Scandinavia According to Scandinavian Miracle Collections” 
Scandinavian Journal of History vol 14:1 (Stockholm 1989) Cordelia Hess, Heilige machen im spätmittelalterlichen 
Ostseeraum. Die Kanonisationsprozesse von Birgitta von Schweden, Nikolaus von Linköping und Dorothea von 
Montau(2008 Berlin) Eva Österberg, “Människor och mirakler i medeltidens Sverige” i Robert Sandberg (red.) 
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Utöver den forskning som bedrivits på svenska mirakelberättelser kommer jag att använda mig av

några  studier  som  baseras  på  engelska  mirakelberättelser  och  liknande  källmaterial.  Mest

betydelsefulla har Barabara Hanawalts The ties that bound,  peasant families in medieval England,

Ronald Finucanes The rescue of the innocents: endangered children in medieval miracles och Sari

Katajala-Peltomaas Gender, Miracles and Daily Life varit.

Barbara Hanawalt bok bygger på källmaterialet Coroners’ Rolls, som är ett material som beskriver

utredningar av oväntade dödsfall.  Källmaterialet  har stora likheter  med mirakelberättelserna och

därför är hennes resultat intressanta som jämförelsematerial.  I sin bok driver Hanawalt tesen att

familjen är en mycket långlivad, flexibel institution som överlevt så stora förändringar genom sin

förmåga att anpassa sig.52 Hanawalt visar i likhet med Myrdal att vuxna män mest förolyckades på

arbetsplatser utanför hemmet, kvinnor främst i och nära hemmet samt på offentliga platser, och att

barn från ca 6-7 år började skolas in i arbetet som var könsuppdelat. Vad gäller gränsen kring sju år

är således Hanawalt som studerat faktiska dödsfall enig med medeltida filosofer som drog en gräns

för förnuft och inlärning där. Olycksfallen ger vid handen att det är rimligt att anta att medeltida

män främst arbetat på fälten, i skogen och med husbyggen, medan medeltida kvinnor haft de flesta

av sina arbetsuppgifter i och nära hemmet.53 I The ties that bound presenteras statistik över vem som

först funnit ett dött barn, vilken går att jämföra  med vem som var först på plats för att be för ett

barn i mirakelberättelserna.

Ronald Finucane som har studerat några engelska kanonisationsprocesser fokuserar främst på barns

villkor  samt  mirakelberättelserna  som  material  och  företeelse,  och  skriver  ganska  källnära.

Emellertid  har  han  gjort  några  för  min  uppsats  mycket  intressanta  undersökningar  som  visar

vilken/vilka föräldrar som bett för sjuka eller skadade barn och senare vallfärdat för dem. Finucane

finner att ensamma fäder står för ungefär 32 % av bönerna för för olycksdrabbade barn i jämförelse

med 45% för mödrarna, och anser att detta ger utrymme för slutsatsen att män kunnat vara både

emotionellt och rent praktiskt involverade i sina barn på ett annat sätt än vad som tidigare antagits. 54

Då Finucane är  den enda studie jag funnit  som gör  en  kvantitativ  studie av  pappor respektive

mammors  insatser  när  barnen  råkat  ut  för  sjukdom  eller  olyckor,  blir  den  ett  viktigt

Studier i äldre historia tillägnade Herman Shück. (Stockholm 1985)

52 Hanawalt, The ties that bound, s. 3-4.

53 Ibid, s. 157-161,  271-273.

54 Ronald C. Finucane, The Rescue of the Innocents; Endangered children in medieval miracles (Basingstoke 1997), 
s. 99-100.

17



jämförelsematerial och motiverar en liknande undersökning där jag räknar hur fördelningen ser ut

över vem som ber för barnen. Att Finucanes åsikt om medeltida fäders deltagande och engagemang

i barnens liv tycks skilja sig kraftigt från det övriga forskningsläget är intressant för mitt syfte, men

han har inte fört ett mer djupgående resonemang om skillnader och likheter mellan mödrar och

fäders insatser, något denna studie kommer att bidra med. 

Sari Katajala-Peltomaa har också skrivit om två engelska helgons kanoninationsprocesser. Då hon

intresserat sig för dagligt liv och genus är hennes studie relevant för min uppsats, och hon tar också

upp ett par aspekter som är intressanta att undersöka i min studie. Katajala-Peltomaa finner en stark

betoning på kvinnors roll som omhändertagande och vårdande mödrar. Hon menar att vårda sjuka

barn har varit  en kvinnlig uppgift  och att  kvinnor  i  sin roll  som omvårdare också haft  en viss

auktoritet i familjen där hon ibland kunnat handla emot makens åsikt.55 Det är av intresse att se om

det finns en sådan uppdelning i de svenska mirakelberättelserna. En annan aspekt hon lyfter är att

de votivgåvor som män respektive kvinnor lovar för att få ett mirakel ibland skiljer sig. Män lovar

oftare pengar, medan kvinnor oftare lovar kläder eller mat, någon som går att koppla till deras roller

och arbetsuppgifter i vardagslivet.56 En undersökning kommer att genomföras för att se om kvinnor

och män ger  olika  typer  av gåvor  i  de svenska mirakelberättelserna.  Katajala-Peltomaas  studie

ligger  nära  syftet  för  denna  uppsats  genom  att  hon  undersöker  genus  och  vardagsliv  i

mirakelberättelser. Trots det finns det inget tydligt fokus på föräldraskap i boken utan istället gör

hon en studie kontakten mellan vardagsliv och mirakel, och hur män och kvinnor har interagerat

med det gudomliga. Det gör emellertid att studien är användbar för att bättre förstå källmaterialets

begränsningar och möjligheter, vilket jag återkommer till i avsnittet om källor.

Parallellt med att jag skriver denna uppsats bedrivs det ett större projekt vid Uppsala universitet

under samlingsnamnet  Gender and work,  som syftar  till  att  analysera arbetsfördelningen mellan

könen  under  tidigmodern  tid  i  Sverige.  En  av  artiklarna,  författad  av  Linda  Oja,  kommer  att

behandla barnpassning under tidigmodern tid, men kommer tyvärr inte att ges ut förrän efter att min

uppsats lagts fram.57 En förhoppning är att den här uppsatsen kan bidra med att kasta ljus på frågor

och aspekter som tas upp av projektet från ett medeltida perspektiv. 

55 Sari Katajala-Peltomaa, Gender, Miracles and Daily Life; The Evidence of Fourteenth-century Canonization 
Processes (Turnhout 2009), s. 115-117, 122.

56 Ibid, s. 205-207.

57 http://www2.statsvet.uu.se/genderandwork/StartPage/tabid/2694/language/en-US/Default.aspx 21/5-2014
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1.3.5 Känslor och emotionella band
Utifrån det som beskrevs i kapitlet om mansrollen så var barn viktiga för manligheten genom att

visa på hushållsföreståndarskap och för  att  föra  ett  arv av såväl  blodslinje  som materiella  ting

vidare. Manlighet har också beskrivits som något som främst agerades ut homosocialt i relation till

andra män. Om man sedan läser de texter som berättar om det mer vardagliga livet framkommer att

pappor också förväntats ta med sina söner i arbetet från en viss ålder, och inte minst att mycket av

vardagen för allmogens bönder och hantverkare inneburit nära kontakt med sin familj, där kvinnor

och barn ingick. Om kön konstrueras performativt blir det problematiskt att hävda att det främst

agerats  ut  mot andra män,  när vardagen levdes ut i  samvaro med kvinnor och barn.  Vad finns

tidigare skrivet om medeltida mäns möjlighet att leva ut känslor och bilda nära relationer till sina

barn?

Ronald Finucane har arbetat med engelska mirakelberättelser och han drar utifrån dem slutsatsen att

män varit lika emotionellt involverade med sina barn som mödrar.58  Vad gäller uttryck för sorg

skriver  han:  ”The miracles,  on the whole,  do not suggest that  displays  of grief  (whatever  their

intensity) varied with social status. On the other hand, the examples suggest that in medieval grief

for children, overtly emotional behavior by women was expected or at least tolerated; among men,

displays of grief were less expected, and, in fact, may have been felt to be inappropriate for them.”59

Både Claes Ekenstam i antologin Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv och  Ruth Mazo

Karras  i  tidigare  nämnda  bok  beskriver  att  mannen  hade  större  möjligheter  att  öppet  uttrycka

känslor och fortfarande vara manlig under medeltiden än senare perioder. Karras skriver att en herre

som hade djupa känslor och uttryckte dessa öppet beundrades under medeltiden.60 Ekenstam har

skrivit om gråtens historia, och visar då att under medeltiden ansågs det inte omanligt att gråta eller

att visa känslor öppet.61 

Antologin Crying in the Middle Ages: Tears of history tar också upp tårar och att visa känslor under

medeltiden. Genom de olika artiklarna visas tårar ur ett flertydigt perspektiv. Tårar är kopplade till

religionen och framförallt  till  ånger,  nåd och syndernas  förlåtelse.  Att  gråta  när  man tänker  på

begångna synder  och Jesus lidande till  exempel,  ses  som något  mycket  positivt  i  den religiösa

58 Finucane, The Rescue of the Innocents, s. 99.

59 Ibid, s. 158.

60 Karras, From boys to men, s. 65.

61Claes Ekenstam, ”Rädd att falla: gråtens och mansbildens sammanflätade historia” i Berggren (red.) Manligt och 
omanligt i ett historiskt perspektiv. (Stockholm 1999), s. 159-161. 
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kontexten. Att gråta över sådana saker visar att Gud verkar inom en, och för att verkligen visa ärlig

ånger och få förlåtelsen var tårarna ett viktigt redskap.62Att gråta över någons död har inte riktigt

lika hög prestige, men tycks ändå vara ett förväntat och accepterat beteende, särskilt från kvinnor.

Tracey-Anne Cooper och Albrecht Classen beskriver i sina artiklar att det fanns en viss åtskillnad

mellan män och kvinnor i det att bilden ges att män i någon heroisk forntid hade förväntats inte

gråta  utan  hålla  sig  samlade,  men  i  den  medeltida  samtiden  som  beskrivs  däremot,  var  det

acceptabelt även för män. Kung Knut av Norge, Danmark och England 1017-1035 tyckte att det var

lämpligt att visa sig gråtande, att gråta tillsammans med sin bror över deras döda far.63 Classen

beskriver hur att åtminstone att gråta över en död son var acceptabelt till och med i den heroiska

tiden,  så  länge  man  såg  till  att  hålla  sig  samlad  och  inte  tappa  kontrollen  som  ledare.

Sammanfattningsvis  uppfattar  jag  skillnaden  mellan  könen utifrån  antologin  som så  att  det  av

kvinnor var förväntat att de skulle gråta över döda barn och anförvanter, för män var det acceptabelt

så länge självkontrollen bibehölls.  

En annan fråga som är intressant för att belysa mäns relationer till sina barn, är hur de liknat eller

skilt sig relationerna till de barn och ungdomar som kunde komma in i familjen som lärlingar eller

anställda.  Som  framgått  tidigare  i  forskningsgenomgången  var  det  åtminstone  i  vissa  grupper

vanligt  att  skicka  bort  ganska  unga  pojkar  för  att  läras  upp  i  andra  familjer,  vilket  gjorde  att

hushållsföreståndaren i det hushållet fick ett ansvar för dem som påminner om hur vi idag ser på

fadersrollen.  Barbara  Hanawalt  menar  att  barn  och  tjänstefolk  hade  en  liknande  position  i

hushållet.64 Å andra sidan beskriver Juanita Feros Ruys i en av de mer kvalitativa studierna om

faderskap att de biologiska barnen kunde ha en särskild plats i hjärtat även för en man som Abelard

som hade studenter han skulle fungera som en fadersgestalt för, och att han hade en förståelse för

sina  barns  emotionella  behov  och  var  angelägen  om  att  de  skulle  känna  sig  älskade.65En

frågeställning för uppsatsen blir om det finns några skillnader mellan arbetsgivares beteende mot

sina anställda i jämförelse med fäders beteende mot sina barn? 

62 Christopher Swift “A penitent prepares; Affect, Contrition, and Tears” i Elina Gertsman (red.) Crying in the 
Middle Ages :Tears of history (New York 2012), s. 80-88.

63 Tracey-Anne Cooper “The Shedding of Tears in Late Anglo-Saxon England” och Albrecht Classen “Crying in 
Public and in Private; Tears and Crying in Medieval German Literature” i Elina Gertsman (red.) Crying in the Middle 
Ages: Tears of History (New York 2012), s. 176-177, 230-238.

64 Hanawalt, The ties that bound, s. 156.

65 Feros Ruys “Peter Abelard’s Carmen ad Astralabium and Medieval Parent-Child Didactic Texts”, s. 215-222.
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1.4 Teori 
Eftersom syftet med uppsatsen är att pröva påståendet om kvinnors exklusiva ansvar för barnen,

krävs  en  teori  som medger  att  förändring  över  tid  vad gäller  könsroller  är  möjlig,  samt  några

redskap för att identifiera skillnader i hur kön utformas och förändring över tid. En grundläggande

teoretisk  tankegång under  arbetets  gång har  varit  att  det  sociala  könet  är  performativt  skapat  i

enlighet med Judith Butlers tankegångar.  Enligt Butler konstrueras socialt  kön genom repetitiva

handlingar som skapar kroppen som kvinna eller man. Detta kan göras på olika sätt, men det går

inte  enkelt  att  sluta  med  det  och  börja  konstruera  sig  annorlunda.  Dels  för  att  många  av

handlingarna inte är helt genomtänkta och medvetna, dels för att det bara är vissa beteenden som

överhuvudtaget kan förstås i kontexten man verkar i. Dessutom förekommer det ofta sanktioner när

omgivningen uppfattar  att  man agerar sitt  kön ”fel”.   Kontexten begränsar således hur man kan

konstruera  socialt  kön  och  identitet,  men  den  är  inte  oföränderlig  utan  både  individens

könsskapande och omgivningens uppfattningar kan förändras i växelverkan över tid.66   

Som verktyg  i  uppsatsen  innebär  teorin  att  jag  kommer  att  studera  handlingar.  När  begreppet

manlighet förekommer i uppsatsen syftar det således på handlingar som uttrycker ett socialt manligt

kön. Handlingar som konstituerar kön är de som teoretiskt skulle kunna ha utförts annorlunda. Den

här grundläggande hållningen innebär att det är meningsfullt att studera förändring över tid när det

kommer till socialt kön. Det innebär också att man kan skapa en bild av hur könskonstruktionen sett

ut för vissa grupper under en viss tid, eftersom teorin erkänner att det finns strukturer i samhället

och inte endast individer och deras frivilligt valda handlingar.  Ett motiv till att välja den teoretiska

ingången med performativa handlingar  är att  blottlägga vilken typ av kunskap som saknas i ett

forskningsläge som främst fokuserat på normativa källor och ideal ur skönlitteraturen. Den tidigare

forskningen  om  mansrollen  och  faderskap  illustrerar  framförallt  vilken  syn  på  manlighet  och

faderskap som går att utläsa ur medeltida beskrivningar av hur man såg på dessa aspekter. I den här

uppsatsen vill jag istället undersöka hur manlighet och faderskap uttrycks i praktiska handlingar och

hoppas  därmed  kunna  dra  några  slutsatser  om  vilka  brister  i  helhetsbilden  av  manlighet  och

faderskap som uppstår när ett forskningsfält främst ägnat sig åt normativa källor och diskursanalys. 

Ur  tanken  på  att  våra  identiteter  och  de  sätt  vi  agerar  dem  på  åtminstone  delvis  är  sociala

konstruktioner, kommer också tanken att vår uppväxt och den socialisering vi möter under den är av

stor  vikt.  Inte  bara  för  den  personliga  utvecklingen  utan  också  för  hur  individerna  sedan

tillsammans  formar  samhället.   Ur  det  perspektivet  blir  det  av  stor  betydelse  för  att  förstå

66 Judith Butler, “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory” I 
Theatre Journal, vol 40:4 (1988), s. 519-531.

21



medeltidens  samhälle,  att  förstå vilka omständigheter,  relationer  och tankemönster som formade

medeltidens människor under uppväxten. Min personliga ståndpunkt är att män kan vara lika viktiga

som föräldrar som kvinnor, och att en nära relation mellan pappor och barn är något positivt. Det är

utifrån de perspektivet jag uppfattar det som problematiskt att beskriva hur män aldrig haft nära

relationer till sina barn, utan att undersöka det empiriskt.

Den teoretiska utgångspunkten från Judith Butler ger således att jag ska undersöka de handlingar

som konstituerar fadersroller, men då krävs en förståelse för hur föräldraskap ageras.  Peter B. Gray

och  Kermyt  G.  Anderson  presenterar  i  boken  Fatherhood;  Evolution  and  Human  Paternal

Behavior en uppdelning av olika sätt som en far kan vara involverad i sitt  barn.  I  en översatt

sammanfattning består den i de tre stegen direkt omsorg, investering och emotionella band. Den

första nivån handlar om den tid fadern befinner sig i direkt samspel med barnet genom att hålla,

bära, samtala med eller dela vardagliga aktiviteter tillsammans med barnet. På den andra nivån finns

andra investeringar en far kan göra i sitt barn som att försörja det, lämna arv till barnet, skydda

barnet från faror, göra barnen kapabla att ta hand om sig själva eller investera i barnets utbildning.

Den  tredje  nivån  handlar  om  de  emotionella  banden  mellan  far  och  barn  och  vilken  nivå  av

förtrolighet som finns mellan dem.67 Den här teorin kommer jag att operationalisera i uppsatsen

genom att  göra skillnad på de tre nivåerna för att  undersöka på vilka sätt medeltida fäder varit

involverade i sina barn, något som utvecklas i avsnittet om metod.

Utöver det har jag använt mig av en bok i modern barnpsykologi, Barn- och ungdomspsykologi av

Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen för att försöka definiera en del av begreppen jag använder och

för  att  hitta  angreppspunkter  i  hur  jag  kan  komma  åt  föräldrars  emotionella  band  till  barnen.

Visserligen föreligger det en risk för anakronism, men jag har funnit det bättre att få någon form av

ramar för begreppen snarare än att definiera dem helt fritt själv. 

Emotion  eller  känsla  kan  beskrivas  i  punkterna   ”(1)  den  känslomässiga  upplevelsen (2)  de

fysiologiska förändringarna och (3) de yttre reaktionsmönstren eller uttrycksformerna.”68 Punkt ett

är svår att på ett pålitligt sätt komma åt i mirakelberättelserna, något som kommer att diskuteras i

avsnittet om källorna.  

Evenshaug och Hallen beskriver också hur barn socialiseras och utvecklar emotionell intelligens

genom samspelet  med de som står dem närmast,  oftast  föräldrarna.  Socialisering betyder  enligt

67 Anderson & Gray, Fatherhood, s. 32-33.

68 Oddbjörn Evenshaug & Dag Hallen, Barn- och ungdomspsykologi (Lund 2001), s. 175.
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Evenshaug och Hallen  ”en process där  individen  tillägnar  sig en bestämd grupps eller  kulturs

värderingar  och  livsmönster.”69 Detta  lär  de  sig  främst  genom identifikation  och  imitation  av

föräldrarna.  För  att  lära  sig  att  hantera  sina  och andras  känslor  och  fungera  i  socialt  samspel,

behöver barnen också band till vuxna. Detta utvecklas genom en ömsesidig lyhördhet där föräldrar

lyssnar på barns känslor, bekräftar dem och hjälper dem att sätta ord på dem, samt sätter gränser

och lär barnen strategier för att hantera sina känslor. Barn lär sig att förstå andras känslouttryck när

de skolas in i det vokabulär som den kultur de lever i har för olika känslor.70 

I  undersökningen  kommer  jag  att  söka  efter  de  tecken  på  känslor  som Evenshaug  och  Hallen

beskriver samt efter tecken på socialisation och lyhördheten för känslor mellan barn och föräldrar.

1.5 Frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt medeltida fäder var delaktiga i barnens liv, och i

vilken utsträckning barnpassning varit en exklusivt kvinnlig arbetsuppgift. Utifrån den teoretiska 

grunden om att föräldraskap kan observeras på tre nivåer följer tre övergripande frågeställningar 

som kommer att undersökas i tre undersökningsdelar.

Vem hade uppsikt över barnen och befann sig i deras närhet i vardagen?

Vilken typ av investeringar gjorde fäder i sina barn? Skilde de sig från mödrarnas investeringar i

barnen?

Hur såg fäders emotionella band till  barnen ut? Skilde de sig från banden mellan mödrar och

barn?

Utöver dessa tre övergripande frågeställningar kommer jag också att undersöka vilka skillnader som

kan ses mellan olika samhällsgrupper, och vara uppmärksam på vilka förändringar över tid som går

att skönja i mirakelberättelserna när det gäller föräldraskap. 

Efter en genomgång av källmaterialet för att se på vilka sätt det kan användas för att svara på dessa

frågeställningar,  följer  en  operationalisering  av  hur  frågeställningarna  ska  besvaras  i

undersökningen i avsnittet om metod. 

1.6 Källor
Källmaterialet  består  av  de  svenska  mirakelberättelserna.  Då  mirakelberättelserna  är  ett  av  få

källmaterial  som beskriver vardagslivet  i  breda befolkningslager  under  medeltiden,  och till  min

69Ibid, s. 28-29.

70Ibid, s. 198, 206-210.
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kännedom det enda som ger en ingång till känslolivet i denna befolkning, är det det bästa materialet

för att svara på mina frågeställlningar. Ett alternativ till mirakelberättelserna hade varit tänkeböcker

eller  andra rättegångsprotokoll,  men jag bedömer att  det  gett  ett  mindre  material,  behäftat  med

större källkritiska problem, till en mycket större arbetsinsats.  Avgränsningen att hålla sig till just de

svenska mirakelberättelserna beror framförallt på att det inte vore möjligt att gå igenom ett större

material inom ramen för en masteruppsats, och att översättningar till svenska gjort det möjligt att gå

igenom fler berättelser än vad som hunnits med på andra språk. Avsnittet om källorna kommer att

delas in i en mer beskrivande första del och en andra mer källkritisk del. 

1.6.1 Mirakelberättelserna
Mirakelberättelser nedtecknades i samband med att lokala delar av kyrkan försökte få ett helgon

kanoniserat. För att få ett helgon saligförklarat och kanoniserat krävdes att det skett mirakel efter

helgonets död, som kunde kopplas till att man bett helgonet om hjälp. Egentligen var det också en

förutsättning  att  personen  skulle  ha  levt  ett  kristet  liv,  men  i  praktiken  tycks  allmänhetens

uppslutning kring personen som helig ha haft större betydelse.  Därmed fanns det ett ömsesidigt

beroendeförhållande  mellan  kyrkan  och  allmänheten  när  det  kom  till  att  samla  in

mirakelberättelser.71 Mirakelberättelser handlar om något som uppfattats som en mirakulös räddning

från olyckshändelser, sjukdomar eller faror.  För att hitta och sätta mig in i källmaterialet har jag

haft  stor  hjälp  av  den  katalog  över  mirakelberättelser  som  finns  i  Janken  Myrdal  och  Göran

Bäärnhielms  bok  Kvinnor,  barn  och fester  i  medeltida  mirakelberättelser.  Det  finns  totalt  633

svenska mirakel, de flesta från senmedeltiden, ca 1350-1477. De äldsta samlingarna innehåller dock

mirakel från ca 1270 och framåt.72 Eftersom materialet är mycket större för senmedeltiden kommer

undersökningens  tyngdpunkt  att  ligga  där,  men  uppsatsen  kommer  också  att  inkludera  några

jämförelser över tid. Totalt kommer jag på något sätt att använda mig av 167 av dessa berättelser. 

Mirakelberättelserna kan vara av varierande längd, från några meningar till flera sidor. Ofta är de

ungefär en halv sida långa. Berättelserna följer som regel en särskild form, det har debatterats i

vilken mån de är inspirerade av Jesus mirakel i NT.73 En ganska genomsnittlig mirakelberättelse

som jag arbetar med kan se ut så här:

71 Janken Myrdal, “Mirakelberättelserna” i Kvinnor, barn och fester, s. 108-112.

72 Ibid, s. 104.

73 Cordelia Hess,  ”Hur man skapar ett helgon; Normering och censur i senmedeltida kanonisationsprocesser” i 
Historiskt Tidskrift, vol 130.2 (2010), s. 198. Hess, Heilige machen im spätmittelalterlichen Ostseeraum, s. 51. 
Myrdal, ”Mirakelberättelserna”, s. 122-124.
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En kväll år 1470 skickade Peter Larsson i Linköping sin dotter ur staden ut på fältet för att föra

hem hans  gäss.  Helt  plötsligt  blev  hon ansatt  av  en  så  svår  sjukdom,  att  hon förlorade både

förståndet,  sinnena  och talförmågan.  Det  var  intet  hopp  om hennes  liv,  ty  tydliga  dödstecken

framträdde. Därför bådo hennes fader, moder och vänner knäböjande Pater noster och Ave Maria

till ära för den heliga Birgitta och fru Katarina, hennes dotter, och de gjorde ett särskilt löfte, att

flickan, såframt hon undsluppe döden och bleve frisk, skulle besöka fru Katarinas grav med sin

offergåva och vax. Efter löftets avläggande började flickan röra sig och sedan tala, och inom kort

tillfrisknade hon helt. Hon kom med sin offergåva till fru Katarinas grav, och prisade inför alla den

barmhärtighet,  som  Gud  visat  henne  genom  denna  frus  förböner  och  förtjänster.  Att  detta

underverk är sant veta många både i Linköping och i Vadstena och särskilt Lars Ulfsson och hans

hustru samt Telesca, hennes moder.74

Här ser vi många av de delar som oftast ingår i en mirakelberättelse. En beskrivning av vad som

hände  före  olyckan,  problemet  beskrivs,  vem  som  ber  till  ett  helgon  och  eventuellt  vad  som

utlovades, den mirakulösa räddningen, vallfärden och slutligen en uppräkning av vittnen. Några av

dessa punkter saknas i de allra kortaste berättelserna, i den mån berättelserna är längre brukar det

vara samma punkter men mer utförligt beskrivet med fler detaljer.

Den  första  uppteckningen  har  oftast  skett  kort  tid  efter  händelsen,  dagar,  veckor  eller  ibland

månader, då man gjort den första vallfärden och på vallfartsorten berättat om miraklet. I enstaka fall

har det gått några år från händelsen till det första nedtecknandet.75 Senare i processen kallades ofta

vittnena in igen och fick då återigen berätta om miraklet, och kunde ibland ändra vissa detaljer flera

år  senare.  Berättelserna  ändrade  delvis  form  kring  år  1300,  före  dess  handlade  det  mest  om

närhetsmirakel, att miraklet skedde i direkt fysisk närhet till helgonrelikerna där man bad, medan

bönen till helgonet efter den tiden kunde ske varsomhelst, och man senare uppsökte relikerna med

en vallfärd.76 För mig är inte miraklen i sig eller den teologiska bakgrunden till dem intressant. Det

som är av intresse är istället punkter som beskriver relationen mellan föräldrar och barn samt vilka

typer av handlingar som uttrycker socialt kön och som skiljer sig mellan fäder och mödrar. 

Svenska mirakelberättelser finns för åtta helgon och en mirakelbild. I uppsatsen kommer jag att

använda mig av de samlingar som finns översatta till  svenska, det vill säga Katarinas, Birgittas,

74 ”Den heliga Katarinas av Vadstena liv och underverk.” Utgiven och översatt av Tryggve Lundén.  Credo 31 
(1950), mirakel nr 13, s. 115. 

75 Myrdal ”Mirakelberättelserna”, s. 120.

76 Fröjmark, Mirakler och helgonkult, s. 29-30.
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Nikolaus,  Brynolfs,  Eriks  och Helga  lösens  mirakelberättelser.  Den sistnämnda  skiljer  sig  från

övriga samlingar  då den inte  varit  en del  av en kanonisationsprocess.  De äldsta  berättelserna  i

uppsatsen kommer från Erik den heliges samling där de tidigaste tros vara från 1270-talet. Katarinas

samling har de yngsta berättelserna som fortsätter en bit in på 1470-talet. Nedtecknandet av källorna

har gått till på varierande sätt, i vissa fall av någon enstaka eldsjäl inom kyrkan, i andra fall utav

tillsatta kommissioner, och i flera fall har de börjat på det första sättet och fortsatt på det senare. För

mer information om de individuella källornas tillkomstsituation och vilka handskrifter som finns

bevarade, se bilaga 1. 

1.6.2 Representativitet
Hur  väl  representerar  källmaterialet  medeltidens  svenska  fäder?  Ett  grundläggande  urval  har

givetvis skett genom att det bara är dem som bett till ett helgon, ansett sig uppleva ett mirakel och

genomfört en vallfärd som finns med. Det tyder på att man haft en viss omsorg om sina barn att

man brytt sig om att be för dem, som kanske inte alla haft. Det skulle också kunna indikera att man

hör  till  en  högre  samhällsklass.  Lyckligtvis  har  Janken  Myrdal  och  Göran  Bäärnhielm  redan

undersökt fördelningen sett till samhällsstånd i de svenska mirakelberättelserna, och fördelningen

ser  betydligt  mycket  mer  representativ  ut  än  de  flesta  medeltida  källmaterial.  De  högre

samhällsskikten är överrepresenterade sett till sin andel av befolkningen, det förekommer bara ett

fåtal fall där den som sökt hjälp beskrivs som ”fattig” eller ”mycket fattig”.77 Däremot utgörs den

stora majoriteten hjälpsökande av bönder, landbönder och deras anställda,  näst därefter kommer

borgare från städerna.  Fördelningen varierar lite mellan samlingarna där de tidiga samlingarna har

en större andel av samhällets elit än de senare, men enligt Myrdals uträkningar utgör adeln 5-15%,

prästerskapet 3-22%, stadsborna 12-21% och slutligen bondebefolkningen 60-74%. Detta stämmer

inte  med  den  verkliga  fördelningen  där  bondebefolkningen  utgjorde  mer  än  90%  av  hela

befolkningen, men är ändå en långt mer representativ fördelning än vad man normalt ser i medeltida

källmaterial.78 När det gäller de mirakel som kommer att användas i mitt material så är prästerskapet

sällsynt av förklarliga skäl, och jag kommer att göra ett försök att se om gruppfördelningen skiljer

sig i just de familjerelaterade miraklen. 

En viktig fråga för min undersökning är om man låtit män och kvinnor komma till tals på samma

villkor och om man valt att beskriva dem på olika sätt på grund av könstillhörighet. Generellt syns

medeltida män mycket mer än kvinnor i de skriftliga källorna. I rättsliga sammanhang var mannen

77 Ex ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 92, s. 143. Himmelska uppenbarelser 4, mirakel nr 46, s. 257.

78 Myrdal, ”Mirakelberättelserna”, s. 107.
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hustruns  och  dotterns  förmyndare  och  en  kvinnas  vittnesmål  ansågs  inte  lika  värdefullt  och

trovärdigt  som  en  mans.79 Å  andra  sidan  fanns  det  en  uppfattning  om  att  kvinnor  var  mer

tillförlitliga just när det gällde barn, till exempel kallades kvinnor istället för män som vittnen i

frågor som gällde förlossningar och barnamord.80 Sari Katajala-Peltomaa menar att kvinnors roll

som betonat omvårdnad har gjort att de haft en särskild auktoritet just när det gäller frågor om sjuka

familjemedlemmar.81 I mirakelberättelserna som gäller barn får kvinnor komma till tals ungefär lika

ofta som män, medan övriga berättelser har en liten överrepresentation män. På samma sätt som när

det kommer till klass finns det således en risk att materialet inte är helt representativt, vilket jag

kommer föra en diskussion kring i undersökningen. Trots det är källmaterialet mer representativt än

något annat medeltida källmaterial, och därför det bäst lämpade källmaterialet för att besvara mitt

syfte.

Berättelserna följer som tidigare påpekats en särskild ordning, och det förefaller troligt att berättarna

har påverkats till att formulera sin berättelse efter den ordningen eller att berättelserna redigerats för

att  stämma överens  med  den i  efterhand.  Cordelia  Hess  har  skrivit  om detta  och  beskriver  att

kunskaperna om vilka kraven var för svensk del från början var dåliga och att man först skrev så

som man trodde att kurian ville ha det. Hon visar också att det finns exempel på att vissa berättelser

sorterats  bort  vid  redigering,  då  har  det  rört  sig  om berättelser  som inte  haft  rätt  ordning  på

händelserna så som mirakel utan föregående bön eller berättelser om olämpliga ämnen så som ett

fall om könssjukdom.82 Att man redigerat berättelserna på så vis har viss betydelse, då man kan ha

omformulerat pappornas insatser för att passa formen och att man kan ha tagit bort vissa typer av

berättelser.  Janken  Myrdal  menar  dock  att  källmaterialet  ändå  är  tillförlitligt  för  frågor  om

medeltida vardagsliv, och att de många detaljerna som inte kopplas direkt till miraklen tyder på att

de beskriver verkliga händelser. 83

Det går att känna sig relativt säker på att berättelserna inte ändrats så mycket att de inte längre vore

igenkännliga för berättarna själva. När en kanonisationsprocess väl dragit igång kallade man ofta in

vittnena igen för att kontrollera berättelserna och lägga till  eventuella detaljer. Att få ett helgon

79 Ekholst, För varje brottsling ett straff, s. 73.

80 Anders Fröjmark,”Childbirth miracles in Swedish Miracle Collections” i Journal of the history of sexuality vol 21:2
(2012) s. 297-312.

81 Katajala-Peltomaa, Gender, Miracles and Daily life, s. 115-122.

82 Hess, ”Hur man skapar ett helgon”, s. 191-214.

83 Myrdal, ”Mirakelberättelserna”, s. 124.
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kanoniserat kunde ge stora inkomster till kyrkan och då var det viktigt att alla delar stämde, det

fanns ju givetvis uppsåt till att fabricera berättelser. Därför var trovärdigheten viktig, och det tycks

inte  rimligt  att  någon  kyrkans  man  skulle  ha  ändrat  om  detaljer  kring  fäders  delaktighet  och

aktiviteter med barnen så mycket att berättelsen skulle riskera att inte godkännas av vittnena.  Det är

svårt  att  se något uppsåt för det som skulle stå i proportion till  risken att  tappa trovärdigheten.

Dessutom tycks det ha funnits vissa uppfattningar om trovärdighet vid förhör när kommissionernas

uppdrag utformades. I Nikolaus process slås fast att  vittnena skulle kallas in var för sig så att man

kunde se om de berättade samma historia utan att påverkas av varandra.84  Vittnena skulle också

tillfrågas ”[v]idare huruvida det är på grund av bön, vinning, hat, fruktan eller kärlek som han säger

det han vittnar om, huruvida han hoppas på någon fördel eller nytta genom sitt vittnesmål eller tror

sig råka i någon skada eller olägenhet eller ådraga sig någons vrede – om så är, må han icke vittna

om dessa artiklar.”85 Sammantaget förefaller det inte troligt att de detaljer som jag undersöker i de

första  två frågeställningarna,  om direkt  närhet  i  vardagen och om andra investeringar  i  barnen,

skulle vara något som missrepresenterats i källmaterialet. Upplägget med upprepade förhör, flera

vittnesutsagor och behovet av trovärdighet gör det svårt att se att nedtecknarna skulle ha ändrat om

de praktiska detaljerna som ändå inte hade med det centrala, miraklet, att göra. 

När det kommer till den tredje frågeställningen om emotionella band däremot, blir källmaterialet

mer problematiskt. Påverkan av nedtecknaren på berättaren/berättarna kan främst utgöra ett problem

i själva nedteckningssituationen när man gemensamt kom överens om vad som skulle skrivas ned.

Till formen för berättelserna hör att behovet av hjälp ska vara stort och att ingen annan möjlighet

ska finnas än att vända sig till ett helgon, samt att de hjälpta ska uppleva tacksamhet och att de fått

nåd.  Därför finns det skäl att misstänka att de starka känslorna som beskrivs vid bönen till helgonet

och vid miraklet, kan vara överdrivna, och även att olyckan eller sjukdomens art kan ha överdrivits.

Det  är  också  mindre  säkert  att  upprepade  förhör  och  flera  vittnen  skulle  ha  motverkat  att

nedtecknaren  lagt  ord  i  munnen  på  berättarna  just  när  det  kommer  till  känslor,  som  ändå  är

subjektiva. Upprepade förhör kan möjligtvis innebära att nedtecknarna inte kunde beskriva känslor

på ett sånt sätt att berättarna inte alls kunde acceptera beskrivningen, men de kan ha haft möjlighet

att påverka beskrivningarna. För att kunna vara uppmärksam på vilken påverkan som kan ha skett är

det  intressant  att  se  till  vilka  nedtecknarna  var,  och  i  vilken  riktning  de  kan  ha  påverkat

beskrivningarna av känslor. 

84 Österberg, ”Människor och mirakler”, s. 145.

85 Sankt Nikolaus av Linköping kanonisationsprocess. Översatt och utgiven av Tryggve Lundén. (Stockholm 1963), 
s. 89.
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Ansvariga har varit bland de främsta biskoparna för sin tid, och de som sannolikt gjort mycket av

grundarbetet är kanikerna vid domkapitlen och i vissa fall Vadstenabröder. Bland dem finner vi

svenskar som studerat vid universiteten, såsom Nikolaus Hermansson som läst både vid Paris och

Orléans,  Israel Erlandsson som tros ha studerat utomlands och som haft  flera höga positioner  i

kyrkan,  samt  broder  Gregorius  som  i  många  år  tjänade  som  lektor  och  diffinitor  för

dominikanerkonventet  i  Stockholm.86 Detta  underlättar  för  att  skapa  sig en  uppfattning  om hur

nedtecknarna  sett  på  familjen,  eftersom  de  bör  ha  varit  insatta  i  kyrkans  syn  på  känslor.  En

diskussion kan och kommer därför att föras undersökningen om vilken syn kyrkan har haft på olika

känslor och känslouttryck och hur det kan ha påverkat källmaterialet.

De svenska mirakelberättelserna är trots vissa källkritiska problem det enda materialet från svensk

medeltid som ger möjlighet att besvara de tre frågeställningarna för undersökningen. Genom att föra

en  kritisk  diskussion  kring  källmaterialets  tendenser  hoppas  jag  till  stor  del  kunna  hantera  de

källkritiska problemen.

1.6.3 Översättningarna
Alla berättelser utom Brynolfs är översatta av samma översättare, den katolske prästen Tryggve

Lundén, och vissa källkritiska problem finns i anknytning till detta. Lundén har gjort en insats då

han översatt enormt många berättelser och därigenom tillgängliggjort dem, men hans översättningar

från 40-60 talet lever inte alltid upp till moderna filologiska krav. Nackdelen med det är att han inte

alltid  haft  en  fungerande  vetenskaplig  apparat  för  att  tydligt  hänvisa  vad  han  bygger  sina

översättningar på och hur urkunden ser ut och kommit till, att han ibland brister i lokalkännedom

eller i kunskaper om hur personnamn skrivits i latinet, samt att den höga takten han tycks ha hållit

har  medfört  en  del  slarvfel.87 Störst  problem med  Lundéns  översättningar  finns  när  det  gäller

Katarinas mirakel. Problemet här ligger i att Lundén när han gjort de översättningar jag arbetat med

blandat de olika urkunderna i sin översättning utan att tydligt redogöra för sitt tillvägagångssätt.88 

Då jag under uppsatsarbetets gång tillägnat mig grundläggande latinkunskaper har jag försökt att

göra en bedömning av Lundéns arbete. Min uppfattning är att översättningarna överlag stämmer väl

86 Se bilaga 1 för mer information.

87 Herman Schuck. ”Sankt Nikolaus av Linköping kanonisationsprocess. Processus canonizacionis beati Nicolai 
Lincopensis. Efter en handskrift i Florens utgiven med inledning, översättning och register av Tryggve Lundén.” i 
Historisk Tidskrift vol.84:1 (1964)

88 Fredrik Öberg,”…ad exaltacionem nominis venerabilis domine beate Katerine…”, kandidatuppsats i latin HT 
2010.
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överens med texten han översatt men att det som redan påpekats finns ett problem med hans sätt att

hänvisa till urkunder. Då vissa mirakel har nyöversatts av Göran Bäärnhielm och Fredrik Öberg har

jag jämfört översättningarna. När det gäller översättningarna där Lundén utgått från samma källa

som  andra,  så  rör  det  sig  om  relativt  små  skillnader  när  det  kommer  till  formuleringar  och

personnamn. Min bedömning är att medan det givetvis är olyckligt att Lundéns översättningar är

behäftade med nämnda brister, så är inte bristerna av en sådan art att de bör ha en stor inverkan på

just mitt syfte och tillvägagångssätt. Det finns inget skäl att tro att större felaktigheter vad gäller det

jag  undersöker  skulle  föreligga,  eller  att  Lundén  metodiskt  skulle  ha  förvanskat  några  av  de

aspekterna.  Att  låta bli att  använda översättningarna för att  istället  gå direkt till  urkunderna för

samtliga berättelser har inte varit möjligt inom ramen för en masteruppsats.

1.7 Metod
Den teoretiska  grunden  med  begreppet  performativitet  leder  till  att  undersökningen  framförallt

kommer att gå ut på att identifiera och analysera handlingar. Syftet är att för att komma åt hur fäder

respektive mödrar  agerar  ut  sitt  föräldraskap, utefter  de tre kategorierna närhet,  investering och

emotionella band. Då kategorierna ”man” och ”kvinna” inte ifrågasätts i källmaterialet, eller ens

aktivt  tillskrivs  särskilda  egenskaper  överhuvudtaget,  är  utrymmet  för  att  problematisera

kategorierna litet. I uppsatsen kommer kategorierna således att användas, och den diskussion som

förekommer  om dem behandlar  skillnader  och  likheter  mellan  å  ena  sidan  hur  forskning  som

beskriver könade ideal och normer och å andra sidan de handlingar som beskrivs i källmaterialet.

Undersökningen  har  inte  begränsats  till  barn  i  betydelsen  unga  personer,  utan  fokuserar  på

relationer mellan föräldrar och deras barn oavsett ålder. I uppsatsen används termerna fader/pappa

samt moder/mamma i betydelsen att källmaterialet använder dem eller beskriver en förälder-barn

relation,  undersökningen  har  fokuserats  kring  den  relation  som  beskrivs  i  källmaterialet.   I

uppsatsarbetet  har  totalt  167  mirakelberättelser  använts  på  något  sätt  för  att  belysa  syfte  och

frågeställningar.  Uppsatsen  består  av  en  kvantitativ  grund,  där  jag  sökt  efter  vissa  aspekter  i

samtliga berättelser,  spaltat  upp dem som belyser frågan och sedan räknat och jämfört.  När jag

använder uttryck som ”de flesta” eller ”en jämn fördelning” i uppsatsen bygger det således på att

jag räknat efter, men att antalet varit för litet för att det ska vara intressant att redovisa de exakta

siffrorna. I några avsnitt förekommer sifferuppgifter, och i avsnittet om böner och vallfärd finns tre

tabeller. För att hitta de aspekter jag räknat på krävs dock ofta en djupläsning av berättelserna, och

för att sedan förklara och beskriva tendenserna som syns i materialet har en kvalitativ läsning av de

mer innehållsrika berättelserna genomförts. Uppsatsen har disponerats i tre undersökningsdelar för
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att besvara de tre övergripande frågeställningarna om direkt närhet, investeringar och emotionella

band.

Den  första  undersökningsdelen  syftar  till  att  besvara  vem  som  befann  sig  i  barnens  närhet  i

vardagen och vem som hade uppsikt över barnen. Jag hör sökt igenom mirakelberättelserna för att

försöka  kartlägga  vem  som  befunnit  sig  nära  barnen  i  vardagens  olika  situationer  och  vilka

förändringar  som sker  med barnens stigande ålder  och utifrån  kön. Eftersom berättelserna  som

belyser  det direkt är  ganska få har jag också utrett  vem som bett  för ett  barn som drabbats av

sjukdom  eller  olycka,  och  vem  som  sedan  vallfärdat  med  barnet.  Detta  är  information  som

förekommer i så många berättelser att det kan redovisas i tabell form, och belyser frågan om närhet

eftersom den som snabbt varit på plats när något hänt ett barn kan ge ett indirekt svar på vem som

kan  tänkas  ha  befunnit  sig  nära  barnet  i  vardagen.  En  fördjupande  undersökning  baserad  på

resultaten,  som  analyserar  skillnader  i  när  pappor  respektive  mammor  ber  för  sina  barn  och

skillnader i var och hur föräldrar av olika kön tar ansvar för barn. För att inte förbise att andra

personer   än  föräldrarna  kan ha tagit  ansvar  för  barnen,  och för  att  undersöka påståendet  från

tidigare forskning att särskilt kvinnliga släktingar tagit ansvar för barnen mer än deras fäder, har jag

gått igenom mirakelberättelserna för att hitta de fall där man direkt eller indirekt kan utläsa att andra

personer än föräldrarna hjälpt och engagerat sig i barnen. 

Den andra uppsatsdelen syftar till att besvara frågan om skillnader i andra investeringar än direkt

närhet i vardagen som föräldrarna gjort i sina barn.  Då mirakelberättelserna inte lämpar sig för att

undersöka alla  former  av  investering,  är  de  bitar  jag  valt  ut  socialisering,  inskolning  i  arbete,

offergåvor och hjälp till vuxna barn. Vad gäller socialiseringen kommer jag att söka efter exempel

på  aga,  tillrättavisningar  eller  när  föräldrarna  kommer  med  värderande  omdömen  om barnens

beteende.  När det gäller inskolning i arbete kommer jag att leta efter vem som tar med sig barnen

på arbete och vem som tilldelar barnen arbetsuppgifter. Uppsatsdelen kommer även att innehålla en

undersökning av handlingar som utspelar sig mellan föräldrar och vuxna barn, eftersom en viktig

del av investeringen som också återfinns i tidigare forskning handlar om hur föräldrar har hjälpt

barn  att  etablera  sig  i  vuxenlivet.  För  att  komma  åt  ekonomiska  investeringar  undersöker  jag

skillnader i vilka offergåvor som utlovas. Då den tidigare forskningen också tar upp kompanjonskap

i äktenskapet och att makar samarbetat för att förbättra sina ekonomiska förutsättningar kommer jag

även att undersöka i vilken mån det förekommer ett samarbete och en uppdelning av ansvaret för

barnen.
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Den tredje uppsatsdelen syftar till att utforska skillnader i de emotionella banden mellan barn och

deras mödrar respektive fäder. Det kan tyckas att emotionella band inte är något som kan utforskas

genom att titta på handlingar. Judith Butler menar emellertid att även hur vi använder kroppen och

de handlingar som inte tycks genomtänkta är en del i det performativa skapandet av socialt kön.89

Flera  av  böckerna  i  forskningsläget,  framförallt  antologierna  Crying  in  the  Middle  Ages   och

Anger’s Past visar att även känsloutbrott, tårar och andra fysiska tecken på sinnesrörelse kan ses

som performativa och beroende av sin historiska kontext för att  få sin innebörd. 90 Sari Katjala-

Peltomaa  har  betonat  att  många  av  de  känslomässiga  scenerna  i  mirakelberättelserna  har  ett

perforamtivt  inslag i  och med att  de ofta  sker  framför  andra människor  och blir  en del  av det

kollektiva  minnet.91 En  del  av  undersökningen  kommer  således  baseras  på  handlingar  så  som

uttalanden om känslor och andra tecken på starka känslor så som tårar, skrik och liknande. Medan

tidigare skribenter som sökt beskriva föräldrars känslor för barnen relativt oproblematiserat arbetet

med de känslouttryck som beskrivs i mirakelberättelserna som trovärdiga, visar min källgenomgång

att  det finns källkritiska problem med känslouttryck i  mirakelberättelserna.  Av den anledningen

försöker  jag att  komma åt  frågan om emotionella  band på två  andra  sätt.  Det  ena  består  i  att

undersöka om det stämmer att män behövde ha barn kvar i livet för att mansrollen krävde arvingar,

genom att titta på vilka motiv som anges för att barnet måste räddas. Den andra ingången är en

jämförelse i de känslouttryck och insatser som förekommer när en husbonde ber för sitt tjänstefolk i

förhållande till när en far ber för sina barn.  

                                                                                                                                                         
2. Närhet i vardagen

Den första undersökningsdelen kommer att behandla i vilken utsträckning föräldrarna varit direkt

närvarande i sina barns liv. Kapitlet handlar främst om de barn som fortfarande har bott hemma och

förefaller ha varit i en beroendeställning till sina föräldrar, medan vuxna barn eller barn som var

bosatta  hos  andra  kommer  att  behandlas  närmare  i  nästa  kapitel.  Kapitlet  utforskar  fäders

delaktighet  under  barnens  uppväxt,  olika  sätt  att  ta  ansvar  för  barnen  och i  vilken  mån  andra

personer än föräldrarna hjälper barn. Det innehåll också en kvantativ del som undersöker vem som

89 Butler, “Performative Acts and Gender Constitution”, s. 519-520.

90 Lester K. Little “Anger in Monastic Curses” och Stephen D. White ”The Politics of Anger” i Barbara Rosenwein 
(red.) Angers Past; The social uses of an emotion in the Middle Ages (New York 1998), s. 9-35, 127-152. Swift, “A 
penitent prepares”, s. 80-82.

91 Katajala-Peltomaa, Gender, Miracles and Daily Life, s. 86-89, 96.
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bett  för  barn  och  vem som vallfärdat  med  dem.  Vi  börjar  där  faderskapet  börjar,  vid  barnens

födelse.

2.1 Förlossningar
Förlossningar  är  ganska  vanligt  förekommande  i  de  svenska  mirakelberättelserna,  och  Anders

Fröjmark som skrivit en artikel på ämnet menar att det beror på att förlossningarna var riskfyllda för

såväl mödrar som barn, och att oron kring dem var stor. Därför var det vanligt att vända sig till ett

helgon  när  förlossningen  blev  svår,  och  enligt  Fröjmark  utgör  förlossningsmiraklen  ca  5% av

mirakelberättelserna.  I  artikeln  skriver  han att  det  endast  var  gifta  kvinnor  som hjälpte  till  vid

förlossningar men att det under medeltidens gång verkar ske en professionalisering av kvinnor som

kallades  obstretrices,  barnmorskor.92 Däremot  har  Fröjmark  inte  gått  in  på  pappornas  roll  vid

förlossningarna.

I den tidigare forskningen som beskriver förlossningar framhävs att det var tabu för män att delta

och att det enbart var kvinnor som hjälpte till.93 Nicholas Orme menar rentav att även om kvinnan

var ensam med en man när hon skulle föda, borde hon enligt dåtidens litteratur skicka bort honom.94

Finucane skriver att medan män var emotionellt involverade även i barnens första stadier i livet, var

de normalt inte närvarande vid förlossningarna. Däremot verkar de ha förväntats befinna sig alldeles

i  närheten.  Han  har  hittat  ett  fall  där  en  pappa  deltog  vid  förlossningen.95 I  de  svenska

mirakelberättelserna finns det inget som tyder på att de blivande papporna normalt deltog i själva

förlossningen, men det är uppenbart att vissa av dem fanns i närheten, var väl underrättade om allt

som hände och engagerade sig i det. Väpnaren Arvid Jönsson vittnar om att hans hustru Ingegärd

hade en nedkomst som nästan var ett missfall. Skillnaden får man då förstå att Arvid var insatt i.

Arvid berättar att genast eftar att han ”avlagt ett löfte för sin hustru till den vördige fader Brynolf

tillfrisknade hon strax. Han sade att han av sig själv hade medverkat i detta och att han såg och

hörde det ske sålunda. Tillfrågad om plats och tid svarade han att det skedde i hans bostad år 1406

vid Mickelsmäss.”96

92 Fröjmark,”Childbirth miracles in Swedish Miracle Collections”, s. 297-312.

93 Myrdal, “Kulturhistoriska fragment”, s. 18. Hanawalt, The ties that bound, s. 216.

94 Nicholas Orme, Medieval Children (New Haven 2001), s. 13.

95 Finucane, The Rescue of the Innocents, s. 33-35.

96 “Brynolfs mirakler” översatta av Göran Bäärnhielm i Göran Bäärnhielm & Janken Myrdal, Kvinnor, Barn & Fester
i medeltida mirakelberättelser (Skara 1994), mirakel extra 1, s . 175.
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En genomgång av de förlossningar  som förekommer  i  mirakelberättelserna  visar  att  medan det

vanligaste är att kvinnorna tycks sköta dem utan fädernas inblandning, förekommer det flera fall där

barnafäder eller ibland den födande kvinnans pappa går in och hjälper till eller själva tar initiativ till

att be för barn och/eller kvinnor. Förlossningar förekommer i alla sex mirakelsamlingar, och i det

översatta materialet har jag funnit totalt 23 förlossningar. Det vanligaste är att hjälpkvinnorna eller

den födande kvinnan själv ber för mamma eller barn vid förlossningen. Så ser det ut i knappt hälften

av fallen, totalt 11 stycken.97 I ytterligare fem av fallen framgår inte vem det är som bett till  ett

helgon.98Men i fyra fall ber kvinnorna tillsammans med barnets far, och i ytterligare två fall är det

endast barnafadern som ber. Slutligen i ett fall är det den födande kvinnans föräldrar som ber för

henne.99 Det finns också ett par berättelser där kvinnornas fäder funnits i närheten. När en 16 årig

flicka föder siamesiska tvillingar och hennes far beskriver hur han själv hållit i dem. 100 I ett annat av

Katarinas mirakel beskrivs hur en kvinna på 28 år dog några timmar efter en nedkomst, och hur

hennes far tillsammans med andra närvarande ber för henne och lovar både fasta och att vallfärda

barfota för att hon ska återuppväckas.101

Vem som genomför olika handlingar för att rädda spädbarn varierar, ibland är det kvinnorna, ibland

hjälps man åt. 1409 lovar de kvinnor som hjälper Margareta Olovsson föda, att mamman ska gå till

fots utan skor och utan underkläder med sitt spädbarn för att uppfylla ett löfte till Helga lösen om

barnet  får leva.  Det löftet  uppfyller  modern  och går på så vis  från Västerås  till  Stockholm nio

veckor efter förlossningen.102 I andra berättelser verkar åtagandet vara gemensamt för föräldrarna,

Anders Olovsson lovar tillsammans med sin hustru att ”ej förtära något som lidit döden, förrän de

fullgjort  sin vallfärd...”  i  syfte  att  väcka deras nyfödda son till  liv.103 Då bönerna om att  rädda

97 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 27, 78, 106, s. 120, 140, 152. Den heliga Birgitta. Himmelska uppenbarelser, 
fjärde bandet. Översatt till svenska av Tryggve Lundén. (Malmö 1959), mirakel nr 11, 16, 17, s. 241, 243.”Miracula 
defixionis Domini.” Utgiven av Tryggve Lundén. Göteborgs högskolas årsskrift (Göteborg 1949), mirakel nr 17, s 15-
17.  Sankt Erik konung, Gallén, Jarl & Tryggve Lundén, Svenska Katolska Akademiens Handlingar nr 2(Stockholm 
1960), mirakel nr 17, 18, s. 60. Sankt Nikolaus, mirakel nr 17, 32, s. 321, 337. 

98 ”Brynolfs mirakler”, mirakel nr 25,  s. 171, 192. ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 85, s. 142. Sankt Erik Konung, 
mirakel nr 8, s. 58.  Sankt Nikolaus, mirakel nr 36, bifogade underverk, s. 83, 341, 359.

99”Brynolfs mirakler”, mirakel extra 1, s. 175. ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 54, 140, s. 132, 166,”Miracula 
defixionis Domini”, mirakel nr 28, 70, 85, s 23, 53, 75. Himmelska uppenbarelser 4, mirakel 24, s. 246.

100 Sankt Nikolaus, mirakel nr 17, s. 77, 321.

101Processus seu negocium canonizacionis b. Katerine de Vadstenis. Efter Cod. Holm. A 93 utgiven av Isak Collijn. 
Samlingar utgivna av Svenska Fornskriftssällskapet. Ser 2,3. (Uppsala 1942-46), s. 109-110. 

102 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel 17, s. 15-17.

103 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 54, s. 132.
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födande kvinnor eller barn skett inför andra människor som framträder som vittnen och då männen

vid vittnesförhör om händelserna beskrivit sitt engagemang så som Arvid Jönsson, kan man hävda

att det ingår i ett accepterat sätt för en man att handla att visa intresse och omsorg för födande

hustrur och nyfödda barn.

Barbara Hanawalt  påpekar att  i  den skandinaviska traditionen har det varit  faderns rätt  att  efter

födseln välja om barnet skulle få leva eller sättas ut.104 Christine Ekholst menar att seden är svår att

belägga från medeltiden.105 Utsättning av barn är inte heller något som mirakelberättelserna belyser,

vilket inte är speciellt överraskande eftersom sådana handlingar antagligen inte hamnat i materialet

även om det förekommit.  

2.2 Gemensamt vardagsliv 
Det  här  avsnittet  syftar  till  att  undersöka  de  mirakelberättelser  som  beskriver  vem  som  var

tillsammans med ett barn före behovet av ett mirakel uppstod, för att ge en bild av hur vardagen såg

ut i medeltida familjer. 

Både Janken Myrdal  och Barbara Hanawalt  beskriver  ett  mönster  där de minsta  barnen är helt

moderns ansvar, men där barnen när de blir lite äldre börjar skolas in i könsbundna arbetsuppgifter

och pojkarna då börjar följa med sina fäder. Hanawalt vill lägga gränsen kring sex-sju år medan

Myrdal menar att flickorna började arbeta tidigare medan pojkarna först kring tioårsåldern på allvar

börjar  skolas  in  i  männens  arbete.106 Den  här  ståndpunkten  har  en  statistisk  grund  i  både

mirakelberättelserna och  Coroners roll, där ser man tydligt att flest kvinnor förolyckas i hemmet

och hushållsarbete, och flest män förolyckas på arbetsplatserna. Man ser också att pojkar från sex

till tioårsåldern i stigande grad förolyckas på arbetsplatser utanför hemmet medan flickor i samma

ålder i stigande antal förolyckas i samma situationer som mödrarna.107 Kvinnor tycks vistas mest i

hemmet,  män  ute  i  jordbruksarbete  eller  konstruktionsarbete  och  barnen  tycks  från  ca  sex  till

tioårsåldern ha anpassats till det mönstret.

Mönstret i mirakelberättelserna tycks stämma väl överens med Hanawalt och Myrdals beskrivning.

I de översatta miraklen har jag hittat fem exempel där det framgår att papporna är ensamma med

barnen före olyckshändelserna och sju fall när det gäller mammor. Utöver det ett par fall där båda

104 Hanawalt, The ties that bound, s. 172.

105 Ekholst, För varje brottsling ett straff, s. 174-175.

106Myrdal, “Kulturhistoriska fragment”, s. 65, 71-72. Hanawalt, The ties that bound, s. 157-160.

107Myrdal, “Kulturhistoriska fragment”, s. 48-59. Hanawalt, The ties that bound, s. 271-273.
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föräldrarna var med.108 När det gäller papporna gäller samtliga fall pojkar och sker i samband med

arbete utanför hemmet.109 För mammorna är händelserna av mer blandad karaktär. En pojke är med

sin mor på boskapsdrift och en annan hjälper till vid bryggning.  En mamma bär sin lille son hem

från kyrkan och en annan sin treåriga dotter över en bro. En änka ser sina två barn falla i strömmen.

Slutligen har två barn blivit kvävda när de sovit med sina mammor.110 Det som delvis avviker från

den bild som ges i forskningsläget,  är  att  olyckorna där mammor  varit  ensamma med barnen i

ganska stor utsträckning sker utanför hemmet, och att pojkarna som är tillsammans med fäderna i

flera fall är ganska små. En liten pojke som blir överkörd av ett hölass är bara tre och flera av de

pojkar som följt med fäder ut på arbete är sex år.  Det gör att det inte är så stor skillnad i antal fall

där  man  får  veta  att  barnet  varit  med  pappan,  eller  med  mamman,  före  olyckan.  Frågan  om

inskolning i arbete kommer att undersökas mer utförligt i avsnittet om detta i nästa kapitel.

En kategori berättelser där fäder tycks befinna sig tillsammans med sina barn är vid resor. Det finns

flera exempel på mirakelberättelser som beskriver män som reser med sina barn.111 Resor är också

en aspekt  där  frälset  och köpmännen tycks  avvika  från resten  av befolkningen.  Frälsemän  och

köpmän befinner sig betydligt oftare på resor, i  krig eller  på andra sätt hemifrån än bönderna i

mirakelberättelserna. Det är givetvis inget särskilt kontroversiellt påstående, men det är av betydelse

för fadersrollen då en far som vistas hemifrån långa perioder troligtvis  är mer frånvarande från

barnen än fäder som sällan lämnar gården. Shulamith Shahar har framfört detta som en kritik mot

Ariés att den frånvarande fäderna främst hört till de förmögnaste samhällsskikten medan fäderna

inte varit borta på samma sätt i fattigare familjer.112 Ibland har köpmännen dock med sig familjen på

resorna, som Weeneka/Meneka Stingebaergh som reste med hustru och son mot Södertälje. När

familjen med tjänstefolk gick iland råkade hans tjänstefolk fälla ett träd över den treåriga sonen, och

efter att pojken återuppväckts genom böner till Katarina ställde fadern in resan så att familjen kunde

återvända hem och så att han senare kunde ta sonen med sig till Vadstena.113

108 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 46, s. 129. ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 22, s. 19. 

109 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 11, 110, 122, s. 114, 154, 160. Himmelska uppenbarelser 4, mirakel nr 44, s. 
256-257.  Sankt Erik konung, mirakel nr 47, s. 71-72.

110 ”Den heliga Katarinas”, mirakel 66, 68, 70, 116, s. 136-138, 157. Himmelska uppenbarelser 4, mirakel nr 30, 59,
64, s. 250-251, 264, 266.

111Ex: ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 11, s. 114. ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 22, s. 19.

112 Shahar, Childhood in the Middle Ages, s. 112-114.

113 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 99, s. 148-149. Namnet på fadern är Meneka, enligt Öberg, ”…ad 
exaltacionem nominis venerabilis domine beate Katerine…”, s. 19. 
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Det  finns  en  tid  på  dygnet  när  många  medeltida  barn  antagligen  var  nära  båda  sina  föräldrar,

nämligen på natten. De flesta hus hade bara ett bostadsrum man sov i, och åtminstone vinterhalvåret

får man nog tänka sig att hela familjen sov där.   Forskning har visat att pappor som sover nära sina

barn utvecklar starkare band till dem än pappor som sover på andra ställen än barnen.114 Att fäder

kunde ägna sig åt barnuppfostran under natten visar berättelsen om Lars och Inga i Salby gård, som

tillsammans hade dottern Ingrid. Ingrid hade enligt berättelsen varit besatt av djävulen i två år, med

resultatet  att   hon  nattetid  sprang  naken  runt  i  stugan  och pratade,  skrattade  och  lekte.  Enligt

berättelsen hade föräldrarna försökt med både slag och ord att få henne att sluta, men det hade inte

hjälpt.115

Även när mammor har varit ensamma med barn har papporna ofta inte varit långt borta. Finvid

Bengtssons treåriga son Esbjörn var med sin mamma när hon bryggde öl. Den lilla pojken lyckades

välta karet med kokande vätska över sig så att han blev helt skållad. Mamman sliter upp pojken och

sätter honom  i bäcken, samtidigt som hon tydligen ropar och jämrar sig, för Esbjörns pappa hör

henne och ”skyndade för att se vad som hänt.”116 I ett annat fall sitter guldsmeden Hermans fru och

ammar deras lilla bebis Helena. Plötsligt vrider flickan huvudet runt så att ansiktet vänds bakåt.

Modern jämrar sig och snart kommer både pappan och grannarna rusande.117 Det tycks som att

medeltida fäder, även när de varit ute i arbete och inte varit direkt ansvariga för barnen,  ofta inte

befunnit sig längre bort än att de kunnat komma direkt om något hänt. Det måste också betyda att

de varit tillgängliga för familjen på ett annat sätt än en pappa som förvärvsarbetar långt från platsen

där barnen vistas. 

En genomgång av vad som kan utläsas ur mirakelberättelserna om vardagslivet före någon olycka

drabbade,  visar  att  medan  mönstret  om att  barn  skolas  in  i  könskodade  arbetsuppgifter  tycks

stämma,  verkar  föräldrarna  vara  närvarande  i  ungefär  lika  stor  utsträckning  i  vardagen,  med

undantag för frälset och förmögna köpmän som oftare var frånvarande från hemmet.

114 Anderson & Gray, Fatherhood, s. 51-53.

115 “Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 18, s. 17.

116”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 116, s. 157. Anm, Lundén anger barnet till en flicka, men i såväl Bäärnhielm 
& Myrdals bok som en titt i den tryckta källan på latin är det en pojke som heter Esbjörn. Myrdal, ”Kulturhistoriska 
fragment”, s. 60. Processus seu negocium, s. 117.

117 “Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 64, s. 47.
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2.3 Tillsyn för små barn
Frågan för det här avsnittet är vem som hade ansvaret barnen när de inte arbetade, och i synnerhet

barnen som var för små för att arbeta. Så som forskningsläget hittills framhåller det har det varit

moderns ansvar i första hand, och i andra hand andra kvinnliga släktingars eller anställdas.118 När

jag först gick in för att undersöka den här frågan hade jag den på modern barnuppfostran grundade

tanken att jag skulle titta på vem som hade ansvaret för att ha uppsikt över de mindre barnen. En

läsning av mirakelberättelserna och den forskning som behandlar snarlika material som Hanawalt,

Myrdal, och Katajala-Peltomaa ger istället intrycket av att ingen tycks ha haft särskild uppsikt över

lekande barn.119 Såväl i de svenska mirakelberättelserna som i Barbara Hanawalts Coroners’ Rolls

och Finucanes mirakelexempel, finns det gott om exempel som illustrerar hur små barn leker på

egen hand eller lämnas ensamma i hemmet. I Katarinas mirakel berättas att år 1441 passerade en

ombudsman från Vadstena kloster ett hus, och utanför satt husfadern och hans fru och deras vänner

och grät. När han frågade vad som hänt svarade husfadern:  ”Vi begråta vår dotter, som för en kort

stund sedan sprang omkring på småbarns vis och lekte med en yxa, med vilken hon genomborrade

huden, skar sönder bröstet och de inälvor, som kallas mellangärdet, så att hon strax dog.”120 I ett

annat mirakel återvänder Peter Johansson i Halland till sin gård efter sitt arbete, och finner att hans

boningshus brinner.  ”Han blev genast  förskräckt  och sörjde övermåttan,  ty han visste,  att  hans

ettårige son var lämnad ensam kvar i stugan.” Peter ber till Katarina, rusar in i huset och lyckas få ut

sonen  oskadd.121 I  Barbara  Hanawalts  material  finns  flera  exempel  på  små  barn  som  lämnas

ensamma, lindebarn som ligger i sina vaggor och blir innebrända eller uppätna av grisar medan

föräldrarna är i kyrkan eller ute på fälten.122

Endast i ett fåtal fall får man uppfattningen att detta sågs som någon form av bristande ansvar, och

inte heller  då framgår det att  föräldrarna själva uppfattat  det så, utan det bör troligtvis  tas som

nedtecknarens  egen syn på det  berättade.  I Helga lösens mirakelsamling berättas om en sjuårig

pojke som som  ”genom bristande eftersyn” föll ner i en gryta kokande vatten.123  Emellertid kan

118 Anderson & Gray, Fatherhood, s. 21. Ohlander & Strömberg, Tusen svenska kvinnoår, s. 143-144. Berggren, 
“Om män och barn”, s. 296. 

119 Hanawalt, The ties that bound, s. 43. Myrdal, ”Kulturhistoriska fragment”, s. 60-64.  Katajala-Peltomaa, 
Gender, Miracles and Daily Life, s. 74-75.

120 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 8, s. 111.

121  ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 141, s. 166.

122 Hanawalt, The ties that bound, s. 175-177.

123 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 24, s. 21.
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man fråga sig om den bristande tillsynen främst gällde pojken, eller den kokande grytan. I Katarinas

mirakel  berättas  om Johan Peterson i  Skänninge,  som när hustrun var borta  i  ärenden lämnade

hemmet och sin tvååriga dotter ensam. Flickan drunknade i en öltunna. Av intresse i beskrivningen

är att det tydligen tyckts nödvändigt att förklara hur det kom sig att den tvååriga  var ensam hemma

och kunde råka  ut  för  denna olycka,  skulden tycks  främst  läggas  på fadern  eftersom förloppet

beskrivs som att”[e]fter en timme och mera kom fadern tillbaka till huset. Han fann ej barnet, sökte

och hittade det så stående på huvudet i denna tunna med fötterna  i vädret.”124

Vare sig i  mirakelberättelserna  eller  i  Hanawalts  och Finucanes  material  förefaller  det  som att

mammor i praktiken eller i den allmänna uppfattningen haft ett särskilt ansvar för tillsynen över de

mindre  barnen eller  barnen som inte  var  i  arbete.  Emellertid  är  såväl  mirakelberättelserna  som

Coroner’s Roll inte ett helt representativt material för att konstatera att ingen hade uppsikt över

barnen. Barnen i berättelserna har allt som oftast råkat illa ut just för att ingen hade uppsikt, alltså

kan det tänkas att sådana situationer är många fler i materialet än i den medeltida vardagen. Som

tidigare påpekats förekommer emellertid knappt några förebråelser mot föräldrar som låtit barn leka

utan uppsikt, vare sig från dem själva eller andra. Barbara Hanawalt menar att det är ett tydligt

mönster att barn i åldrarna 2-6 är de som råkar ut för de flesta av denna typ av olyckor, det är de

som är stora nog att ta sig ut och leka på egen hand men som är för små för att akta sig för farorna.

De äldre barnen klarar sig enligt Hanawalt bättre, eftersom de är med föräldrarna i arbetet och på så

vis befinner sig under tillsyn.125

Ett annat antagande som tycks ligga till grund för att kvinnorna skulle ha haft ansvaret för de yngre

barnen, är att småbarn skulle ha befunnit sig i eller nära hemmet, där kvinnorna spenderade större

delen av sin tid. Det antagandet tycks stämma för de minsta barnen som ammades och inte kunde

gå.126 Men för de något äldre barnen tycks inte heller detta antagande stämma utifrån de medeltida

mirakelberättelserna. Barnen har inte spenderat all tid i stugan, istället har de varit ute och lekt. Ett

återkommande tema i mirakelberättelserna  är barn som råkar ut för olyckor när de leker ute kring

gården, flera barn har fallit ner i brunnar eller skadat sig när de sprungit barfota ute på fälten och

lekt. Andra barn går vilse i skogen, det yngsta barnet är en pojke på 1,5 år, som enligt berättelsen

kryper på händer och fötter ut i skogen.127 Ett  exempel från Helga lösens mirakel beskriver hur

124 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 125, s. 161.

125 Hanawalt, The ties that bound, s. 183.

126 Hanawalt, The ties that bound, s. 175-177, 271-272. Myrdal, ”Kulturhistoriska fragment”, s. 50.

127 Processus seu negocium, s. 110-111.
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mjölnarens lilla dotter leker på sluttningen ner mot kvarndammen, och ramlar i. Den enda som ser

det är hennes lillebror, som kallar på hjälp.128 

I  de  flesta  mirakelberättelserna  framgår  det  inte  med  tillräcklig  tydlighet  vem  som  har  varit

tillsammans med barnet i vardagen innan en olycka eller sjukdom drabbat. Det vi däremot ofta kan

få information om, är vem som försökte hjälpa barnet, vem som riktade sina böner till ett helgon för

att  försöka  få  till  ett  mirakel,  och  slutligen  vem  som  tog  med  barnet  på  en  vallfärd  till  en

vallfärdsort. Detta ger en fingervisning om vem som var delaktig i barnens vardag, på samma sätt

som Barbara Hanawalt använder frågan om vem som först hittar en död individ för att belysa det,

men inte på samma direkta sätt som de berättelser som talar om situationen före olyckan. Nästa

kapitel innehåller en kvantitativ undersökning av vilka som bett och vallfärdat med barn.

2.4 Bön och vallfärd  
Finucane visar i sin bok The rescue of the innocents att i det engelska miraklerna är det fadern som

ber i  ca  en  tredjedel  av  fallen  när  barn har  behövt  hjälp.129 Barbara  Hanawalt  har  en liknande

statistik som berör vem som först hittar någon som dött utifrån  Coroners roll,  och när det gäller

barn är det mamman som först finner barnet i 36% av fallen, pappan i 31% och ett syskon i 8%. I

övriga 25 % är det någon utanför den direkta familjen, ofta grannar eller kvinnliga släktingar.130 Hur

ser det ut i de svenska mirakelberättelserna? 

Källmaterialet  som inte är nedtecknat för att låna sig till  statistik,  är ibland ganska exakt i sina

uppgifter och i andra berättelser ganska vagt. I majoriteten av fallen som rör barn framgår barnens

ålder, men ibland står det bara pojke, flicka, yngling eller jungfru.  Jag har valt att räkna in även de

fall där en förälder ber för en dotter eller son, trots att ingen ålder framgår vilket kan innebära att det

inte rör sig om ett barn utan en vuxen.  I praktiken handlar det oftast om yngre barn, vilket framgår

av händelseförloppet. Huvudsyftet är att undersöka vilket ansvar föräldrar av olika kön tagit för sina

barn vilket egentligen inte är avhängigt barnens ålder. Uppdelningen efter åldrar har jag valt utifrån

Hanawalts The ties that bound, där hon menar sig se barndomens stadier uppdelat i dessa grupper

utifrån olyckshändelserna.  Hon menar  att  åldern 0-2 år är  en period när barnen håller  sig nära

hemmet, medan de i åldern upp till 6-7 rör sig fritt för att därefter på allvar skolas in arbetet. Jag har

valt  åldern  sju  då  den  förs  fram  mycket  i  den  övriga  forskningen  om  medeltida

barndomsuppfattningar, och att dra nästa period upp till 14 istället för 12 då även 14 är en gräns

128 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 34, s. 25.

129 Finucane, The Rescue of the Innocents, s. 99-100.

130 Hanawalt, The ties that bound, s. 87.
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som framhävs samt att det är upp till 14 Finucane undersökt.131 Vidare framgår det inte alltid vem

som har avgett ett löfte eller vallfärdat med ett barn. Ibland kan man ändå ana sig till det från den

övriga berättelsen, men här har jag valt att räkna dessa fall som okänt när det gäller bön och att inte

ta med dem alls när det gäller vallfärd. Ofta står det då att ”man avlade ett löfte” ”de församlade

bad” eller liknande oprecisa formuleringar.  Under kategorin annan finns en del släktingar, vänner

eller rentav främlingar som blir vittne till någon olycka, men i många fallen för lite äldre barn och

ungdomar är det den unga själv som bett.  Ytterligare ett  problem är att  barnens kön inte  alltid

framgår, framförallt när det gäller spädbarn. I nio sådana fall har jag inte kunnat få reda på kön och

de fallen finns därmed inte med i tabellen för bön men däremot några fall i tabellen om vallfärd.132

Tabell 1.1  Böner för flickor i de till svenska översatta mirakelberättelserna
Ålder Fadern Modern Föräldrarna Annan Okänt
0-1 år 0 3 2 1 0
2-6 år 6 6 5 0 2
7-14 år 2 2 1 2 0
Jungfru/äldre 0 1 2 2 0
Okänt 2 4 8 3 1
Totalt 10 16 18 8 3
Källor: ”Brynolfs mirakel” översatta av Göran Bäärnhielm, i Bäärnhielm & Myrdal , Kvinnor, Barn & Fester i medeltida mirakelberättelser (Skara
1994). Den heliga Birgitta. Himmelska uppenbarelser, fjärde bandet. Utg. Tryggve Lundén. (Malmö 1959) ”Den heliga Katarinas av Vadstena liv
och underverk.” Utg. Tryggve Lundén.  Credo 31 (1951)”Miracula defixionis Domini.” Utgiven av Tryggve Lundén. Göteborgs högskolas årsskrift
(Göteborg 1949) Sankt Erik konung, Gallén, Jarl & Tryggve Lundén, (Stockholm 1960) Sankt Nikolaus av Linköping kanonisationsprocess. Utg.
Tryggve Lundén. (Stockholm 1963)

Tabell 1.2 Böner för pojkar i de till svenska översatta mirakelberättelserna
Ålder Fadern Modern Föräldrarna Annan Okänt
0-1 år 3 3 6 0 2
2-6 år 9 5 4 0 3
7-14 år 4 4 2 4 2
Yngling/äldre 0 1 1 4 0
Okänt 5 3 7 3 3
Totalt 21 16 20 11 10
Källor: ”Brynolfs mirakel” översatta av Göran Bäärnhielm, i Bäärnhielm & Myrdal , Kvinnor, Barn & Fester i medeltida mirakelberättelser (Skara

1994). Den heliga Birgitta. Himmelska uppenbarelser, fjärde bandet. Utg. Tryggve Lundén. (Malmö 1959) ”Den heliga Katarinas av Vadstena liv och
underverk.” Utg.  Tryggve Lundén.  Credo 31 (1951)”Miracula defixionis  Domini.”  Utgiven av Tryggve Lundén. Göteborgs högskolas  årsskrift
(Göteborg 1949)  Sankt Erik konung, Gallén, Jarl & Tryggve Lundén, (Stockholm 1960)  Sankt Nikolaus av Linköping kanonisationsprocess. Utg.
Tryggve Lundén. (Stockholm 1963)

Som synes är fördelningen mellan föräldrarna jämn. Totalt bad fadern ensam för barnet i  31 fall,

modern ensam i 32 fall och föräldrarna gemensamt i  38 fall.  I det svenska mirakelmaterialet är

131 Finucane, The rescue of the innocents, s.8. Hanawalt, The ties that bound, s. 157-61, 271-273. 

132 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 27, 88, 106, 140, s. 120, 142, 152, 166. Himmelska uppenbarelser 4, mirakel 
nr 16, 17, 24, s. 243, 246. ”Brynolfs mirakler”, mirakel nr 25, s. 171, 192. ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 
85, s. 75. 
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fördelningen av vem som ber för barnet därmed betydligt mer jämn än i det engelska. Det visar

också  på  ett  tydligt  samarbete  mellan  föräldrarna  där  barnens  hälsa  ofta  verkar  ha  varit  ett

gemensamt åtagande. I de fall där modern ensam har bett framgår i fem fall att hon varit änka,

vilket  förklarar  varför  fadern  inte  deltog.133 I  inga  fall  framgår  att  fadern  varit  änkling,  men

antaglingen beror det på att det ansågs viktigare att ange kvinnans civilstånd, det framgår överlag

mycket oftare i materialet om kvinnan varit gift eller inte, än om mannen varit det. 

Trots den jämna fördelningen finns det vissa skillnader mellan könen. Män ber oftare för söner,

vilket troligtvis  hänger samman med inskolningen i arbete. De situationer där fadern ensam ber

verkar ha sin största koncentration när det gäller barn i åldern 2-6 år, medan mödrars böner tycks

mer spridda över hela åldersspektrat. Det är överraskande i jämförelse vad som framgått av tidigare

forskning. Barn i åldrarna 0-6 år borde ju enligt den tidigare forskningen vara mammornas ansvar

medan papporna tog över ansvaret för sönerna när de började skolas in i arbetet från ca sjuårsåldern.

Resultatet styrker den tidigare presenterade hypotesen att medeltida män inte befunnit sig särskilt

långt från sina små barn i vardagen.

En möjlig felfaktor i resultatet kan tänkas vara att män oftare fått vittna än kvinnor och att det då

kanske kommit att framställas som att han bad ensam även om det inte var så. Det som talar emot

detta är de många fall där mamman framställs som den som bett även när pappan funnits i livet och

närvarande, de många fall där båda föräldrarna vallfärdat gemensamt och det även nedtecknats att

det  hela  gjorts  gemensamt,  och  sist  men  inte  minst,  att  man  i  vissa  fall  valt  modern  som

huvudsakligt vittne och endast låtit mannen komma in för att bekräfta hennes vittnesmål, trots att

både vallfärd och bön gjorts gemensamt av föräldrarna.134 Även Katajala-Peltomaa pekar på att just

när det kommer till vittnesmål om familj och barn har kvinnorna fått minst lika stor talan som män,

vilket gör det mindre sannolikt att  den till  synes  jämna fördelningen skulle bero på att  kvinnor

systematiskt diskriminerats i nedteckningsprocessen. 135

Det är inte alltid så att en bön har något samband med vem som tog hand om barnet på dagarna. I

många fall har barnet legat sjuk en längre tid, i ett av Katarinas mirakel kom till och med fadern

hem från en långresa och har varit omedveten om att hans dotter varit sjuk, men är ändå den som

133 Himmelska uppenbarelser 4, mirakel nr 30, 37, 43,  59, s. 250-251, 254, 256, 264. ”Miracula Defixionis Domini”,
mirakel nr 77, s. 63.

134 Exempel: Sankt Nikolaus, mirakel nr 38, s. 343. 

135 Katajala-Peltomaa, Gender, Miracles and Daily Life, s. 64-66.
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ber för henne.136 I många berättelser framgår det emellertid att den som bett också varit den som

varit först på plats vid olycks- eller sjukdomsfall. 

En  annan  aspekt  av  mirakeltro  är  vallfärderna.  I  de  tidiga  mirakelsamlingarna  finns  en  tydlig

närhetsfunktion där man bär med sig den sjuke till helgonets reliker, och sedan ber på eller i nära

anslutning till graven om ett mirakel. I de senare samlingarna, som utgör huvuddelen av miraklet, är

vallfärden något som genomförts efter att man redan fått ett mirakel. Att en far tagit med sig ett

barn på vallfärd är givetvis inget bevis för att han befunnit sig i närheten av barnet i vardagen, men

däremot att han rest nära barnet under de ibland ganska långa pilgrimsfärderna, och i de fall fäder

vallfärdar ensamma med små barn, att han rimligen haft en klar uppfattning om hur man vårdar ett

litet barn och klarat av det. I Katarinas mirakel berättas om en pappa som efter en bön återfunnit sin

treåriga dotter i skogen, vallfärdade från Grava socken i Värmland till Vadstena med dottern.137

Tabell 2.Vallfärder i de till svenska översatta mirakelberättelserna
Kön Fader Moder Föräldrarna Annan
Pojke 14 10 11 7
Flicka 7 12 6 9
Okänt 1 2 1 1
Totalt 22 24 18 17
Källor: ”Brynolfs  mirakel”  översatta  av  Göran  Bäärnhielm,  i  Bäärnhielm  &  Myrdal,  Kvinnor,  Barn  &  Fester  i  medeltida
mirakelberättelser  (Skara 1994). Den heliga Birgitta. Himmelska uppenbarelser, fjärde bandet. Utg. Tryggve Lundén. (Malmö 1959)
”Den heliga Katarinas av Vadstena liv och underverk.” Utg. Tryggve Lundén.  Credo 31 (1951)”Miracula defixionis Domini.” Utgiven
av Tryggve Lundén. Göteborgs högskolas årsskrift (Göteborg 1949) Sankt Erik konung, Gallén, Jarl & Tryggve Lundén, (Stockholm
1960) Sankt Nikolaus av Linköping kanonisationsprocess. Utg. Tryggve Lundén. (Stockholm 1963)

Även när det gäller vallfärden som ett löfte till ett helgon oftast utgör, så är det en jämn fördelning.

I  de fall  det  går att  utläsa vem som vallfärdat  är  det  i  24 fall  mamman och i  22 fall  pappan,

föräldrarna gemensamt i 18 fall. Därefter tillkommer fall där äldre barn vallfärdat ensamma, eller

där andra följt med dem, oftast andra släktingar. 

Det ska sägas att det inte alltid är samma person som ber som vallfärdar, det finns några fall där den

ene  ber  och  den  andra  sköter  vallfärden,  och  även  fall  där  båda  föräldrarna  ber  men  bara  en

vallfärdar eller vise versa. Undersökningen är alltså inte enbart en upprepning av den om bön. Här

finns det en lite tydligare skillnad baserat på barnens kön, pappor verkar oftare ha vallfärdat med

pojkar och mammor med flickor. I många fall framgår tyvärr inte vem som vallfärdat med barnet. 

136 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 9, s. 112.

137 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 126, s. 162.
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En svag förändring över tid går att skönja i materialet, även om antalet fall är så pass få att utslaget

är osäkert och kan bero på tillfälligheter. Kvinnorna är något mer överrepresenterade när det gäller

att be och ännu mer när det gäller att vallfärda i de tidiga samlingarna. Det finns en något starkare

betoning på att männen ber främst för pojkar i det äldsta materialet. Det första är lite överraskande

eftersom de tidiga  berättelserna  också har en högre överrepresentation  av samhällets  elit  än de

senare,  man  hade  kunnat  föreställa  sig  att  de  också  skulle  innehålla  fler  män.   Vad  gäller

samhällsgrupp så överensstämmer fördelningen för frälset väl med det övriga materialet  när det

gäller bön men har en överrepresentation mammor när det gäller vallfärd. Bland borgerskapet finns

en tydlig betoning på att föräldrarna bett tillsammans oftare än i de andra grupperna, vilket kan

tänkas bero på att man befunnit sig närmare varandra rent rumsligt under dagarna. 

Bön och vallfärd för barn är något som har en tydlig performativ sida. Båda företeelserna var något

som  utfördes  på  ett  utåtriktat,  synligt  sett,  ofta  inför  någon  form  av  ”publik”.  I  många  av

situationerna  där  en  eller  båda  föräldrarna  tar  initiativet  till  att  be,  omtalas  att  det  finns  andra

närvarande så som övriga hushållet, grannar eller andra som samlats. Att vallfärda och dessutom

berätta  om  sitt  mirakel  för  någon  ansvarig  präst  eller  munk  är  ett  ännu  tydligare  utåtriktat

uppträdande. En vallfärd, särskilt en längre sådan, var säkerligen något som hela byn och kanske

även socken var medvetna om, på vägen kom man säkerligen ofta att berätta om skälet för resan för

andra man mötte, och väl framme ingick handlingarna så som att lämna gåvor, be tacksägelseböner

och  berätta  för  någon  ansvarig  om  det  inträffade.  Utifrån  det  perspektivet  är  det  mycket

betydelsefullt att män bett och vallfärdat för sina barn i ungefär samma utsträckning som kvinnor.

Det handlar inte enbart om privat kärlek och omtanke för barnen, utan det handlar även om att en

man lika väl som en kvinna kunde manifestera  denna kärlek och omtanke genom performativa

handlingar, som blev väl kända i det samhälle de levde i, och som alldeles uppenbart kunde förstås

av detta samhälle då berättelserna som finns bevarade bär vittne till att de uppfattats som begripliga

och viktiga. Det är också ett tydligt tecken på att den forskning som tidigare hävdat att det ansågs

som direkt förnedrande för en man att ta hand om små barn, rimligtvis måste ha fel, eftersom män

som vallfärdade ensamma med små barn gjorde det i en offentlighet.

Det finns emellertid ytterligare en aspekt av detta, som kan vara ännu viktigare för förståelsen av

dessa handlingar än både den privata kärleken och de offentliga handlingarna gentemot samhället.

Det handlar om en relation till det gudomliga och till helgonen. Denna relation har redan undersökts

av Sari Katajala-Peltomaa och är inget jag kommer att gå in på djupare här, men den får ändå en

delvis ny belysning mot bakgrunden av att fäder bett och vallfärdat ungefär lika ofta som mödrar.

Det visar att att man i förhållande till tron och helgonen haft uppfattningen att barnen var viktiga för
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såväl fäder som mödrar och att en far kunde vända sig till helgonen med böner för sitt barns liv och

hälsa på samma sätt som modern. Omsorg och oro för barnen framstår således inte som kvinnligt

könade företeelser inom den religiösa ram som mirakelberättelserna skrivs.

Även om omtanke och engagemang för barnen verkar vara jämnt fördelad mellan kvinnor och män,

så  kan  det  tänkas  att  det  förekommer  skillnader  i  vilka  situationer  den  förekommer,  och  det

utforskas i det kommande avsnittet. 

2.5 Avståndet till hemmets betydelse
Janken Myrdal och Barbara Hanawalt har tydligt visat att det fanns en fördelning mellan vuxna män

och kvinnor där kvinnorna spenderade mer tid i hemmet och hade fler arbetsuppgifter där, medan

männen spenderade mer tid utanför hemmet och även utanför gården med sitt arbete. Kvinnor har i

de  engelska  mirakelberättelserna  också  haft  ett  särskilt  ansvar  för  att  vårda  sjuka  barn,  enligt

Katajala-Peltomaa.138 Går det att se ett liknande mönster vad gäller var och hur föräldrar tog hand

om sina barn i de svenska mirakelberättelserna? 

När det gäller barn som blivit sjuka eller drabbats av olyckor i hemmet är det i ungefär hälften av

fallen mammorna som verkar tagit vård och ansvar för barnet, i ytterligare många fall beskrivs båda

föräldrarna som delaktiga och i ett litet antal fall är fäderna ensamma. Särskilt betonat är detta när

det gäller att vårda sjuka barn. Handlingen att vårda ett barn tillskrivs endast kvinnor, som när den

femtonåriga Ramborg 1408 låg dödssjuk och hade förlorat medvetandet. I vittnesförhöret berättar

hennes mamma Holmfrid ”att innehållet i sagda artikel var sant, ty hon hade tagit vård om samma

sin dotter medan hon var sjuk och ödmjukt avlagt ett sådant löfte för henne tillsammans med fadern

till samma flicka.”139

När fäderna är med kan de också beskrivas utföra ganska omvårdande handlingar, som när Johan

Finnes  tvååriga  son  dagen  före  julafton  dog  efter  en  långvarig  sjukdom,  ”i  armarna  på  sina

föräldrar...”140 Ensamma fäder beskrivs också ta hand om barnen efter döden, som när Nils, son till

Sven Bilter i Ås så svårt sjuk att fadern ”redan misströstade om sin sons liv och låtit lyfta ut honom

ur sängen ned på golvet  och betäckt  honom,  såsom man brukar  göra med  döda...”141 Männens

handlingar gentemot sjuka eller  döda barn beskrivs ofta från ett  lite  längre avstånd, som att  de

138 Katajala-Peltomaa, Gender, Miracles and Daily Life, s. 115-117. 

139 Sankt Nikolaus, mirakel nr 40, s. 345.

140 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 56, s. 39.

141 Sankt Nikolaus, mirakel nr 28, s. 333.
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betraktat barnet eller märkt att barnet varit sjukt, snarare än att de vårdat det.142 Det är rimligt utifrån

materialet att säga att kvinnor verkar ha tagit det större ansvaret för barn som legat sjuka i hemmet,

och särskilt för att vårda dem. 

Om man ser till barn som förolyckats utanför hemmet är bilden den omvända. I några fall har vi ju

redan sett att papporna var ensamma med sina barn hemifrån i arbete och då är det givetvis så att de

tagit ansvaret. Men fäder går även in i andra situationer där barnen råkar illa ut utanför hemmet. I

synnerhet märks detta när det gäller barn som gått vilse i skogen, en ganska vanlig olyckshändelse i

mirakelberättelserna. Det är nästan enbart fäder som organiserar sökandet. I flera fall har barnet

varit ute i skogen tillsammans med mamman när det kommit bort, mamman har då gått hem och

meddelat pappan som sen i sin tur tagit ansvaret för att söka efter barnet. En sådan situation uppstod

när hustrun till Peter Nilsson i Vara tog med sig sin treåriga son när hon skulle ut och valla boskap.

Sonen blev trött och satte sig ner och somnade, och mamman glömde bort sin son och följde efter

korna ända tills hon kom hem på kvällen och insåg att hon lämnat sonen i skogen. ”Ytterst bedrövad

gick hon till sin man och sade honom vad som hänt. I stor sorg gick han ofördröjligen in i skogarnas

djup för att söka, men den dagen kunde han intet uträtta och icke heller nästa dag, fast han skaffat

sig många medhjälpare, som sökte med honom.”143 

I vissa berättelser hjälps föräldrarna åt att söka efter borttappade barn och i ett par söker mödrar

ensamma,  men  dessa  mirakel  skiljer  sig  lite  från  de  ovan  nämnda  genom att  de  oftast  sker  i

kulturmiljön snarare än i skogen. I de mirakel där kvinnor söker ensamma är det i de flesta fall i den

allra närmaste gårdsmiljön, till exempel barn som fallit ned i brunnen.144 

Sammanfattningsvis framkommer i materialet en fördelning där män tar större ansvar för saker som

sker barnen utanför hemmet, och kvinnor ett större ansvar för att vårda och be för barn som ligger

sjuka i hemmet. Det är en fördelning som stämmer väl överens med tidigare forsknings uppfattning

att  hemmet  och  gården  varit  kvinnornas  ansvarsområde  medan  männen  haft  ansvaret  utanför

hemmet.145 Det bör nämnas att det finns betydligt fler berättelser där jag dragit slutsatsen att barnet

befunnit sig i hemmet (där det nämns direkt, där barnet är svårt sjuk och beskrivs som sängliggande,

eller där barnet beskrivs som svårt sjuk över en lång tid) än de berättelser där det tydligt framgår att

barnet  drabbats  av  något  utanför  hemmet.  Analysen  grundas  på  51  berättelser  om sjukdom  i

142 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 15, s. 15.

143 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 68, s. 137.

144 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 40, 94, s. 125, 144.

145  Myrdal, Jordbruket under feodalismen, s.95.
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hemmet och 23 berättelser om olyckor eller sjukdom utanför hemmet. Å andra sidan ska det nämnas

att det är en mycket tydligare manlig överrepresentation när det gäller att ta hand om barn som

drabbats utanför hemmet, medan det i hemmet är vanligt att båda föräldrarna är delaktiga.

2.6 Släkt och vänner
I den moderna sociologiska forskningen presenterad av Anderson och Gray hävdas det att i många

samhällen spelar äldre systrar och far/mormödrar en större roll för att  ta hand om små barn än

barnens fäder.146 Det  är  också något  som återkommer  i  den historiska  forskningen så som den

presenteras  av  bland annat  Ann-Sofie  Ohlander  och Anne-Marie  Berggren,  där  man  hävdar  att

kvinnliga  släktingar  tagit  hand  om  barn  i  större  utsträckning  än  pappor.147 Hur  ser  det  ut  i

mirakelberättelserna?

De allra flesta berättelser som handlar om barn som behöver hjälp anger föräldrarna, var för sig

eller tillsammans, som de som försöker lösa situationen. Det förekommer emellertid att även andra

personer beskrivs som ansvarstagande eller åtminstone närvarande. Mormödrar, äldre systrar och

mostrar lyser dock i stort sett med sin frånvaro. I ett  fall får man intrycket att det kan vara en

mormor som tagit med sig sin dotterdotter på vallfärd, eftersom mormoderns fall tas upp först och

sedan kommer flickans där det står att kvinnan innan är hennes mormor. Det finns också ett fall där

det  är  en moster  som genomför  en vallfärd  med en femåring.  148 I  jämförelse  till  det  finns två

berättelser som tar upp mor/farfäder. När en 1,5 årig pojke försvinner i Slättshögs socken är det

hans morfar och mamma som söker. I berättelsen står det att ”År 1472 hände det , att en man i

Värend  vid  namn  Håkan  Eskilsson,  från  Albo  härad  och  Slätthögs  socken,  förlorade  sin  lille

dotterson, som var ett och halvt år gammal. Både han själv och andra sökte oavbrutet efter honom,

men länge förgäves.”149 Utifrån formuleringen kan det vara så att det var morfadern som hade hand

om pojken när han försvann. I ett annat fall kallas en farfar som vittne då ett tioveckors spädbarn

tillfrisknat  från  en  svår  sjukdom,  då  det  hela  ägt  rum i  hans  hus  och  han  varit  närvarande. 150

Berättelserna  som  tar  upp  personer  ur  den  utökade  familjen  är  därmed  få,  och  har  en  jämn

könsfördelning. 

146 Anderson & Gray, Fatherhood, s. 21.  

147 Ohlander & Strömberg, Tusen svenska kvinnoår, s. 143-144. Berggren, ”Om män och barn”, s. 296.

148 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 41, 61, s. 29, 45.

149 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 40, s. 125.

150 Sankt Nikolaus, mirakel nr 41, s. 345-347.
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Andra personer som stundtals tar visst ansvar för barnen är äldre syskon, men i mina berättelser har

jag framförallt hittat bröder. Ett exempel från Katarinas mirakel berättar om två bröder  i Motala

som var ute och fiskade när de drogs ned i vattnet av näten. Den yngre drunknar men den äldre

brodern tar  sig upp och söker hjälp för sin bror,  som genom familjens  böner  till  Katarina  kan

återuppväckas.151

Förutom familjemedlemmar  ser  man  ofta  i  berättelserna  att  det  beskrivs  som att  en  eller  båda

föräldrarna  ber  för  barnet  tillsammans  med  vänner,  grannar,  andra  anhöriga,  eller  bara  ”de

närvarande”.152 Dessa personer verkar ha funnits i närheten eller rentav bott i samma hushåll som

barnet, men det framgår inte vilken roll de kan ha spelat innan olyckan var framme. I ett fall finns

det beskrivet att ”kristtrogna” ber för en pojke som var dödssjuk och legat förlamad i tre månader.

Kanske innebär kristtrogna hans föräldrar eller  andra släktingar,  eller  kanske rör det sig om ett

föräldralöst barn.153 I ett annat fall har mamman till den förlamade sjuårige Olov hjälp av en annan

kvinna på vallfärden, de turas om att bära pojken på sina axlar under tio dagsresor till Vadstena. 154

En grupp som aldrig nämns i de svenska mirakelberättelserna är styvföräldrar. Rimligtvis måste det

ha funnits styvföräldrar i ganska många familjer i en tid när dödligheten även bland vuxna i sina

bästa år var hög. Det är tyvärr omöjligt att avgöra utifrån materialet om det är så att styvföräldrar

helt enkelt kallas för ”föräldrar” på samma sätt som biologiska föräldrar i materialet, eller om det

endast är biologiska föräldrar som ber för sina barn. Man kan också tänka sig att några styvföräldrar

gömmer sig under formuleringar som ”anhöriga” eller ”vännerna”.  Däremot nämns arbetsgivare

ganska ofta som personer som gör insatser för unga personer, och i sista kapitlet finns ett avsnitt

som utvecklar den relationen. 

Sammanfattningsvis finns det andra människor närvarande i barnens liv, och i vissa fall har de även

tagit  direkt  ansvar  och  omsorg  om barnen.  Men  de  mormödrar,  mostrar  och  systrar  som den

sociologiska och även historiska forskning talar om, verkar inte alls ha spelat stor roll. Framförallt

är det väldigt tydligt att fäder betydligt oftare haft hand om sina barn och tagit omsorg om dem, än

några andra kvinnor än modern. Detta stämmer också bättre överens med den forskning som pekar

151 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 10, s. 113.

152Exempel: ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 8, 9, 13, 30, s 111-112, 115, 121. Sankt Erik konung, mirakel nr 29, 
s. 66. 

153 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 57,  s. 133.

154 Himmelska uppenbarelser 4, mirakel nr 43, s. 256.
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mot att kärnfamiljen varit den vanligaste hushållskonstellationen under medeltiden.155 Berättelserna

belyser ett mönster där det främst är mammor och pappor, och därefter i viss mån syskon, som tar

hand om små barn. Inte mormödrar, mostrar och tjänstefolk. 

2.7 Sammanfattning av första undersökningsdelen
Resultaten  av  den  första  undersökningsdelen  pekar  mot  att  kvinnor  och  män  var  ungefär  lika

närvarande i sina barns liv. Såväl den kvantitativa som den kvalitativa undersökningen visar en

jämn fördelning med många fäder som tar ansvar och är delaktiga i barnens liv, även när det gäller

små  barn.  Undersökningen  har  också  genererat  ett  svar  på  vad  skillnaden  mellan

undersökningsresultatet och den tidigare schablonartade bilden av frånvarande fäder kan bero på.

Det är  snarare barnen än männen som inte  passar in i  tidigare uppfattningar  om den medeltida

familjen, barnen tycks ha rört sig fritt kring gården snarare än att stå under moderns direkta tillsyn i

hemmet, samtidigt som fäderna inte befunnit sig längre bort under arbetsdagen än att de ofta kunnat

vara nära  till  hands för  att  göra insatser  för  sina barn.  Det  tycks  inte  heller  som att  kvinnliga

släktingar  och tjänstefolk  tagit  en stor  del  av ansvaret  för  barnen,  i  den mån man hittar  andra

personer som hjälper barn så är det oftare syskon, grannar eller arbetsgivare.

Medan fördelningen i den kvantitativa undersökningen är jämn, så finns det vissa skillnader i hur

män och kvinnor tagit hand om sina barn. En aspekt är att fäder skolat in söner och mödrar flickor i

könskodade arbetsuppgifter, vilket även tidigare forskning pekat på. En annan aspekt är att män

tycks ha tagit större ansvar för barnen utanför hemmet medan kvinnor haft ett större ansvar inne i

hemmet och i synnerhet för att vårda sjuka barn.

155 Hanawalt, The ties that bound, s. 91-94.
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3. Investeringar i barnen

I  den  andra  undersökningsdelen  kommer  jag  att  titta  på  olika  former  av  investeringar  som

föräldrarna gör i sina barn, för att komma åt andra sätt att ta ansvar och vara delaktig som förälder

än att vara direkt närvarande i vardagen. Källmaterialet innebär begränsningar för vilka frågor som

kan utforskas, till exempel säger det inget om formell utbildning eller arv. De ingångar jag sett i

materialet är istället att titta på frågor om uppfostran, inskolning i arbete, offergåvor, samarbete och

rollfördelning mellan föräldrarna samt hur relationen ser ut mellan föräldrar och vuxna barn. 

3.1 Uppfostran
En viktig uppgift för föräldrar enligt såväl den sociologiska som den historiska forskningen har varit

att socialisera barnen, lära dem skilja på rätt och fel och ge dem vägledning så att de ska klara sig i

livet.156 Enligt Evenshaug och Hallen lär sig barn sin kulturs värderingar och livsmönster genom

socialiseringen.157 Utifrån  det  som  finns  nedskrivet  om  uppfattningar  kring  uppfostran  och

barndomens stadier från medeltiden, finns det en gräns kring sju år, innan dess anses barnen inte

kapabla att lära sig och förstå moral, utan fram tills den åldern ska föräldrarna skydda och vårda

dem för att  från sju år börja lära dem moral  och kristendom.158 Källorna för detta är emellertid

europeiska tänkare och det finns skäl att inte applicera deras teorier särskilt mycket på den svenska

allmogen. 

Det  tycks  vid  första  anblick  som att  mirakelberättelserna  borde  vara  ett  bra  materialet  för  att

undersöka hur föräldrar gör det, eftersom berättelserna är fulla av exempel på barn som gör saker

156 Evenshaug & Hallen, Barn- och ungdomspsykologi, s. 28, 206-210. Garver, “The Influence of Monastic Ideals”, 
s. 74-82.

157Ibid, s. 28-29.

158 Shahar, Childhood in the Middle Ages, s. 113.
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som de inte borde göra och råkar mer eller mindre illa ut på grund av det, samt av föräldrar som

rycker in och räddar sina barn i de situationerna . Många barn skadar sig eller dör när de springer ut

i skogen, leker för nära forsen, klättrar på farliga ställen, äter olämpliga saker och så vidare. Det går

utan vidare att  föreställa sig att moderna föräldrar hade kunnat förebrå sina barn efter en sådan

händelse, eller att de när de berättar den vidare till andra skulle kunna ondgöra sig över att barnet

betett sig illa eller oansvarigt. Det är inte heller så att utrymmet är så snävt tilltaget att det inte

funnits  plats  att  ta  med  sådana  saker,  vissa  berättelser  har  långa  utläggningar  om föräldrarnas

känslomässiga reaktioner och omständliga beskrivningar om hur man kommit till beslutet att be till

ett helgon.

Emellertid  finns det inga klart  uttalade förebråelser  överhuvudtaget  vad gäller  barn som genom

obetänksamma handlingar råkar ut för olyckor i mirakelberättelserna. I ett par berättelser kan man

möjligtvis läsa in dem mellan raderna. Halsten i Lida tog med sig sin sexårige son ut i skogen när

han skulle fälla träd.  Då pappan fällde ett träd ”ropade han på sin sexårige son, att denne skulle

vika tillbaka, så att ej detta fallande träd skulle träffa honom. Gossen hörde faderns röst men lydde

ej  utan  sprang alldeles  under  trädet...”159 Här  finns  ett  påpekande om att  det  var  pojkens  egna

beteende som ledde till olyckan, pojken ”lydde inte”.  Att anmärka är också att den här berättelsen

skiljer sig från de flesta andra av liknande längd och detaljrikedom – inga starka känslor för pojken

uttrycks av pappan. Ett annat mirakel beskriver hur en ung kvinna flyr från sitt bröllop, och hur

hennes far  och fästman då fångar  henne och för henne tillbaka.  Brudens beteende beror  enligt

berättelsen på att hon blev ”vansinnig”, men skulle man uppfatta hennes flykt som olydnad kan man

också se infångandet som en sorts uppfostran.160 Att fadern var ansvarig och hade makten när det

gällde att finna döttrar bra makar, är också något som den tidigare forskningen betonar, och Shahar

framhäver det snarast som fäders enda ansvar gentemot döttrar.161 

I  ett  av  Eriks  mirakel  beskrivs  något  som kan  uppfattas  som en sorts  ekonomisk  och religiös

uppfostran. Det handlar om Olov, som vid sju års ålder blev sinnesrubbad, något hans fader sörjde

över. Fadern lovade då för Olov att pojken varje år skulle spara en örtug att skänka till Erik om han

blev botad. Det gör sedan Olov, och sparar en örtug varje år tills dess han kan köpa en ko, som han

offrar till Erik år 1300.162 Då det förefaller mindre troligt att en så liten pojke själv tjänade ihop

159 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 122, s. 160.

160 ”Brynolfs mirakler”, mirakel nr 5, s. 168, 179.

161 Shahar, Childhood in the Middle Ages, s. 113-114, 223.

162 Sankt Erik konung, mirakel nr 40, s. 69.
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några pengar kan man ju gissa sig till att han åtminstone i början fick pengar att spara från pappan.

Berättelsen är också intressant då den hör till den äldsta samlingen och om vi får tro tidsangivelsens

beskriver  den sent  1200-tal.  Att  en far  då kunde lära  sitt  barn att  regelbundet  spara pengar  är

spännande då penningekonomin var relativt ny vid den tiden.

Frågan om aga framstår utifrån tidigare forskning som något av en olöst fråga.163 Klart är att lagarna

ger tillåtelse för mildare aga av såväl barn som tjänstefolk och hustrur.164 Vissa av medeltidens

tänkare pekar också ut det som en skyldighet för föräldrar att aga sina barn för att uppfostra dem till

goda kristna.165 Andra fokuserar dock mer på mildhet, och som tidigare nämnts att det inte är någon

mening att slå små barn eftersom det ändå inte går att lära dem moral.166  Underlaget är i själva

verket  skralt  för  att  uttala  sig  om hur  utbrett  aga  förekommit,  och  det  gäller  dessvärre  även

mirakelberättelserna.

I två berättelser förekommer det att barn blir slagna som ett sätt att komma till rätta med ett oönskat

beteende från barnets sida,  och i  båda fallen rör det mycket  små barn.  Det ena handlar om ett

spädbarn, som biter mamman i bröstet när det ska amma. Därför slår mamman bebisen med ett ris

varje gång den lilla ska äta, vilket leder till att barnet inte längre vill amma och börjar tyna bort. 167

Det andra fallet handlar om en flicka på två år som var besatt av en ond ande och inte ville sova om

natten, utan istället sprang runt och lekte och skrattade som om hon lekte med andra barn. Av den

anledningen försökte föräldrarna med både ord och slag att få henne att upphöra med detta.168 I

bägge fallen förefaller  agan vara en form av desperat åtgärd snarare än någon sorts genomtänkt

uppfostringsmetod,  och  i  bägge  fallen  får  den  inte  den  önskade  effekten.  Berättelsen  om den

ammande bebisen är också anmärkningsvärd, eftersom nedtecknaren beskriver ett tydligt kausalt

samband mellan att mamman slår sitt barn och att barnet börjar tyna bort och närmar sig döden.

Aga framhålls således varken som en vanlig uppfostringsmetod, eller som en effektiv sådan, i de

svenska mirakelberättelserna. 

163Myrdal, ”Kuturhistoriska fragment”, s. 67-69.

164 Ekholst, För varje brottsling ett straff, s. 149-152.

165 Garver, “The Influence of Monastic Ideals”, s. 82.

166 Shahar, Childhood in the Middle Ages, s. 3.

167 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 74, s. 139-140.

168 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 18, s. 17.
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Det finns också en berättelse  som illustrerar  hur föräldrarnas dåliga beteende kunde gå ut över

barnen.  I  Brynolfs  mirakelsamling beskrivs att  1413 var  Östen Perssons lilla  1,5 år  gamla  son

förlamad och obotlig. Hans föräldrar bar honom till Brynolfs grav ”men deras synder stod i vägen,

så han blev inte botad.” 169 Sedan föräldrarna noggrant bekänt sina synder kunde pojken sedan bli

botad. Även Finucane har funnit ett exempel  i  de engelska mirakelberättelserna där en ettåring

straffas med att ögonen ramlar ut för att föräldrarna talade illa om helgonet Nicholas.170  Föräldrarna

tycks  straffas  av  Gud  för  sina  synder,  och  straffet  går  ut  över  barnen.  En  koppling  mellan

föräldrarnas moral och barnens välgång framställs här tydligt, men man ser den som påpekat inte i

några tydliga moment av uppfostran i berättelserna. 

En möjlig slutsats skulle kunna vara att medeltida föräldrar sällan förebrådde sina barn när de varit

med om olyckor, och sällan slog dem. Det förefaller emellertid mindre troligt än att resultatet beror

på urvalet när materialets nedtecknades. Det tycks inte höra till formen för mirakelberättelserna att

skuldbelägga barnen för sina skador, eller överhuvudtaget uttrycka ilska gentemot barnen.  Å ena

sidan den viktiga uppgiften att uppfostran barnen till goda kristna lyfts fram. Å andra sidan visar

forskningen på kyrkans uppfattningar  vad gäller  känslan ilska att  den känslan i  regel  setts  som

negativ. Ilska skulle bekämpas och istället skulle man sträva efter att ersätta den med tålamod. Med

tanke på att det ändå finns två fall med barn som blir slagna så förefaller inte just aga som något

som ledde  till  att  berättelser  blev  bortsorterade,  men  eftersom det  i  båda  fallen  förefaller  som

verkningslöst  eller  negativt  laddat  så  kan man  tänka  sig att  aga  i  dessa  mirakel  har  setts  som

destruktiv  ilska  i  motsats  till  konstruktivt  tålamod.171 Mirakelberättelserna  bör  här  tolkas  i  sin

religiösa kontext, där idealet troligtvis var den heliga familjen och i synnerhet jungfru Maria, och

där fokus ligger på mildhet och kärlek.172 Ingen betoning på en auktoritär och disciplinär fadersfigur

som uppfostrar barn kan ses i mirakelberättelserna.

3.2 Fadern som arbetsledare
Det finns olika synsätt på barn i arbete. Ett modern sätt att se på det är ofta att det är något negativt

att barn tvingas arbeta. Att barnen arbetade kan emellertid också ses i ett mer positivt ljus, det kan

ses som en investering i barnens framtid att lära dem arbeta. De flesta berättelserna handlar om barn

169 “Brynolfs mirkaler”, mirakel nr 20, s. 170.

170 Finucane, The Rescue of the Innocents, s. 80.

171 Little “Anger in Monastic Curses”, s. 12-14.

172 Cuvillier & Guichard, ”Barbarian Europe”, s. 328. Hanawalt, The ties that bound, s. 185-186.
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från bondebefolkningen, som behövde lära sig manuellt  arbete för att kunna klara sitt uppehälle

längre fram i livet. 

Janken Myrdal och Barbara Hanawalt har redan belyst inskolning i arbete, och påvisat att barn från

ca 6-10 års ålder började skolas in i könsuppdelade arbetsuppgifter, och då tog fäderna med sig

sönerna i arbetet.  Dessa slutsatser tycks stämma väl, pojkar skadas när de är med fadern ute på

handelsresor  eller  vedhuggning  i  skogen,  särskilt  trädfällning  och  att  forsla  hem last  på  vagn

framstår som farliga sysslor där unga pojkar ofta hamnar under nyfällda träd eller under lasten när

vagnar välter.173 När det gäller olyckor barn drabbats av med direkt koppling till kvinnors arbete har

jag bara funnit tre, och alla gäller barn som vält kokande vätskor över sig, en treåring som välter

bryggkaret över sig och en sexårig flicka som vill lyfta en kittel med såplut och välter den över sig

och en tolvårig pojke som får ett bryggkar tappat över sig.174 I ett fall följer en flicka med båda sina

föräldrar till åkern.175 Materialet är för tunt för att göra några analyser av klass i förhållande till

inskolning i arbete. Det finns inga berättelser som beskriver hur en mer förmögen fader lär upp sina

barn i någon av sina arbetsuppgifter, det närmaste man kommer är en köpmän som har med sig sin

son på en handelsresa.176 

När  det  kommer  till  barn  och  arbete  utmärker  sig  emellertid  papporna  genom  att  ta  en  mer

auktoritär position som arbetsledare och dela ut befallningar om vad som ska utföras. Det finns flera

exempel  på detta  beteende,  även mot  hustrur  och tjänstefolk,  men däremot  inga berättelser  där

kvinnor beskrivs befalla på samma sätt. Det finns fall i mirakelberättelserna där män skickar ut både

hustru och barn för att arbeta, men annars rör det sig om direkta order till ett enskilt barn, och det

kan vara både pojkar och flickor. Eftersom materialet till sin form är sådant att det berör när något

inte  gått  så  bra,  så  gäller  det  även  de  fall  där  fäder  gett  barnen  order  om  att  utföra  vissa

arbetsuppgifter.  Ibland är  fadern då där  för  att  försöka reda upp situationen,  som Lars  Nilsson

utanför Motala som 1471 skickade ut sina två söner för att dra upp nät. När de försökte dra upp det

drogs de istället ner i vattnet, och medan den äldre pojken lyckades ta sig upp drunknade den yngre

(enligt den latinska utgåvan 12 år gammal). Andra hjälpte till att dra upp pojken, men när fadern

fick höra vad som hänt, bar han pojken hem och försökte få liv i honom, för att till  sist be till

173”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 99, 110,  122, s. 148-149, 154, 160,  ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 
59, s. 43.

174 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 116, 127, s. 157, 162. ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 68, s. 51.

175 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 18, s. 17.

176 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 99, s. 148-149.
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Katarina.177 Men i ett annat exempel, när pojken Torer som är tio år gammal skickas av sin far för

att hämta hö från höstacken råkar dra ner lasset över sig så att han mosas under massorna av hö, är

fadern frånvarande. Istället är det mamman och ett syskon som hjälper till att dra fram honom, och

andra grannar som hjälper till att be.178 

Att kvinnor kan ha beskrivits annorlunda än män, snarare än verkligen betett  sig annorlunda är

givetvis ett källkritiskt problem. Mönstret stämmer hursomhelst väl in i den tidigare forskningens

beskrivningar  om mannen  som auktoriteten  och  föreståndaren  i  hushållet.179 Den arbetsledande

rollen och den direkta befallningen att utföra en viss uppgift är också ett exempel på en performativ

handling som tydligt uttrycker ett manligt socialt kön. Auktoriteten som hushållsföreståndare med

befogenhet att leda andras arbete har beskrivits utifrån forskningsläget som en central komponent i

hur vuxen manlighet uttrycks.180 

3.3 Föräldrarnas samarbete kring barnen
Johanna Andersson Raeder visar i sin avhandling att äktenskapet kunde fungera som ett ekonomiskt

kompanjonskap där man arbetade tillsammans mot gemensamma mål.181 Gabriela Bjarne Larsson

har också visat att just vid gåvor för barnen till kloster, var det viktigt att båda föräldrarna fanns

med i diplomen,  trots  att  kvinnor annars ofta utelämnades.182 Det vore rimligt utifrån begreppet

kompanjonskap att anta att barnen och barnens bästa har varit ett område där föräldrarna hade ett

gemensamt intresse. Å andra sidan finns bilden som förmedlas av andra delar av forskningsläget att

barnen varit kvinnornas exklusiva ansvar och detta utmålas som en del i en konflikt mellan könen.183

Mot den bakgrunden är det intressant att se om det finns ett samarbete mellan föräldrarna kring

barnen och om de delar upp insatserna sinsemellan efter kön. 

I mirakelberättelserna diskuteras sällan samarbetet mellan föräldrarna direkt, men indirekt framstår

det oftast som gott. I många fall ges beskrivningar som får det att framstå som att föräldrarna agerat

helt samspelta rakt igenom. I ett av Katarinas mirakel lider en liten pojke i Rumby av förlamning i

177 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 10, s. 113. Processus seu negocium, s. 100.

178 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 44, s. 127-128. Anm. Enligt Lundén är syskonet en bror men i Collijn är det 
en syster, Processus seu negocium, s. 79.

179 Sjöberg, Hustru och man i Birgittas uppenbarelser, s. 232-233.

180 Karras, From boys to men, s. 109-111. Schmidt Sabo, Den medeltida byns sociala dimensioner, s. 116.

181 Andersson Raeder, Hellre hustru än änka, s. 110-117.

182 Bjarne Larsson, ”Wives or widows and their representatives”, s. 53-58.

183 Ohlander& Strömberg, Tusen svenska kvinnoår, s. 146.
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högra halvan av kroppen. ”Hans föräldrar råkade därför i stor bedrövelse och outhärdlig smärta. De

fingo emellertid en, som de tyckte, klokare tanke, i det att de efterliknade oändligt många andra av

Kyrkans  barn  och begärde  hjälp  och bistånd av  den saliga  Katarina  av Vadstena...” 184 Det  kan

emellertid tyckas som att  beskrivningar där föräldrar gör exakt samma sak hela tiden inte är så

trovärdiga, det finns en risk som att man slentrianmässigt använder ”föräldrarna” i varje mening

istället för att utveckla vem som gjorde vad, vilket inte var så viktigt för syftet med insamlandet av

berättelserna.

 I  andra berättelser  framstår  samarbetet  som mer nyanserat.  När den treåriga Kristina skär upp

magen med en yxa, sitter föräldrarna tillsammans med grannar och gråter när de får tipset av en

förbipasserande  att  be  till  Katarina.  Föräldrarna  ber  tillsammans  med  grannarna  och  lovar  en

vallfärd, men senare är det bara modern som vill infria löftet och genomför vallfärden.  I ett mirakel

framkommer också en tydlig uppdelning mellan pappan och mammans uppgifter. När Peter Nilsson

efter långt sökande återfinner sin treåriga son som i tre dagar varit borttappad i skogen, står det att

”[f]adern  tog  honom  i  famnen  och  återgav  honom  glad  till  modern  för  att  uppvärmas  och

vederkvickas. I sin moderliga kärlek och medömkan vederkvickte hon honom, så att han inom kort

var helt återställd.”185 Medan fadern tar uppgiften att länge söka efter barnet i skogen, tar modern

hand om att värma och vårda barnet tillbaka till hälsan, enligt uppdelningen som vi sett tidigare i

avsnittet om avståndet till hemmets betydelse för föräldraskap.

Det finns ett exempel i mirakelberättelserna på föräldrar som bråkar om sina olika ansvar gentemot

barnen, och det handlar om amning. Peter Petersson i Vadstena hade 1471 fått tretton barn med sin

hustru. Men frun lyckades inte få mjölk i brösten till sina barn, och hennes man blev tvungen att leja

ammor  till  barnen.  För  detta  var  han  arg  på  sin  hustru  ”och  tillfogade  henne  smädande  och

skymfande ord”. Kvinnan bad då till Katarina och lovade två silverbröst om hon fick mjölk varpå

mjölken rann till.  Både hon och mannen kastade sig sedan på knä och tackade Katarina,  enligt

berättelsen.186

Amningen kan framstå som ett område som bara gällde kvinnor, men i själva verket har det funnits

en tradition ute i bättre bemedlade familjer på kontinenten av att pappan har ansvar för att leja en

amma.187 Christian Krötzl har skrivit om amningen att medan överklassen i Europa skaffade ammor

184 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 103, s. 150-151.

185 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 68, s. 138.

186 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 31, s. 121.

187 Shahar, Childhood in the Middle Ages, s. 61-62, 73.
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till sina barn har svenska kvinnor ammat själva.188Att barnet diar framstår i flera av berättelserna

som ett viktigt tecken på hälsa och ett barn som inte vill dia är ett tecken på att barnet snart kommer

att dö. I Brynolfs mirakel berättas om Magnus, ett halvårsgammalt frälsebarn som blev ”så allvarligt

sjuk, att han under tre eller fyra dagar inte kunde dia sin moders mjölk, och såg ut att nära nog tyna

bort.  Ett  löfte  avlades  för  honom till  den  salige  Brynolf  av  Skara,  att  om han  överlevde  och

tillfrisknade, skulle han överlämnas till kyrkans tjänst i Skara. Samma dag började barnet intaga

föda och tillfrisknade fullkomligt. Samstämmiga vittnen till detta mirakel är Birger Folkason och

Ingegerd, gossens föräldrar, vilka gick ed och förhördes noggrant.”189 Det verkar således som att

fadern var införstådd med vikten av amningen, och som att det var hans ansvar att ordna en amma

när det inte fungerade.

3.4 Relationen mellan föräldrar och vuxna barn
I den tidigare forskningen finns två sätt  att  beskriva övergången från barn till  vuxen,  antingen

genom att uppnå en viss ålder eller genom att gifta sig och starta ett eget hushåll. I lagen blir en man

straffmyndig vid 15 år men åtminstone vissa sedvänjor pekar ut åldern kring 21 år som den när man

ansetts  fullt  vuxen.  Å  andra  sidan  pekar  en  stor  del  av  forskning  mot  att  det  var

hushållsföreståndarskapet som var nödvändigt för en fullt  vuxen maskulinitet,  och kvinnan som

egentligen aldrig blev myndig räknas också som vuxen efter att hon blivit gift. 190 

Relationen mellan fäder och vuxna barn, främst söner, har pekats ut som problematisk av Aird, och

Moss. En konflikt har ibland förekommit om vem som ska vara hushållets överhuvud, då söner

velat ta över innan fäder varit redo att stiga ner.191 Å andra sidan pekar Hanawalt och Moss på att

bland bondebefolkningen och städernas borgerskap har det varit vanligt att man lyckats etablera

barnen i egna hushåll redan innan föräldrarna blivit gamla. Att lämna arv ses som mycket viktigt för

mansrollen och faderskapet i all forskning som nämner ämnet, och att ha lyckats lämna ett gott arv

och etablera sina barn kan ses som framgångsrikt faderskap.192 Mirakelberättelserna kan inte belysa

frågor om arv, men undersökningsdelen syftar till att undersöka hur och när föräldrarnas beteende

188 Christian Krötzl, ”Parent-Child Relations in Medieval Scandinavia According to Scandinavian Miracle 
Collections.” Scandinavian Journal of History vol 14;1 (Stockholm 1989), s. 28-30.

189 ”Brynolfs mirakler”, mirakel nr c 5, s. 194-195.

190 Ekholst, För varje brottsling ett straff, s. 79-82. Karras, From boys to men, s. 109-111. Shahar, Childhood in the 
Middle Ages, s. 27-30.

191 Aird, ”Frustrated masculinity”, s. 39-56. Moss, Fatherhood and its representations, s. 72, 109.

192 Hanawalt, The ties that bound, s. 68-69, 96-100. Moss, Fatherhood and its representations, s. 92-93.
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gentemot barnen förändrades när barnen kom in i övergångsåldern mot vuxenlivet, åldersmässigt

och/eller statusmässigt, samt hur relationen sett ut mellan fäder och helt vuxna barn.

Barbara Hanawalt har beskrivit hur ungdomar har ett olycksmönster som ligger mellan barnens och

de vuxnas.193 Det är ett resultat som också stämmer ganska väl för hur föräldrar och ungdomar beter

sig i de svenska mirakelberättelserna när olyckor eller sjukdomar drabbar. I vissa fall tar föräldrarna

ansvar för dem på samma sätt som med små barn, i andra fall klarar sig ungdomarna själva som

vuxna. När Ramborg som i miraklet beskrivs som 15 år men i vittnesförhöret 6 år senare säger sig

vara 26 år  blir sjuk vårdas hon av sin mor och det är föräldrarna som ber för henne. 194 Även unga

personer som lämnat föräldrahemmet får hjälp, som när en yngling blir sjuk i Motala, skyndade

modern dit för att ”såvitt möjligt hjälpa sin son i hans trångmål.” Hon hjälpte sonen genom att lova

fler offergåvor till den heliga Katarina och genom att ge honom vatten på sjuksängen.195 Å andra

sidan hittar vi mirakel som det som handlar om Tomas, som vid tillfället var 16-17 år gammal blev

arbetsoför i sin hand av en skada. Han bad då på egen hand till Nikolaus.196 

Även om det finns undantag, så framstår det ofta som att unga män klarade sig själva medan unga

flickor fick hjälp. Unga män tycks också oftare hamna i situationer de tvingas hantera på egen hand.

I  Katarinas  mirakelsamlingar  berättas  om en yngling  som blev  bortrövad  från  sin  fars  hus  till

Stäkeholms slott där han hölls tillfångatagen. När han släpptes ut på gården för att hjälpa till med att

hugga ved hölls han fast av en boja med järnkedja, men efter att han bett till Katarina fick han mod

att med en sten slå sönder bojan och fly till Vadstena kloster.197

Kvinnor, både unga och lite äldre, tycks ha haft stöd av sina föräldrar och särskilt av fadern när de

fött barn eller när något hänt med deras små barn. År 1410 födde Botild, en ung flicka på 16 år efter

en mycket  svår  barnsäng siamesiska  tvillingflickor  som var  döda.  I  vittnesförhören  står  det  att

flickans far själv hållit i barnen, vilket visar att han måste ha varit medveten om sin gifta dotters

svåra belägenhet och varit närvarande eller i närheten.198 När en liten pojke försvinner i Slätthögs

193 Hanawalt, The ties that bound, s. 159-161.

194 Sankt Nikolaus, mirakel nr 40, s. 85, 345.

195 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 89, s. 143.

196 Sankt Nikolaus, mirakel nr 30, s. 81, 335.

197 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 19, s. 117.

198 Sankt Nikolaus, mirakel nr 17, s. 77, 321.
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socken är det pojkens morfar som hjälper sin dotter att söka efter honom.199 Eftersom ingen pappa

omnämns kan det vara så att dottern aldrig var gift med pojkens far och har bott kvar hos sina egna

föräldrar, men det är givetvis också möjligt att fadern är död eller frånvarande av andra skäl. 

Det finns en kategori vuxna söner som får hjälp av föräldrarna, i synnerhet av fäderna, och det är

när söner förefaller bli ”galna” eller ”besatta”. 1407 hade Herman Magnusson från Kvarntorp enligt

hustruns uppgift blivit sinnesförvirrad. Hustrun avlade då ett löfte till Nikolaus för sin man, och bad

sedan sin svärfar om hjälp. Hermans far och bror forslade sedan Herman till Linköping och så fort

de kunde se domkyrkan tillfrisknade den sinnesförvirrade. Hur gammal Herman var vid tillfället

framgår inte, men hans hustru var då 35 år och Herman är vid vittnesförhöret 7 år senare avliden så

troligtvis  har han också befunnit sig i vuxen ålder vid det inträffade.200 I ett  annat av Katarinas

mirakel mötte en tjänare från Örebro slott djävulen på vägen. Han försökte försvara sig med svärdet

men misslyckades.  Detta gjorde honom sinnesförvirrad, han attackerade två män, övermannades

och fängslades. Därefter skickade man efter hans far som ”... löste honom från bojorna och förde

honom i sitt faderliga medlidande tillbaka till sitt hem”.201 Fadern tog med honom hem men höll

honom där i bojor från påsk till midsommar. Till sist fick han en ingivelse och bad till den heliga

Katarina, sonen fick förnuftet tillbaka och de två gjorde en pilgrimsfärd till Katarinas grav. Både att

djävlar/djävulen ligger bakom sinnesförvirringen och att man tar till ganska hårdhänta metoder för

att försöka lugna de drabbade förekommer i flera berättelser. Peter Johansson i Sundsholm bands

fast och slogs med spön eftersom han uppfattades som mycket farlig, han beskrivs som besatt av

djävulen, men tillfrisknar sedan föräldrarna bett för honom.202 Det finns också ett par exempel när

söner får ta ansvaret när fäder blir sinnesförvirrade.203

Det  går  inte  att  se  samma  tendens  när  kvinnor  blir  besatta  eller  sinnesförvirrade.  Mirakel  där

kvinnor beskrivs som sinnesförvirrade är mycket  färre,  men här  är det istället  präster  som ofta

tillkallas och får genomföra exorcismer och annat för att frigöra kvinnorna från djävlar.204  Både när

199 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 40, s. 125-126.

200 Sankt Nikolaus, mirakel nr 27, s. 331-333.

201 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 118, s. 158.

202 Sankt Nikolaus, bifogade underverk, s. 365-367.

203 Sankt Erik konung, mirakel nr 1, s. 55.

204”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 107, s. 152-153.  Himmelska uppenbarelser 4, mirakel nr 29, s. 250. Sankt 
Erik konung, mirakel nr 19, s. 61. 
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det gäller kvinnor och män som blir besatta eller förvirrade så är det också i många fall grannar eller

vänner som ber i berättelserna. Givetvis hade inte heller alla vuxna några föräldrar kvar i livet.

Att fäder tagit ett stort ansvar när vuxna barn drabbats av mental sjukdom kan höra samman med

begreppet övermage. Christine Ekholst  beskriver i sin avhandling  För varje brottsling ett  straff

begreppet övermage som förekommer i medeltidslagarna både vad gäller rätt att förvalta egendom

och  när  det  gäller  straffmyndighet.  Medan  ordet  tidigare  ofta  översatts  med  omyndig,  menar

Ekholst att ”oförmåga” ligger närmare. Ekholst menar att det visserligen oftast var barn under 15 år

som kallas  för övermage,  så kopplas och jämförs  både kvinnors och ”vettlösas” rättigheter  och

skyldigheter med dessa. Liksom barn under 15 år har kvinnor och ”vettlösa” kringskurna rättigheter

och skyldigheter. En vettlös ska enligt lagarna hållas i band, och familjen ska utlysa deras vanvett så

att det blir känt.205 Alla dessa personer tycks således ha fallit under husbondens ansvar. Barn under

15, i viss utsträckning kvinnor, och i viss utsträckning vuxna söner som tappat vettet/förmågan.  Att

vara allvarligt sinnesförvirrad kan kanske jämställas med att bli ett barn på nytt,  så att fädernas

ansvar återinträder.

Konflikter kring hushållsföreståndarskap mellan en äldre och en yngre generation, så som beskrivits

i  forskningsläget,  är  inget  som beskrivs  direkt  i  källmaterialet  vilket  inte  heller  vore att  vänta.

Däremot kan man argumentera att uppfattningar kring hushållsföreståndarskap och vuxen manlighet

reflekteras i hur tonåriga och vuxna söner oftare får klara sig själva medan fäder hjälper de grupper

som kan anses fortfarande underordnade honom. En annan tolkning som kan göras från att fäder går

inte och tar över ansvar när vuxna söner blir ”galna” eller ”besatta” är att medan vi i kapitlet om

uppfostran  kunde hitta  få  tecken på  socialisering  och gränssättning,  så  visar  dessa exempel  att

föräldrar var tvungna att gå in och ta ansvar när barnen betedde sig på ett oacceptabelt sätt ute i

samhället, vilket pekar mot att man hade en tydlig uppfattning om socialisering trots att den inte

syns så mycket i mirakelberättelserna. 

3.5 Offergåvor
När man bad till ett helgon utlovades ofta en gåva som sedan skulle tas med vid vallfärden för att

skänkas  till  klostret  eller  kyrkan som hade relikerna.  Medan det  i  mitt  källmaterial  inte  går att

komma åt frågor som arv eller andra ekonomiska investeringar i barnen, går det ibland att se vilken

typ av offergåvor föräldrarna kunde skänka för sina barn. Sari Katajala-Peltomaa har pekat på att

dessa gåvor delvis varierat beroende på såväl kön som klass.  Kvinnor har i hennes källmaterial

oftare  utlovat  gåvor  som  matvaror  och  textilier,  medan  mer  värdefulla  penningagåvor  främst

205 Ekholst, För varje brottsling ett straff, s. 79-82.
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kommer från männen.206 Ur ett ekonomiskt perspektiv blir också löften som att leva på vatten och

bröd, vandra barfota och liknande bara meningsfulla om den bedjande är en person som annars har

tillgång till bättre mat och skor.207 Finns samma tendens i de svenska mirakelberättelserna?

I de flesta berättelser där en gåva utlovas preciseras inte vad den ska bestå av. När det preciseras är

det väldigt ofta gåvor av vax som utlovas. Det är en vanlig gåva även i Katajala-Peltomaas material,

det behövdes mycket vax till ljusen i kyrkorna. Andra vanliga löften som inte tycks könsbundna är

att vallfärden ska ske på ett särskilt sätt, att man ska vandra barfota, utan underkläder eller på andra

sätt ytterligare ödmjuka sig.208

När det  gäller  andra  gåvor  än vax finns  det  en  tendens till  att  män  utlovar  pengar  eller  andra

värdefulla gåvor. Det finns några exempel på att män lovar bort gårdar eller mynt för att rädda sina

barn.209 Den tydligaste tendensen är dock den att det är föräldrar ur frälset eller köpmannaklassen

som utlovar mer värdefulla gåvor än vax. Den absolut största utlovade gåvan står riddaren Magnus

Bonde Filipsson för, som när sonen drabbas av en allvarlig sjukdom utlovar 100 mark eller en gård

att  motsvarande  värde  till  Vadstena.210  Riddaren  Greger  Bengtsson  och  hans  hustru  lovar  ett

silverbarn jämte ett vaxbarn för att rädda sin enda dotters liv.211 Det kunde även vara förmögna

kvinnor som lovade bort dyra gåvor, som en kvinna ur frälset som lovade ett gyllen för att få föda

ett levande barn.212 Då utlovandet av en värdefull offergåva och själva överlämnandet av en sådan

var  en  betydelsefull  handling  som  kunde  skänka  stor  prestige,  kan  det  ses  som  ett  sätt  att

performativt uttrycka såväl kön som stånd att utlova och skänka guld eller gårdar. De skillnader

som Katajala-Peltomaa pekar på i sin studie förekommer i de svenska mirakelberättelserna, men

skillnaderna tycks tydligare kopplade till klass än till genus.

3.6 Sammanfattning av andra undersökningsdelen
Syftet med den andra undersökningsdelen har varit att se vilka investeringar utöver direkt närhet i

vardagen som föräldrar gör i sin barn, och hur de skiljer sig mellan fäder och mödrar. Ekonomiska

206 Katajala-Peltomaa, Gender, Miracles and Daily life, s. 205-207.

207 Ibid, s. 222-229.

208 Exempel: ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 17, s. 15-17.

209 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 126, s. 162. ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 12, s. 13. Sankt Erik 
konung, mirakel nr 40, s. 69. 

210 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 136, s. 164-165.

211 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 50, s. 131.

212 Sankt Erik konung, mirakel nr 27, s. 65.
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investeringar  har undersökts genom att  se till  vilka offergåvor som utlovas för barnen, och ger

resultatet att män och välbärgade familjer är mer benägna att skänka värdefulla gåvor men att fokus

i de flesta böner inte ligger på värdefulla gåvor.

Förutom  ekonomiska  investeringar  har  mer  immateriella  investeringar  som  uppfostran  och

inskolning  i  arbete  undersökts.  Undersökningen  av  uppfostran  visar  inte  på  någon  disciplinär

fadersfigur och de få exempel av aga eller åtsägelser som finns i materialet framhävs inte som goda

exempel.  Förebilderna för föräldrar i  detta religiöst  färgade material  tycks ligga på mildhet  och

kärlek. Däremot kan man se fäder i en mer auktoritär position när det kommer till arbete där män

ibland visas tydligt i en arbetsledande position som kvinnor inte har, när det kommer till att dela ut

arbetsuppgifter till barnen.

Föräldrarna förefaller i många berättelser ha ett starkt samarbete kring sina barn.  Medan amning

har varit något som även frälsekvinnor förväntats göra själva i Sverige, har uppgiften att finna en

amma om amningen inte fungerat fallit på fäderna.213 I viss mån går det således att se ett mönster

där föräldrar har haft kompletterande uppgifter baserat på kön, vilket även visades i avsnittet om

avstånd från hemmet i den första undersökningsdelen.

Medeltida tonåringar och unga vuxna tycks ha haft en mellanposition där de ibland agerar som

vuxna och ibland blir omhändertagna som barn. Det framstår som att unga kvinnor får mer hjälp av

fäderna än unga män. När det gäller vuxna barn tycks fäder ta ett större ansvar för att hjälpa dem,

och i synnerhet  framkommer det mönstret  när det gäller  söner som blivit  sinnesförvirrade eller

uppfattas som besatta av djävulen. Förklaringen till  mönstret kan hänga samman med medeltida

uppfattningar om myndighet  respektive omyndighet.   Fadern hade ett  ansvar för sina omyndiga

barn,  medan  myndiga  i  större  utsträckning  tycks  ha  fått  klara  sig  själva,  och  kvinnor  samt

sinnesförvirrade har setts som omyndiga medan män i vuxen ålder som varit vid sinnenas bruk har

setts som myndiga, och därmed inte i behov av faderns hjälp som de övriga.

4. Kärlek och närhet

213 Krötzl, ”Parent-Child Relations in Medieval Scandinavia According to Scandinavian Miracle Collections.”, s. 28-
30. Shahar, Childhood in the Middle Ages, s. 61-62, 73.
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Den tredje undersökningsdelen syftar till att utforska vilka känslomässiga band som funnits mellan

föräldrar och barn, och om det fanns skillnader mellan könen. Undersökningsdelen består av fyra

avsnitt.  De  första  två  avsnitten  analyserar  vilka  känslouttryck  som  förekommer  från  föräldrar

respektive barn i mirakelberättelserna. Då stora källkritiska problem finns kring beskrivningen av

känslor i mirakelberättelserna, kommer jag sedan att söka två andra vägar för att försöka komma åt

om fäder haft en särskild, känslomässig relation till sina barn. Dels kommer jag att se på likheter

och skillnader  i  hur  manliga  arbetsgivare  agerar  gentemot  sitt  tjänstefolk,  dels  kommer  jag att

undersöka om det, som i den tidigare forskningen har hävdats, är så att fäder visar omtanke om sina

barn främst utifrån motivationen att de vill ha levande arvingar.

4.1 Föräldrars känslor för barnen
När  det  gäller  hur  föräldrarnas  känslor  för  barnen beskrivs  i  mirakelberättelserna  så  är  det  de

uppgifter som bör betraktas allra mest kritiskt och inte utan mycket eftertanke ses som något som

beskriver  verkligheten.  Anledningen  till  det  är  att  vissa  känslouttryck  hört  till  formen,  och  att

nedtecknarna har haft anledning att överdriva. Ett mirakel skulle ske när någon befann sig i svår

nöd, och för att tydliggöra hur stor nöden verkligen var kan man föreställa sig att nedtecknaren

skulle ha överdrivit föräldrars förtvivlan när de bad om hjälp. Även lyckan och tacksamheten hos

den som blivit hjälpt är något som hör till formen och som stundtals beskrivs med ganska liknande

termer i flera mirakel skrivna av samma hand. I många mirakel beskrivs hur de församlade grät,

antingen av sorg eller av lycka när man bad om eller fick vara med om ett mirakel. Både män och

kvinnor  grät,  och den tidigare  forskningen har  också  påvisat  att  offentlig  gråt  har  varit  socialt

godtagbart för män under vissa omständigheter, så som när ett barn dött.214 I mirakelberättelserna

kommer  vi  således  åt  både  det  som Evenshaug  & Hallen  kallar  för  fysiologiska  förändringar

(tårarna) och de yttre reaktionsmönstren (verbala uttryck för sorg och böner).215 Däremot kan vi inte

enkelt  komma  åt  vad  de  kallar  den  känslomässiga  upplevelsen  genom ren  inlevelse,  eftersom

tårarna inte enkelt tolkas på samma sätt som vi skulle tolka gråt i sådana situationer idag. Tårar är

nämligen  starkt  kopplade  till  ånger,  nåd  och  förlåtelse  i  den  medeltida  kyrkliga

världsåskådningen.216 Tårar hör således samman med den religiösa upplevelsen att be om och att få

nåd  i  form  av  ett  mirakel.  Det  finns  skäl  att  misstänka  att  lite  extra  tårar  kan  ha  tillsatts  i

berättelserna i efterhand, och att de tårar som kan ha förekommit i verkligheten ändå inte ska förstås

214 Cooper “The Shedding of Tears in Late Anglo-Saxon England”, s. 176-177.  Classen “Crying in Public and in 
Private”, s.230-238.

215 Evenshaug & Hallen, Barn- och ungdomspsykologi, s. 175.

216 Christopher Swift “A penitent prepares” , s. 80-88.
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på samma sätt som idag. Att betydelsen av gråt som handling har skiftat kulturell betydelse är också

av intresse för det teoretiska ramverket med performativitet. Kroppsliga reaktioner på starka känslor

kan ses som instinktiva, men tolkas inom såväl psykologin som av Butler som handlingar som sker

inom en sociokulturell ram, varför de kan förstås som performativa handlingar. Tårar och andra

känslouttryck i mirakelberättelserna är performativa eftersom de visats upp antingen på plats inför

de deltagande, eller efteråt när de nämndes vid nedtecknandet.  

Det som kan sägas allmänt om förekomsten av känslouttryck i mirakelberättelserna är att det ofta är

mycket starka känslor som beskrivs när föräldrar ber för barn som är döda, skadade eller sjuka.  En

far kan beskrivas som ”halvdöd av smärta”  när han ser sin son svårt skadad,  en mor kan drivas från

hemmet av sin ”våldsamma sorg” vid ett barns sjukdom och båda föräldrarna kan gråta ymniga

glädjetårar när ett barn tillfrisknar.217 Medan det som sagt inte går att ta dessa uppgifter på orden, så

tycks det åtminstone i traditionen kring nedtecknandet av mirakelberättelser vara acceptabelt  för

föräldrar att uttrycka känslor i mycket starka ord. En annan sida av saken är att det faktiskt finns

några berättelser där inga starkare känslor uttrycks för barnet vid en olyckshändelse, om detta beror

på  vittnena  eller  på  nedtecknaren  är  svårt  att  säga.218 Sammanfattningsvis  kan  man  på  en  rent

spekulativ nivå föreställa sig att det funnits en ganska hög acceptans för föräldrar att uttrycka starka

känslor för sina barn. Om det är så det varit vanligt att använda starka ord för att beskriva sina

känslor, så är det också något som traderas till barnen, eftersom Evenshaug & Hallen menar att barn

lär  sig  sitt  känslomässiga  vokabulär  genom att  höra andra uttrycka  sig om känslor. 219 Eftersom

uttrycken används i mirakelberättelserna, så har de antingen varit vanliga bland folk i gemen, eller

åtminstone i den kyrkliga kulturen som barnen bör ha kommit i kontakt med via mässor om inte

annat. Man kan således föreställa sig att kyrkan på så vis skulle ha ”smittat” den folkliga kulturen

med ett starkt känslospråk, även om man skulle anta att det inte fanns före kristnandet.

De som framhållit mirakelberättelsernas relativa tillförlitlighet som källmaterial, Janken Myrdal och

Sari Katajala-Peltomaa,  använder som argument att  materialet  innehåller en stor mängd detaljer

som varken är standardiserade eller tycks ha någon betydelse för berättelsernas slutgiltiga syfte. Det

förefaller  därför  som att  man  i  många  fall  bara  skrev ner  det  folk  berättade  utan  att  i  så  stor

utsträckning formalisera eller sålla materialet.  Ibland går också dessa detaljer stick i stäv med vad

som kan anses lämpligt eller önskvärt hos en kristen som söker hjälp. Ett sådant exempel är en

217”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 11, s. 114.  Sankt Erik konung, mirakel nr 45, s. 70.

218  Ex. ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 122, s. 160.

219 Evenshaug & Hallen, Barn- och ungdomspsykologi, s. 198, 206-210.
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berättelse i Eriks mirakel från 1306, som berättar att då den sexåriga pojken Bengt låg för döden

flyr hans mor hemmet då hon inte klarar av att se honom dö, och tar sig till kyrkan i Gamla Uppsala

i tanken att han ska hinna dö innan hon återvänder. Där hittar prästen henne, ”förtvivlad, upplöst i

tårar och ovårdat klädd.” Han får veta att hon på mindre än ett år redan förlorat fyra söner och två

döttrar och inte klarade att se ett till barn dö.220 Medan förtvivlan och tårarna möjligtvis kan påstås

höra till formen, borde ändå den ovårdade klädseln inte vara något önskvärt hos en god kristen som

söker hjälp  i  en kyrka.  I  en annan berättelse  hittar  Kristina i  Hässelmara gård på Värmdö sin

tvååriga son nästan ihjälfrusen efter att ha lämnat honom ensam hemma hela dagen för att valla

boskap,   och  då  tar  sig  för  att  ”bränna  gossen  med  eld  under  hakan  och  annorstädes  för  att

härigenom utröna, om han möjligen ännu hade något liv.”221 Varken att fly hemmet och sitt sjuka

barn, upplöst av tårar och med ovårdad klädsel eller att lämna ett litet barn att nästan frysa ihjäl för

att  sedan bränna det  med eld för att  se om det  levde,  förefaller  stämma med normen för goda

medeltida mödrar. Utifrån dessa exempel finns skäl att tro att åtminstone en del av berättelserna

som återger känslor och reaktioner inte är tillrättalagda utan stämmer överens med verkligheten. Det

finns stora skillnader i hur föräldrarnas beteende beskrivs, medan de i vissa fall visar ett stort lugn

och beskrivs sätta full tilltro på att ett mirakel ska ske, blir de i andra fall mycket upprörda och beter

sig förvirrat. Det pekar mot att det inte funnits en fast mall för hur föräldrars beteende och känslor

skulle beskrivas utan att detaljerna varierat från fall till fall.

Den tidigare forskningen har målat upp en skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till

starka känslor och sorg över barnen. Både kvinnor och män var, enligt Classen och Cooper, tillåtna

att visa sorg, och även gråta. Men medan kvinnor förväntades visa sorg och det fanns en acceptans

för att de dessutom kunde tappa behärskningen totalt i sin sorg, så kunde mäns sorg accepteras, men

skulle hållas under kontroll och att mannen skulle behålla sin auktoritet även i svåra situationer.222

I mirakelberättelserna går det  inte att  se en sådan skillnad mellan pappor och mammor  när det

kommer  till  uttryck  för starka känslor.  Det finns något  fler  berättelser  där pappor uttrycker  sig

väldigt känslosamt vid barns olyckor, men å andra sidan kan man tänka sig att män kanske fått

större utrymme för sina vittnesmål. I de berättelser där båda föräldrarna finns med går det inte heller

att  se något direkt mönster  för deras agerande,  i vissa fall  är det modern som beskrivs som att

220 Sankt Erik konung, mirakel nr 45, s. 70-71.

221 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 42, s. 31.

222 Cooper “The Shedding of Tears in Late Anglo-Saxon England”, s. 176-177. Classen “Crying in Public and in 
Private”, s. 230-238.
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reagera väldigt starkt medan fadern håller sig lugn, i andra fall är det tvärtom. Ett exempel på det

berör en Finvid Bengtsson, som är ute på åkern när hans treåriga barn får bryggkaret över sig.

Medan  modern  snabbt  och  rådigt  placerar  barnet  i  bäcken,  kommer  Finvid  springande  och

”skyndade för att se vad som hänt, men när han nådde vad han sökte, blev han ännu mer bedrövad

över vad han såg än över det som han nyss hört. Han blev nästan vanmäktig och kunde ej alls förstå,

vad han skulle göra, ty hans dotter, som han älskade så ömt, syntes vara alldeles död.” 223 Finvids

beteende när barnet skadats tycks inte vara särskilt kontrollerat eller auktoritärt, istället tycks han

tappa koncepten fullständigt. Ett liknande exempel är när Johan Petersson i Skänninge lämnar sin

tvååriga dotter ensam hemma i över en timme. Då han återvänder hittar han flickan drunknad i en

öltunna.  ”Han  lämnade  henne  på  golvet,  sprang  ut  på  gatan  under  högljudd  jämmer  och

sammankallade alla som han kunde finna, för att de skulle se hans smärta och lindra den. Både män

och kvinnor samlades, men smärtan kvarstannade dock i fadersbröstet,  ty det fanns ingen bland

dem, som kunde återgiva livet åt flickan.”224 Johans beteende kan tyckas stämma ännu sämre med

den beskrivna normen för hur män får uttrycka sorg, inte bara verkar han helt utan kontroll över

situationen, han låter också hela samhället se honom på det viset. Här finns möjlighet att göra två

intressanta tolkningar. Den ena är att Finvid och Johan vid katastroferna där deras små barn dött

helt tappar alla begränsningar för hur de får agera ut sin sorg som satts av sociala konventioner

kring manlighet. Man kan då beskriva deras beteende som instinktivt, och den förlamande känslan

av sorg som något som ligger bortom sociala konstruktioner. Väljer man den tolkningen så får man

visserligen ett tungt bevis för en nära och kärleksfull relation mellan fäder och barn, men måste

samtidigt frångå de teoretiska ramen för uppsatsen i Butlers teori om performativitet. Butler menar

nämligen  att  medan  det  kan  finnas  individuella  variationer  i  hur  socialt  kön  ageras,  är  dessa

variationer ändå begränsade av vissa ramar för att alls gå att förstå i sin kontext. Beteendena som

Johan och Finvid ägnar sig åt kan inte beskrivas som obegripliga i sin kontext, då hade de aldrig

blivit nedtecknade i mirakelberättelserna, som trots allt på ett begränsat utrymme syftar till att samla

vital information till kanoniationsprocesserna. En annan möjlig tolkning är då att Finvid och Johans

beteenden är möjliga vägar att uttrycka faderlig sorg i deras medeltida kontext. Det kan vara så att

dessa beteenden faktiskt ingår i en tradition där män får uttrycka okontrollerad, kraftig sorg på ett

sådant sätt att de inte längre framstår som auktoritära och behärskade, men att detta är en tradition

som inte går att fånga upp i tidigare normativa eller idealiserande källmaterial. I synnerhet när det

gäller  Johan så finns det ett  tydligt  performativt  drag i  hans beteende.  Berättelsen pekar på ett

223 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 116, s. 157. I den latinska texten rör det sig om en pojke vid namn Esbjörn 
Myrdal, ”Kulturhistoriska fragment”, s. 60. Processus seu negocium, s. 117.

224 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 125, s. 161.
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tydligt orsakssamband mellan att Johan lämnade dottern ensam hemma en längre stund och att hon

drunknar i en öltunna. När Johan sedan återvänder och upptäcker vad som skett går han genast ut på

gatan och börjar skrika ut sin sorg, i uppsåt att folk skulle se hans smärta, så att många passerande

samlas för att se på. Det här kan kopplas till en tradition som Sari Katajala-Peltomaa beskriver, att

den som först hittar någon som dött genom en olyckshändelse genast ska påkalla uppmärksamheten

från omgivningen, för att på så sätt visa sin oskuld och inte framstå som en potentiell mördare.225

Utifrån den bakgrunden går det att uppfatta beteendet att visa upp mycket kraftiga känslor över sitt

barns död, även inför hela samhället, som ett meningsfullt, begripligt och acceptabelt beteende för

en far. 

Män  i  mirakelberättelserna  tycks  således  inte  alltid  följa  mansidealen  som  förespråkade

självkontroll  och  att  behålla  sin  auktoritet  som  man  och  hushållsföreståndare  när  något  så

upprörande som ett barns död inträffade. En berättelse ur Katarinas mirakel visar också en man som

är beredd att ge upp det som av forskningen beskrivits som det mest centrala för vuxen manlighet –

hushållsföreståndarskapet.  Johan Svensson lovar  att  skänka sin gård till  Vadstena,  om han kan

återfinna  sin treåriga  dotter  som varit  vilse  i  skogen i  åtta  dagar.226 Medan detta  inte  tycks  så

märkligt i ett modernt perspektiv, tycker jag att det är anmärkningsvärt om man beaktar hur viktig

gården  var,  för  mannens  position  i  samhället,  för  familjens  försörjning  och  hela  familjens

tillhörighet till en gemenskap. Å andra sidan tar även Myrdal upp det fallet, och har då undersökt

Vadstenas  jordebok,  där  han  inte  kan  finna  att  en  sådan  gård  skulle  ha  skänkts.227 Det  kan

åtminstone konstateras att det var möjligt för en far att i förtvivlans stund tänka tanken att ge bort

sin gård för att rädda sin lilla dotter, även om han kanske inte uppfyllde löftet efteråt. Löftet bör ha

inträffat, annars vore det ju synnerligen märkligt att berätta om det vid förhöret om han nu inte ville

skänka gården trots allt.

I en del mirakel framhäver föräldrarna just sin sorg som en del av orsaken till att de ska ha hjälp,

snarare än barnets behov. I Birgittas mirakel råkar en sexårig pojke falla i elden, och bränner sig

svårt. Föräldrarna beklagar sig över att ”utom andra prövningar, som de hade att utstå, måste de nu

också uppleva sonens död”.228 I  Brynolfs  mirakel  har Bengta tröttnat  på att  hennes treårige son

sedan tre veckor varit lam i ben och fötter, och säger därför till den lille sonen ”O, Gud i himmelen

225 Katajala-Peltomaa, Gender, Miracles and Daily Life, s.76.

226 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 126, s. 162.

227 Myrdal, ”Kulturhistoriska fragment”, s. 67.

228 Himmelska uppenbarelser 4, mirakel nr 40, s. 255.
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och du salige Brynolf, antingen skall du ta ifrån mig denna min son, så att jag inte skall behöva se

honom så sjuk och eländig, eller snabbt göra honom frisk.”229 Det är intressant att själva sorgen som

barnens sjukdom eller död orsakade, sågs som ett problem i sig, och det visar om inte annat tydligt

att Ariés tes om att föräldrar inte skulle brytt sig om sina barn i många fall är helt felaktig. 

Sammanfattningsvis tycks inte uppgifterna om starka känslor hos föräldrarna vara helt framtvingade

av mirakelberättelsernas  form,  eller  helt  fabricerade  av nedtecknarna.  Det  finns  en allt  för  stor

variation i uttrycken,  också i berättelser skrivna av samma nedtecknare,  för att  det ska vara ett

rimligt antagande. Däremot är det omöjligt att veta säkert vilka uppgifter som kommer direkt från

de berörda föräldrarna och vilka som kan vara tillagda eller överdrivna. Några slutsatser kan ändå

dras.  Inom ramarna  för  nedtecknande  av  mirakelberättelser  tycks  det  som att  det  funnits  stort

utrymme för att beskriva starka känslouttryck hos föräldrarna, även till den punkt där föräldrarna

tycks bete sig orationellt eller förvirrat.  Fäder kan i mirakelberättelserna visa beteenden som kan

ses  som motsatsen  till  manliga  enligt  dåtidens  uppfattningar,  där  de  tappar  självkontrollen  när

barnen förolyckas. Både Claes Ekenstam och Ruth Mazo Karras pekar även på att det skulle ha

varit socialt acceptabelt för män att gråta och visa stark sorg, så det förefaller inte orimligt att anta

att  åtminstone en de av berättelserna  återger  verkliga händelser  och känslor och att  vissa fäder

verkligen  har  gråtit  och  skrikit  framför  grannar  och  anhöriga.230 I  vilken  utsträckning  samma

acceptans för känslouttryck även förekommit ute i det vanliga samhället är svårt att säga, men med

all sannolikhet har många känt till berättelserna, en del har även använts i predikningar, så denna

bild av starka känslor hos föräldrar för sina barn kan inte ha varit okänd för för allmogen. 

4.2 Barnens känslor för föräldrarna
Det finns mycket lite uttryck för barnens känslor för föräldrarna i mirakelberättelserna.  De små

notiser  som finns,  riktar  sig  mest  mot  mödrarna.  Anledningen  till  detta  torde  vara  att  barnens

känslor är oviktiga för syftet med nedtecknandet av berättelserna.  Föräldrarnas känslor när de ber

för sina barn fyller en funktion i att visa hur stor nöden och behovet av ett mirakel var, men det gör

vanligtvis inte barnens känslor. Bortsett från det kan det givetvis vara så att barns känslor ansågs

oviktiga överhuvudtaget, men barns känslor används ibland för att förstärka bilden av en katastrof.

I Helga lösens mirakelsamling berättas att 1439 är Helena, hustru till bonden Johan i Uppsala-Näs

svårt sjuk, och till sist tror han att hon har dött. Han kallar dit grannarna till hjälp, man kommer

överens om att hon är död och lägger ner kroppen på golvet. Johan vittnar ”när de små barnens gråt

229 ”Brynolfs mirakler”, mirakel nr 8, s. 181.

230Ekenstam, ”Rädd att falla” s. 159-161.  Karras, From boys to men, s. 65. 
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ljöd emot mig från alla håll för att göra min bedrövelse ännu större, rann det mig i minnet, att den

heliga korsnedtagningen skyndsamt beskär sin förbarmande nåd åt dem, som fromt åkalla den.”231

Här spelar barnens gråt en förstärkande roll i att måla upp en desperat situation där Johan väljer att

söka undfå ett mirakel för sin fru. Samtidigt får vi också veta, att barnens gråt kan tänkas göra en far

bedrövad, rentav få honom att söka nya lösningar på ett problem.  

Barn kan omnämnas ge vissa mer känslobetonade uttryck vid tillfrisknande från sjukdomar eller

olyckor. Det kan beskrivas att de fick en ”glad uppsyn” eller ger andra uttryck för glatt humör som

en pojke som räddas från pesten genom föräldrarnas böner, och där de natten efter får glädjen att

höra honom ligga  och sjunga muntert  i  sin säng.232 Jag har bara funnit  en berättelse  där dessa

positiva känslor riktas direkt mot en pappa. Den handlar om Peter Johansson som när han återvände

från arbete upptäckte att huset, där hans ettåriga son var lämnad ensam, stod i lågor. Peter rusade in,

fick tag på barnet, och sprang ut men brände sig på vägen, något han knappt kände eftersom han

”till sin glädje med klara ögon såg, att hans son var oskadd.” När de kommit ut beskriver grannarna

hur pojken ”log munter och glad mot fadern och alla de närvarande.”233

4.3 Att lämna arvingar
Både den internationella forskningen som fokuserar på samhällets elit så som Aird och Karras och

den svenska forskningen på bredare folklager så som Christine Ekholst har framhållit att det var en

viktig del i mansrollen att få arvingar och föra en linje och ett arv vidare till nästa generation. 234

Frågan blir då. om det går att se några tecken i mirakelberättelserna på att denna önskan om att få

arvingar och behålla dem var något som motiverade män att be för sjuka eller förolyckade barn.

I mirakelberättelserna finner man en tendens att understryka hur mycket föräldrarna behövde ett

mirakel när det var det enda barnet, den enda sonen, eller alla överlevande barn det handlade om.

Det förekommer både för frälset och för den övriga befolkningen. Riddaren Greger Bengtsson och

hans fru hade bara en dotter, som blev dödligt sjuk. Det beskrivs som att ”[e]ftersom hon var enda

231 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 83, s. 71-73. 

232 Himmelska uppenbarelser 4, mirakel nr 25, s. 246. ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 72, s. 55-57.

233 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 141, s. 166-167.

234 Aird, ”Frustrated masculinity”, s. 49.  Ekholst, För varje brottsling ett straff, s. 140. Karras, From boys to men, s.
164-166.
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barnet var hon innerligt älskad.”235 Då en kvinna ser sina två barn falla ner i forsen blir hon otröstlig

då ”hon berövats sina barn och förlorat sitt änkestånds tröst och hopp”.236

Det finns också några exempel på när epidemier snabbt dödar många syskon, som då Anders och

Valborg i Pershyttan bad för sin lille son Peter, som låg för döden, och särskilt poängterade att de

redan begravt  alla  hans fyra äldre bröder i samma grav.237 Ett  av de tydligaste  exemplen på en

önskan om att någon ska leva vidare, är när en hel familj på åtta personer drabbas av pesten och

”husfadern, som fruktade, att en dödlig utgång med all sannolikhet förestod honom och hela hans

familj, gjorde ett löfte till Herrens korsnedtagnings minnesbild, att om åtminstone någon på hans

gård överlevde, så skulle denne offra ett pund vax och om han själv överlevde, skulle han infria

löftet med vallfärd.”238

Sammanfattningsvis förekommer det att behovet av hjälp beskrivs som extra stort när det är sista

eller enda barnen som riskerar att dö, men någon tydlig motivering till orsaken förekommer inte.

Det går inte att se någon större skillnad män och kvinnors agerande här, men i den enda berättelse

som särskilt betonar vikten av att någon i familjen överlever och finns kvar på gården är det en man

och hushållsföreståndare som ber.

4.4 En jämförelse mellan arbetsgivare och fäder
Barbara  Hanawalt  och  Ruth  Mazo  Karras  betonar  att  unga personer  i  tjänst  hade  en  liknande

position  gentemot  sin  manliga  arbetsgivare  som  barnen  i  hushållet  hade  gentemot  sin  far.

Husbonden var arbetsledaren, men han hade också ett ansvar för deras välfärd och för att lära upp

dem till ett arbete och hjälpa dem att etablera sig i livet.239 Barn kunde skickas hemifrån vid ganska

ung  ålder,  i  somliga  fall  redan  kring  sju,  och  i  Norden  har  systemet  ofta  mer  liknat  ett  av

fosterbarn/fosterföräldrar  än en regelrätt  anställning.240 En intressant  frågeställning  för att  kunna

komma åt  fäders  känslor  för  sina barn,  blir  om arbetsgivare  beter  sig  på  samma sätt  mot  sina

235 ”Den heliga Katarinas”, mirakel nr 50, s. 131.

236 Himmelska uppenbarelser 4, mirakel nr 30, s. 250.

237 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 72, s. 55-57.

238 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr 65, s. 47.

239 Hanawalt, The ties that bound, s. 156. Karras, From boys to men, s. 109-119. Schmidt Sabo, Den medeltida 
byns sociala dimensioner, s. 116.

240 Anna Hansen “Bonds of affection between children and their foster-parents in early icelandic society.” I Susan 
Broomhall (red.) Emotions in the Household, 1200-1900 (Basingstoke 2008), s. 41-47.
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anställda, i synnerhet de yngre, som gentemot sina barn. Är det positionerna i hushållet som avgör

vilka känslor man visar för varandra, eller finns det ett särskilt band mellan fäder och barn?

De flesta barn och ungdomar man finner i materialet som har skickats i tjänst, har kommit till en

kyrkoherde, adelsman, eller någon i kungens tjänst. Antingen rör det sig om att det är den sortens

högre uppsatta personer man främst skickat barn till, eller så är det mer så att det är dessa som bryr

sig om att be samt faktiskt berätta och sprida miraklet vidare. 

Det  finns  en  handfull  berättelser  som handlar  om hushållsföreståndare  som ber  för  sina  unga

anställda.  Ett  av  Eriks  mirakel  handlar  om  pojken  Anders,  som  tjänade  en  herr  Ingevald  i

Sollentuna. När han gick för att hämta vatten blev han galen och hoppade ned i brunnen. Andra

drängar såg detta och rusade fram och drog upp honom, men i två dagar därefter låg han livlös.

”Men hans husbonde gick fram till honom, och då han såg det sorgliga som hänt pilten, gjorde han

ett löfte för honom till Sankt Erik...”241 Ett annat exempel från Nikolaus samling berättar om den

trettonåriga flickan Ingefrid som tjänade hos Olov Dvärstad när hon drabbades av en sådan bula på

ögat att man trodde att ansiktet skulle bli vanställt av det. Olov ber då för henne till Nikolaus, och

hon blir återställd. När hon sju år senare vittnar om denna händelse är hon gift, vilket tyder på att

anställningen som tjänsteflicka var en övergående period.242

Även om det finns exempel på arbetsgivare som ber för unga anställda så är det betydligt mycket

färre än de där fäder ber, och beskrivningar skiljer sig från dem som rör fäder. Orsaken till att de är

färre kan vara att det var ovanligt att unga människor gick i tjänst före de kommit upp i en ålder där

de som regel kunde be för sig själva. Det skulle kunna kopplas samman med att arbetsgivarna som

kommer med i materialet ofta hör till ett högre stånd, kanske var det bara barn i dessa grupper som

skickades bort. Det är också möjligt att man inte bedömt det värt att göra en vallfärd för en anställd

och  att  de  fall  där  man  bett  för  dem oftast  inte  hamnat  på  pränt.  Den  troligaste  anledningen

förefaller ändå vara att arbetsgivare inte varit lika benägna att be för sina anställda som fäder för

sina barn. Detta eftersom även i de fall där arbetsgivare har bett framkommer en tydlig skillnad mot

fallen där fäder ber för barn – det förekommer inte alls samma starka känslospråk. Inga glädjetårar,

ingen jubellycka, ingen obeskrivlig sorg. Det förekommer beklaganden, omtanke och omsorg om de

anställda,  men de starka känslor som uttrycks mellan fäder och barn förekommer inte.  Det kan

givetvis bero på hur materialet har nedtecknats och formaliserats, men även om så är fallet så är det

i så fall tydligt att starka känslor tecknas ner när det gäller fäder som ber för sina barn, men inte när

241 Sankt Erik konung, mirakel nr 5, s. 57.

242 Sankt Nikolaus, mirakel nr 14, s. 77, 317.
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det är arbetsgivare som ber för unga anställda, och det säger i sig själv en hel del om synen på dessa

olika relationer och att de uppfattades som just olika till sin karaktär. Ett annat argument för en

sådan  skillnad  är  att  det  finns  några  fall  där  ett  barn  eller  en  ungdom varit  i  tjänst  men  där

föräldrarna ändå skickats efter och varit de som tagit ansvar för att be för sitt barn, när något skett. 

Alla  arbetsgivare  framstår  inte  heller  som sympatiska.  Peter  Andersson,  som beskrivs  som en

yngling, arbetade 1418 som husfolk åt riddaren Nils Bosson. Fogden på gården han arbetade på

misstänkte honom för att vilja rymma, och slog honom därför i stock i 19 dagar tills Peter bad till

Helga Lösen och genom ett mirakel blev fri. Det finns ett liknande exempel från 1422 där en murare

upprepade gånger ber om sin lön men inte får den utan istället kedjas fast i matsalen och får stå där

tills han kommer fri genom ett mirakel.243 Ett par mirakel av den här sorten säger givetvis ingenting

om hur arbetsgivare överlag betedde sig mot sitt tjänstefolk. Däremot säger det något om vilka typer

av teman som kommer fram i mirakelberättelserna. Det finns inga mirakelberättelser där föräldrar

utmålas som grymma och dåliga på detta vis, det närmaste vi kommer är berättelser som pekar mot

oaktsamhet  och  aga.  Att  beskriva  hur  anställda  blir  illa  behandlade  av  arbetsgivare  går

uppenbarligen för sig och är berättelser som kan tas upp i materialet, medan sådana beskrivningar

av föräldrar antingen aldrig berättas eller sorteras bort av nedtecknarna. 

Sammanfattningsvis  visar de svenska mirakelberättelserna på en betydande skillnad i  relationen

mellan  hushållsföreståndaren  och  hans  anställda  respektive   relationen  mellan  fäder  och  barn.

Förutom att antalet fall där fäder ber för sina barn är väsentligt många fler, så används inte samma

känslospråk när arbetsgivare handlar för att rädda anställda, och arbetsgivare beskrivs i vissa fall

som grymma. Oavsett om mirakelberättelserna här är en direkt avspegling av verkligheten eller mer

en  produkt  av  ett  urval,  så  ger  undersökningen  det  tydliga  resultatet  att  åtminstone  på  en

föreställningsnivå  har  det  funnits  en  markant  känslomässig  skillnad  i  relationen  mellan  en

hushållsföreståndare och hans anställda, i förhållande till relationen mellan en far och hans barn.

Liknande statusmässiga och ekonomiska positioner i hushållet tycks inte med självklarhet innebära

liknande känslomässiga relationer till de andra hushållsmedlemmarna.

4.5 Sammanfattning av tredje undersökningsdelen
Den tredje undersökningsdelen har syftat till att utforska fäders känslomässiga band till sina barn

utifrån de svenska mirakelberättelserna. Mirakelberättelserna innehåller ofta ett starkt känslomässigt

språk när föräldrar sörjer skadade eller döda barn och gläds över räddade barn. Ingen större skillnad

går att se mellan fäder och mödrar.  Då mirakelberättelserna är ett  problematiskt  källmaterial  ur

243 ”Miracula defixionis Domini”, mirakel nr, 58, 73, s. 41, 57-59.
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källkritiskt perspektiv för att besvara frågor om känslor, har undersökningen genomförts delvis i en

diskussion om källvärdet och delvis genom att försöka komma åt frågan på andra sätt än enbart att

läsa beskrivningar om känslor mellan fäder och barn. Undersökningen visar att mirakelberättelserna

ibland visar på känslomässiga beteenden som inte kan ha setts som ideala eller normativa under

medeltiden. Vissa män uppvisar förvirrade beteenden där de låter kvinnor eller främlingar ta över

ansvaret, något som kan ses som ett argument för att åtminstone en del beskrivningar är genuina

och inte ett resultat av överdrifter i nedtecknandesituationen. Undersökningen visar också att barns

känslor bara beskrivs när de förstärker dramatiken i berättelsen eller där de förstärker föräldrarnas

lidande. Föräldrars sorg över barnen beskrivs som ett problem i sig självt. 

Då den tidigare forskningen pekat mot att  barn var viktiga för mansrollen i  form av att  utgöra

arvingar,  snarare  än  i  bemärkelsen  far-barn  relationer,  genomfördes  en  undersökning  av  vilka

tecken som framkommer om fokus på att få behålla arvingar. Det visade sig att  det finns vissa

tendenser i materialet att se förlusten av enda eller sista barnet som extra allvarlig, och ett fåtal

berättelser som pekar mot ett intresse av att ha kvar en arvinge eller en familjemedlem på gården. 

Den tidigare  forskningen har  även beskrivit  hur  barn och tjänstefolk  hade  en liknande relation

gentemot husbonden/fadern, och därför genomfördes en undersökning för att se om husbonden även

tog  samma  ansvar  och  visade  samma  känslor  gentemot  tjänstefolk  som  gentemot  sina  barn.

Resultatet  blev  tydligt  negativt,  relationen  mellan  fäder  och  barn  och  relationen  mellan

hushållsföreståndare och tjänstefolk skiljer sig avsevärt i mirakelberättelserna. 
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5. Sammanfattning och slutsatser

Slutet på uppsatsen delas upp en sammanfattning där de viktigaste resultaten av de tre 

undersökningsdelarna sammanfattas och jämförs med den tidigare forskningen, och en avslutande 

analys där orsaken och betydelsen av slutsatserna  förhållande till den tidigare forskningen 

diskuteras.
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5.1 Sammanfattning
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilket ansvar medeltida fäder har tagit för sina barn

och hur delaktiga de varit i barnens liv. Syftet har besvarats genom en undersökning i tre delar, en

om närhet i vardagen, en om investeringar i barnen och slutligen ett avsnitt om emotionella band. 

Den första  undersökningsdelen  som syftade  till  att  besvara  frågan vem som vistades  i  barnens

närhet och hade uppsikt över dem i vardagen, har gett resultatet att kvinnor och män tycks ha varit

ungefär lika närvarande, men haft delvis skilda uppgifter i sitt ansvar för barnen. Detta skiljer sig

markant från tidigare förekommande schablonmässiga påståenden om att barnen varit en exklusivt

kvinnlig uppgift, men skiljer sig också något från den mer nyanserade tidigare forskning där även

Janken  Myrdal  och  Christine  Ekholst  pekar  mot  barnpassning  som  en  kvinnlig  arbetsuppgift.

Undersökningen bekräftar att barn som skolats in i arbete i stor utsträckning vistats tillsammans

med föräldern av samma kön, så som den tidigare forskningen beskriver, men tillbakavisar att de

barn som inte var i arbete skulle ha befunnit sig i kvinnornas arbetssfär och varit kvinnornas ansvar.

Barnen  tycks  ha  rört  sig  fritt  över  ganska  stora  områden,  och  både  den  kvantitativa  och  den

kvalitativa undersökningen pekar mot att fäder ungefär lika ofta som mödrar varit först på plats för

att hjälpa dem när något hänt. Pappor är överrepresenterade när det gäller barn i åldersgruppen 2-6

år, vilket är överraskande då detta enligt tidigare forsknings modell borde vara en åldersgrupp som

föll  under kvinnornas ansvar.  Undersökningen visar på en markant  skillnad  i  sättet  föräldrar ta

ansvar för sina barn, kvinnor tar det huvudsakliga ansvaret för saker som händer barnen i hemmet

och särskilt för att vårda sjuka barn i hemmet, medan fäder tar ett större ansvar för att rädda och

skydda sina barn utanför hemmet. Män tar oftare hand om pojkar och kvinnor om flickor, vilket kan

höra  samman  med  inskolningen  i  arbete.  Andra  personer  än  föräldrarna  figurerar  som

ansvarstagande personer i barnens liv, men dessa andra personer är inte de kvinnliga släktingar och

anställda som har hävdats skulle ha tagit större ansvar för barnen än fäderna, utan det rör sig om

syskon, vänner och grannar i första hand.244

Den andra undersökningsdelen syftade till att besvara frågeställningen om skillnader i hur mödrar

och fäder gjort investeringar i sina barn. Termen investeringar ska förstås i bred bemärkelse så som

det beskrivs i avsnittet om teori. Medan undersökningen om socialisering inte gav några tydliga

resultat visade undersökningen om inskolning i arbete att fäder tycks ha haft en tydligt auktoritär

och arbetsledande position i hushållen i enlighet med det fadersideal som Nina Sjöberg beskrivit

utifrån Birgittas uppenbarelser. Undersökningen bekräftar vad tidigare forskare som Janken Myrdal

och Barabara Hanawalt har visat med avseende på att barnen ofta lärde sig könskodade uppgifter av

244Berggren, ”Om män och barn”, s. 296. Ohlander & Strömberg, Tusen svenska kvinnoår, s. 143-144.
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föräldrarna. Avsnittet om samarbete visade på att mirakelberättelserna betonar ett starkt gemensamt

engagemang för barnen där föräldrarna ofta arbetat tillsammans för barnens räddning och ibland

även haft  kompletterande uppgifter.  I  relationen till  vuxna barn har fäder  tagit  ett  stort  ansvar,

framförallt för vuxna döttrar, men även för vuxna söner när dessa beskrivs som sinnesförvirrade

eller besatta av djävulen. Föräldraansvaret tycks fortsätta även efter att barnen blivit vuxna, i den

mån de inte klarar att bete sig på det sätt som förväntades av myndiga, och ansvaret för vuxna barn

tycks främst ha angått fäder.

Den  tredje  undersökningsdelen  syftade  till  att  undersöka  vilka  emotionella  band  som beskrivs

mellan föräldrar och barn och på vilket sätt fäders band skiljer sig från mödrars. Undersökningen

visade att det förekommer ett starkt känslospråk när föräldrars känslor beskrivs, och att även pappor

kan beskrivas som förvirrade och orationella i situationer där något hänt deras barn, trots att Cooper

och Classen pekat på hur viktigt självkontroll var för mansrollen. Delundersökningen om önskan

om arvingar visade att det finns en viss betoning i materialet på att förlusten av ett enda eller sista

barn är en stor katastrof. Till frågan om förhållandet mellan husbönder och tjänstefolk respektive

fäder och barn visade undersökningen en tydlig skillnad i  hur de två relationerna förekom och

beskrevs  i  materialet,  fäder  ber  mycket  oftare  för  barn  än  husbönder  för  anställda,  och  det

förekommer ett mycket starkare känslospråk när fäder ber för sina barn än vad som beskrivs när

husbönder  ber  för  tjänstefolk.  Att  barn  och  tjänstefolk  haft  en  liknande  position  sett  till

underordning och arbetsuppgifter, enligt bland andra Barabara Hanawalt, tycks inte ha inneburit att

även den känslomässiga relationen var liknande.245

5.2 Slutdiskussion
Slutdiskussionen  kommer  att  ägnas  åt  att  diskutera  skillnaderna  mellan  vad  som  sagts  i

forskningsläget  och  slutsatserna  av  min  undersökning.  Uppsatsen  tog  avstamp  i  en  bild  av  att

barnen  alltid  varit  ett  kvinnligt  arbetsområde,  och  i  en  schablon  som  länge  traderats  inom

forskningsläget att barnen redan under medeltiden var ett exklusivt kvinnligt ansvar. Bilden av hur

män inte kunde ta hand om barn kunde spåras tillbaka till Thomas Laqueurs enkönsmodell, som

översatt till den sociala sfären kommit att tolkas som att medan kvinnor kunde ta på sig manligt

könade  arbetsuppgifter,  kunde män  inte  utföra  kvinnliga  arbetsuppgifter  utan  att  degradera  sig

socialt. 

Undersökningen har  gett  en annan bild  av mäns  engagemang i  barnen.  Medan vissa skillnader

mellan  faderskap  och  moderskap  påvisats,  så  visar  resultaten  av  min  undersökning  att  fäders

245 Hanawalt, The ties that bound, s. 156.
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engagemang  och  ansvarstagande  varit  stort  när  det  kommit  till  barnen.  I  de  kvantitativa

delundersökningar som jämfört hur kvinnor respektive män ber för sina barn och vallfärdar med

dem förefaller uppdelningen mellan könen jämn. Den kvalitativa undersökningens resultat går inte

att väga, men tillbakavisar ändå tydligt påståendet att män inte skulle ha tagit hand om barn under

medeltiden. Om resultatet ställs upp mot enkönsmodellen kan man dra två skilda slutsatser. Den ena

tänkbara slutsatsen är att modellen med enkönsmodellen är felaktig eller åtminstone bristfällig, om

barn varit ett kvinnligt ansvarsområde så gick männen ofta över gränsen och tog hand om barn,

även små barn. Den andra tänkbara slutsatsen är att just ansvaret för barnen inte var ett kvinnligt

ansvar på det sätt som den tidigare forskningen beskrivit det som. Min uppfattning är att den senare

tolkningen  är  den  mer  troliga,  och  att  antagandet  att  barnen  var  ett  exklusivt  kvinnligt

ansvarsområde  bygger  på  några  felaktiga  antaganden.  Dessa  antaganden  torde  vara  att  barnen,

åtminstone de små barnen, hölls nära intill mamman i stugan eller närmast den under dagarna, samt

att  mannens  arbetssfär  var  så  långt  ifrån  hemmet  att  han  var  frånvarande  från  familjen  under

dagarna.   Såväl  min  undersökning  som de  andra  som forskat  på  vardagsliv  utifrån  allmogens

levnadsvillkor pekar istället på att barnen rörde sig fritt över ganska stora ytor, och att de medeltida

bönderna och hantverkarna ofta inte befann sig särskilt långt bort från familjen under arbetsdagen,

vilket gör att det är rimligt att tänka sig att föräldrarna varit ungefär lika närvarande i sina barns

vardag.

En viktig aspekt att väga in när detta resultat ska diskuteras är givetvis hur stort förklaringsvärde

mitt källmaterial har och hur det förhåller sig till de källmaterial som andra slutsatser dragits utifrån.

De svenska mirakelberättelserna lider av ett par källkritiska brister när det kommer till de slutsatser

som kan dras av min undersökning. Givetvis utgör de föräldrar som syns i mirakelberättelserna en

mycket liten del av hela befolkningen, och det är inte säkert att de är representativa för alla andra.

En aspekt är att de föräldrar som förekommer i berättelserna uppenbarligen har brytt sig mycket om

sina barn, och varit närvarande för att be för dem, annars hade deras berättelser aldrig tecknats ner.

En annan aspekt är att de barn som råkat ut för olyckor medan de rört sig fritt och utan tillsyn

givetvis är överrepresenterade i källmaterialet, det är barn som råkar ut för något allvarligt man ber

för, barn som hållits under uppsyn och inte råkat ut för olyckor syns inte där. Den tidigare forskning

som finns på mirakelberättelser och det snarlika materialet  Coroner’s Roll, är dock eniga om att

barnen tillåtits leka utan tillsyn.  Bristerna är svår att göra något åt eftersom vi inte kan komma åt ett

källmaterial  som beskriver  genomsnittliga  medeltida  barns vardag.  En studie som i  någon mån

accepterar en skriftlig källa som en dokumentation av verkligheten exponerar sig dessutom givetvis

för kritik gällande förhållandet mellan en text och verkligheten den antas beskriva. Min uppfattning
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är emellertid att så länge det finns ett intresse av att lära om hur livet såg ut på medeltiden, är det

bättre att uppfattningen om det bygger på empiriska studier än på lösa antaganden. 

Varför skiljer sig då mina resultat från mycket av den tidigare forskningen? Ett svar som ligger nära

till  hands  är  att  det  beror  på  olika  källmaterial.  Mycket  av den genusforskning som undersökt

förhållandet mellan män och barn är baserad på medeltida lagar, även om Christine Ekholst är den

enda som lyfts  fram i undersökningen. Lagar är ett  material  som inte handlar om känslor eller

omtanke,  utan  drar  skarpa  linjer  mellan  vad som är  tillåtet  och inte  tillåtet,  samt  fokuserar  på

konfliktsituationer och indirekt beskriver allt som kan gå fel i bland annat familjerelationer. Andra

viktiga källor har varit  egendomstransaktioner i diplom eller  testamenten.246 Dessa källor ger en

annan viktig pusselbit för att få bilden av den medeltida familjen klar för sig, men på grund av

källornas karaktär kan de inte ge en bild av varma känslor och genuin omsorg. Istället framträder

aspekter som att barnen är viktiga som arvingar fram. Medan källmaterialet mirakelberättelserna

också visar på att det finns en betoning att man vill behålla ett enda eller sista barn, visar det också

på ett  starkt  känslospråk  när  fäder  talar  om sina barn,  och  att  relationen mellan  husbonde och

tjänstefolk tydligt skiljt sig från relationen mellan fäder och barn. Rachel Moss studie om faderskap

i brev mellan senmedeltida lågfrälse och köpmän visar den skillnaden mellan kalla  normer och

varma familjeband. Samtidigt som söner skriver på ett underdånigt sätt till fäder och fäder på ett

annat sätt till söner, och samtidigt som fadern uppenbarligen är auktoriteten i affärer och när det

kommer till pengar, så finns där också en genuin omsorg och kärlek från båda håll.247 

Moss studie utgör i övrigt ett gott exempel på den tidigare forskningens avgränsningar, som kan

tänkas ha påverkat bilden som ges. Moss arbetar med ett  tudelat  källmaterial,  å ena sidan brev

mellan  fäder  och  söner  i  familjer  ur  lågfrälset  eller  köpmannasläkter,  dels  med  romaner.  Det

exemplifierar  ganska  väl  vad  stora  delar  av  det  som  sagts  specifikt  om  medeltida  fäder  och

faderskap  baserats  på.  Empiriska  undersökningar  av  ett  fåtal  män  ur  samhällets  elit,  och

skönlitteratur som även den hör hemma i samma elit. Bilden som dessa undersökningar ger kan

mycket  väl  stämma  ganska  bra,  för  frälset  och  för  den  förmögnaste  delen  av  borgerskapet.

Skillnaderna i resultatet gentemot min undersökning, kan tänkas bero på klasskillnader. Här finns

utrymme för mer forskning, den sociologiska forskning som lyftes fram i inledningen pekade tydligt

mot att faderns beteende, hur närvarande han är och hur involverad i militära aktiviteter han är, har

stor betydelse för vilken identitet barnen får och vilka beteenden de kommer att ägna sig åt i vuxen

246 Andersson Raeder, Hellre hustru än änka. Bjarne Larsson, “Wives or widows and their representatives”.

247 Moss, ”Fatherhood and its representations”, s. 79-87.
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ålder.248 Mycket intressant skulle kunna utvinnas om den bilden kunde analyseras mot historiska

förhållanden för att se hur olika beteenden inom olika samhällsskikt hänger samman med relationen

mellan föräldrar och barn. 

En tredje möjlighet är att mycket tidigare forskning tar sin utgångspunkt i södra Europa, där bättre

källmaterial finns, men där hushållens utformning har skilt sig från norra Europa. I södra Europa,

menar  Sari  Katajala-Peltomaa,  har  man  oftare  haft  utökade  familjer  med  flera  generationer,

släktingar  och tjänstefolk.  I  norra Europa har en enkel  kärnfamilj  med föräldrar  och barn varit

vanligare.249 Ohlander och Berggren pekar ju mot att kvinnliga släktingar eller tjänstefolk skulle ha

spelat en stor roll när mamman inte hade möjlighet att ta hand om barnen, men dessa kvinnliga

släktingar och tjänstefolk lyser i stort sett med sin frånvaro i de undersökta mirakelberättelserna.

Utan andra kvinnor än modern i hushållet  blev det antagligen nödvändigt att  fäder tog ett  stort

ansvar, även för små barn. I undersökningen ser vi en överrepresentation fäder när det handlar om

att ta hand om små barn mellan 2-6 år. Det står i skarp kontrast till stora delar av forskningsläget,

där en gräns kring sju år har pekats ut som den tidpunkt varefter fäder börjat ta ansvar för sina barn,

framförallt sönerna. Shulamith Shahar menar att barnen varit helt moderns ansvar fram till sju år

varefter fäderna tagit över ansvaret för dem, och den mer praktiskt orienterade forskningen så som

Hanawalt och Myrdal pekar på sjuårsåldern som den ungefärliga gräns från vilken sönerna fick

börja följa med fäderna i arbetet. Medan resultatet av min undersökningen bekräftar bilden att söner

från ungefär den åldern började följa med fäder i arbetet, så är det tydligt att fäder varit i högsta

grad  närvarande  och  ansvarstagande  även  när  det  gällt  mindre  barn,  i  de  svenska

mirakelberättelserna.  Resultatet  från  det  svenska  källmaterialet  skiljer  sig  också  från  Finucanes

engelska  mirakelberättelser,  fördelningen  mellan  fäder  och  mödrar  är  betydligt  jämnare  i  det

svenska materialet.250 Ett givande tillskott till forskningsfältet vore som jämförde södra och norra

Europa  utifrån  skillnader  i  utökade  familjer  och  stora  ålderskillnader  mellan  makar  gentemot

kärnfamiljer med jämngamla makar. Det är strukturer vars påverkan med fördel kunde studeras över

ett  längre  tidsperspektiv  och  som  kan  tänkas  påverka  även  dagens  värderingar  och

familjekonstellationer.

En annan tänkbar orsak till de skilda resultaten är att en del tidigare forskning kan ha fokuserat på

barnen  som  kvinnors  exklusiva  ansvar  av  politiskt  eller  ideologiskt  motiverade  skäl.

248 Anderson & Gray, Fatherhood, s. 37-38, 52-53.

249 Katajala-Peltomaa, Gender, miracles, and daily life, s. 74-75.

250 Finucane, The Rescue of the Innocents, s. 100.
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Historieskrivningen om att kvinnor alltid tagit ansvar för barnen medan männen varit frånvarande

kan  tänkas  gå  tillbaka  på  ett  förflutet  som  befinner  sig  mycket  närmare  i  tid  än  medeltiden.

Uppfattningen att barnen satt inne i stugan med mamman medan pappan befann sig långt borta i

arbete hela dagarna tycks stämma bättre med en period som sträcker sig ca 50-100 år tillbaka i

tiden, där mannen förvärvsarbetade i en arbetssfär tydligt skild från hemmet. 

En besläktad förklaring kan vara den att  i  en iver att  börja forska på kvinnors historia och hur

kvinnors situation sett ut i historiska samhällen har fokuset på kvinnan gjort att man missat männen.

Mycket av tidigare forskning som fokuserat på just familjen och barn har en tydlig inriktning på att

studera  kvinnors  situation.  Det  faller  sig  naturligt  eftersom  källor  och  frågeställningar  kring

familjen ofta har varit det enda sättet att kunna forska om kvinnor och komma åt deras livsmönster

på medeltiden. Emellertid tycks det ha gett en delvis skev bild, där resultatet att kvinnor haft ett

viktigt ansvar för sina barn har dragits till slutsatsen att män inte haft detta ansvar och inte tagit

hand om barn. 

Medan  resultaten  av  min  undersökning  pekar  på  en  ganska  jämn  fördelning  mellan  fäder  och

mödrar, visar den också på flera markanta skillnader i hur ansvar och engagemang i barnen sett ut.

Resultaten följer till stora delar den bild som getts av könsskillnader i tidigare forskning. Kvinnor

tar ett större ansvar för barnen i hemmet och för att vårda dem när de är sjuka, samt tar ett större

ansvar för spädbarnen. Män tar ett större ansvar för att hjälpa barn utanför hemmet och när det

gäller  att  stötta  vuxna barn  vilket  stämmer  väl  överens  med  bilden  som ges  av  Hanawalt  och

Schimdt Sabo, som menar att fäder hade ett särskilt ansvar för att hjälpa vuxna barn att etablera sig i

vuxenlivet.251 Män tycks också fylla en tydligare arbetsledande position i familjens arbete, och det

finns en tendens att män är de som lovar mer värdefulla gåvor för barn vilket anknyter  till  det

ekonomiska ansvaret. Skillnaderna kan dock överbetonas, och har enligt min mening överbetonats i

tidigare forskning. Föräldrar visar engagemang för barn i alla åldrar och i de allra flesta situationer

oavsett kön. Uppfattningen om att barnens omvårdnad var en könad uppgift tycks hänga samman

med att man fokuserat på uppdelningen i kvinnligt och manligt och könade arbetsuppgifter, men

inte tillräckligt på barnens situation och beteende. Barnen har helt enkelt smitit ur modellen, ut över

fälten. 

Istället  för att  betona skillnader vill  jag ansluta mig till  den del av forskningsläget som betonar

samarbete mellan föräldrarna. Valerie Garver menar att föräldrarna hade ett gemensamt ansvar att

uppfostra barnen till goda kristna, och det menade också den heliga Birgitta enligt Sjöberg, men

251 Schmidt Sabo, Den medeltida byns sociala dimensioner, s.  139-142.
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betonar  då  att  de  haft  kompletterande  uppgifter.252 Dessa  kompletterande  uppgifter  kan  också

skönjas i mitt material, genom de uppdelningar som beskrevs ovan. Johanna Andersson Raeder har

beskrivit äktenskapen som en sorts kompanjonskap där makarna arbetat tillsammans för att uppnå

gemensamma intressen,  inte  minst  när det  gällde  barnen.253 Kompanjonskap kring barnen är  en

relevant tanke för resultaten av den här uppsatsen, och kan ställas emot en bild av konflikt och

motsättningar som kan finnas i källmaterial som lagar eller rättegångsprotokoll. 

I  uppsatsen  har  ambitionen  varit  att  visa  att  en  undersökning  som  studerar  genus  genom

performativa handlingar snarare än genom att analysera diskursiva konstruktioner av verklighet, har

något  att  tillföra  forskningsfältet.  Resultatet  att  det  finns  en  viss  diskrepans  mellan  norm och

verklighet är givetvis inte särskilt banbrytande, men min uppfattning är att genom att undersöka

handlingarna kan man också upptäcka andra sätt att konstruera och uttrycka kön och identitet än de

som går att finna genom undersökningar som tydligare betonar diskurs eller världsbild. Detta är

intressant  i  synnerhet  för  äldre  historiska  samhällen  där  risken  är  stor  att  bredare  folklagers

uppfattningar  om kön inte  syns  så  väl  i  normativa  material  eller  i  skönlitteraturen.  Genom ett

källmaterial  som mirakelberättelserna  går  det  att  komma  vardagslivet  hos  den  lilla  människan

närmare. Att familjerelationerna samtidigt varit reglerade av normer och fyllda av genuin omsorg

och kärlek låter kanske självklart, men frågan är om det verkligen är självklart för den allmänhet

som tar  del  av  forskningsresultat  baserade  på normativa  källor.  Därför  känns det  värdefullt  att

kunna komplettera sådana studier med en undersöknings av vardagspraktiken. 
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Summary

The aim of  this  thesis  has been to  explore the  relationship  between medieval  fathers  and their

children.  Previous  research  has  made  the  claim that  childrearing  was a  feminine  task  and that

medieval fathers were not very involved with their children, but few empirical studies of the lived

practice of medieval parents have been produced. This thesis intends to fill a research gap regarding

the everyday practice of medieval fathers, by examining the Swedish miracle collections. 

The idea of the non-participating father seem to originate from the one-sex model, which claim that

whilst women could do men’s work if necessary, child-rearing was women’s work and men could

never  take  on  women’s  work due  to  the  socially  degrading aspects  of  it.  However,  studies  of

miracle  collections and similar  sources show that men were in some ways responsible for their
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children, at least for their sons. The only study to explicitly compare father’s and mother’s prayers

for children in miracle collections, made by Ronald Finucane, led him to the conclusion that men

were in fact involved and emotionally connected to their children. This gap between the conclusions

drawn from an empirical study of the actions of medieval fathers and of the conclusions drawn from

studies on normative sources or aristocratic fathers motivates further probing into the question of

medieval fatherhood.

Inspired by Judith Butlers concept of performativity, in this thesis the behaviors of medieval fathers

described in  the miracle  stories  have  been interpreted  according to  the theory of  social  sex as

performative.  Actions are seen both as expressions of identity and as a part of a larger societal

structure. This means that I will be examining the actions of medieval fathers, and interpret them as

expressions of gender construction.  The actions that can be seen as constructing fatherhood are

divided in three categories based on a sociological study of fatherhood. The categories are direct

proximity  with  children  in  everyday  life,  other  investments  such  as  protecting  and  supporting

children and lastly the emotional ties. A qualitative reading of the Swedish miracle collections form

the mainstay of the investigation, but the thesis also includes a smaller quantitative investigation of

prayers and pilgrimages for children.

The first part of the study explores direct proximity,  and raises objections against the claim that

only women cared for children in the Middle Ages. Whilst some differences can be seen between

mothers and fathers, such as fathers taking more responsibility outdoors and women showing a

greater tendency to care for children in the home, overall the responsibilities seems to be shared

between the parents. The quantitative study shows that fathers are as likely to be the first to pray for

a sick or injured children as mothers, and that fathers go on pilgrimages with their children as often

as mothers. 

The second part of the thesis aimed to investigate other investments in children, such as education

and protection aswell as financial investments. Whilst the Swedish miracle collections turned out to

be a poor material to answer questions regarding discipline and moral upbringing, the study did

show that medieval fathers are presented as authorities when it comes to assigning work tasks to

their  familymembers.  An  examination  of  companionship  and  cooperation  between  parents

suggested that men and women had complementary tasks in some aspects of childrearing but that

that conflicts between mothers and fathers rarely are depicted in the miracle collections. Giving

more  costly  offerings  for  children  was shown as  connected  to  men  and to  the  nobility,  whilst

devotion  and  cheaper  offerings  were  commonplace  for  all.  The  chapter  was  concluded  by  an
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investigation of the relationship between fathers and adult children. It showed that fathers seem to

have been more involved with helping their daughters, even after that they were married, but that

men did help their adult sons in the case of madness or possession by the devil. This discovery

clarifies  the  father’s  position  as  head  of  the  household,  responsible  for  women,  children  and

servants, but not for grown men, unless these men for some reason could not fill the requirements of

a grown man in the respect of mental sanity. 

Exploring the emotional ties between medieval fathers and their children was the aim of the last part

of this study. As there is reason to suspect that the emotional distress of a parent before praying for

a child might be exaggerated in the miracle collections, I had to deal with this issue on several

levels.  I  explored  how  closely  the  behaviors  of  men  in  the  stories  match  the  norms  for  men

described by previous research. This revealed that men expressed their emotions in ways that have

previously been described as unacceptable.  This may be evidence of that the stories depict  true

events where men broke normative codes, but it may also show that there were more ways to act out

fatherhood then those previously described in research on more normative sources. Furthermore,

this chapter revealed that men did show a certain concern for keeping their last or only child alive,

and that men were described as showing much stronger emotions at the loss of a child then they did

when losing a young employee.

The principal conclusion of this thesis is that whilst there are some differences in how men and

women take responsibility for their children, the statement that childrearing were an exclusively

female task in the Middle Ages does not hold true for what is described in the Swedish miracle

collections.  This  study  also  shows  that  more  knowledge  can  be  gained  by  studying  medieval

practice rather than relying solely on investigating discourses and world-views. In the gap between

the actions of medieval people and the norms described in more normative sources, a lot can be

learned of medieval society and of the identity of medieval people. 

Bilaga 1. 
Närmare beskrivning av de enskilda källor som förekommer i uppsatsen.

Katarinas mirakler

Katarina av Vadstena var Heliga Birgittas dotter (ca 1331-1381). Katarinas samling är den största

och  innehåller  143  mirakler.  Mirakelsamlingen  påbörjades  av  Vadstenabrodern  Ulf  Birgersson
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senast  1414,  när  ett  fåtal  mirakel  samlades  in.  Senare  påbörjade   Linköpingsbiskopen  Henrik

Tidemansson  en  komission  som  samlade  in  ytterligare  mirakel  fram  till  1474.  Efter  det  har

ytterligare några mirakel lagts till. Idag finns samlingen bevarade i flera olika urkunder, den största

är Skoklosterhandskriften som innehåller de tidiga miraklen samt en del av de senare, och senare

vittnesförhör. Skoklosterhandskriften är skriven av minst tre händer, varav en tros vara präst och de

andra två generalkonfessorer. Den är i nuvarande form tillkommen tidigast 1521. Andra mirakel får

läggas till från Lemberg-handskriften eller Liberus rubeus, som är en avskrift gjord i Rom av det

som Arbogakonciliet skickade in för prövning 1474. Utöver det finns två engelska avskrifter som är

skrivna av Syonbröderna och som är avskrifter av en annan avskrift som varit från 1427, av de

tidiga  samlingarna.254  I  uppsatsarbetet  har  jag  främst  använt  mig  av  den  av  Lundén  utgivna

översättningen ”Den heliga Katarinas av Vadstena liv och underverk”, men vissa detaljer har fått

redigeras av den tryckta latinska utgåvan av Isak Collijn, Processus seu negocium canonizacionis

B. Katerine de Vadstenis. Utöver det har jag använt mig av Fredrik Öbergs kandidatuppsats för

bakgrundskunskap  om  Katarinas  mirakler  och  som  jämförelsematerial  gentemot  Lundéns

översättningar.

Birgittas mirakler

För Birgitta finns 64 mirakler översatta. De samlades in 1374-1476 av en komission tillsatt av Nils

Hermansson, och innefattade Johannes Jordersson, Gudmar Fredriksson som var Birgittas tidigare

kaplan  samt  kyrkoherde  Kettilmund,  alla  tre  bland  de  äldsta  munkarna  vid  Vadstena  kloster.

Birgittas mirakel finns tryckta på latin i den stora samlingen Acta et processus canonizacionis beate

Birgitte,  men  jag  kommer  främst  arbeta  med  dem  som  finns  tryckta  i  serien  Himmelska

uppenbarelsers  fjärde  band,  översatta  av  Tryggve  Lundén.255 Acta  et  processus  bygger  på

handskrifterna Cod Holmensis A 14 som tros vara författad i Rom vid 1300 talets slut och förvarats

i Vadstena klosters bibliotek, Codex Ottobonianus lat. 90 är även den en kopia av handlingar som

fördes till Rom och Codex Harleianus 612 är en avskrift från 1440 talet.

Nikolaus mirakler 

För  Nikolaus  finns  95  mirakel  insamlade,  processen  sattes  igång  1414  när  hans  mirakel

inrapporterades  till  påven.  Vittnesförhören  skedde  1416-17.  Komissionen  leddes  av  biskoparna

Jakob Knutsson av Oslo, Magnus Olai Tavast av Åbo och Eskil Torstensson av Växsjö, men sköttes

254 Öberg, s 2-9.

255 Himmelska uppenbarelser 4, s. 235.
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i  praktiken  av  en grupp prokuratorer  från Linköpings  stift.  I  nuvarande form är  de bevarade  i

Paradiso-handskriften som kommer från ett kloster i Florens och är en Birgittinsk samlingsskrift,

men som antas vara en avskrift gjord i Vadstena eller Linköping under sent 1400 tal.256

Brynolfs mirakler

Brynolf Algotsson var biskop i Skara 1278-1317, och på sin tid en mycket betydelsefull man inom

kyrkan  i  Sverige.  Arbetet  med  att  få  honom heligförklarad  började  när  heliga  Birgitta  fick  en

uppenbarelse vid hans grav 1349, 1414 skickades suppliker in för att få honom kanoniserad. Samma

personer som utredde Nikolaus blev utsedda att  genomföra  undersökningen, och handlingarna i

kanonisationsprocessen tryckdes senare i Lubeck 1492 av boktryckaren Bartholomaeus Ghotan.257

Samlingen består av 34 mirakel och den är till skillnad från övriga inte översatt av Tryggve Lundén

utan av Göran Bäärnhielm.

Eriks mirakler

Erik den helige står för den äldsta samlingen de tidigaste av hans mirakel tros vara senast från 1270-

talet.  Den äldsta delen av Eriks mirakel kallas för ”ärkebiskop Folkes minnesanteckningar” och

består  egentligen  bara  av  rubriker.  Folke  var  verksam 1253-1277 vid  Uppsala  domkyrka,  men

förmodligen har ändringar skett sen hans tid i texten. Nästa sjok berättelser kommer troligtvis från

tiden före 1292 eftersom berättelserna därefter är daterade. En del av dem  kan tänkas vara skrivna

av Jakob Israelsson (ärkebiskop 1278-81) eller Folke Johannson Ängel (ärkebiskop 1274-77). En

del andra synes vara granskade av en kyrklig kommission bestående av kaniker från Uppsala. De

senare miraklerna anses vara insamlade av Israel Erlandsson, det är också han som skrivit epilogen

till  samlingen.  Erlandsson  var  kanik  i  Uppsala,  senare  prior  i  Sigtuna  och  efter  det  biskop  i

Västerås.258 Erik den heliges mirakler är översatta och utgivna av Jarl  Gallén och Tryggve Lundén.

Helga lösens mirakler

Helga lösen, eller Defixio Domini, skiljer sig från de övriga eftersom det inte är ett helgon utan en

silvertavla som funnits i Stockholms dominikanerkonvents kyrka. Samlingen är i huvudsak skriven

av en av bröderna vid namn Gregorius, som efter att ha drabbats av pest lovade att offentliggöra de

inträffade miraklerna i en bok. Några mirakel är tillagda efter hans tid, miraklerna är till större delen

256 Sankt Nikolaus, s. 10-28.

257 ”Brynolfs mirakler”, s. 161-163.

258 Sankt Erik Konung, s. 51-53.

89



från  första  halvan  av  1400-talet,  och  samlingen  innehåller  totalt  91  mirakel,  som  återfinns  i

handskriften Kh 27.259 Även dessa mirakel är översatta av Tryggve Lundén.

259 ”Miracula defixionis Domini”, s. VIII-XII.
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