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Abstract 

 

 

The purpose of this essay is to look upon the gender structure in Sweden, during the 

late Middle Ages. Mainly I focus on how the church viewed men and women, since 

the material of my research, the miracle stories of three saints, was found credible 

and was written down by churchmen. The saints, whose miracles I have studied, are 

Birgitta Birgersdotter and Katarina Ulfsdotter of Vadstena and Niklas Hermansson of 

Linköping. 

    These miracles have earlier been studied by the historian Anders Fröjmark, who 

has noticed that there are fewer heeled women than men figuring in the miracles. 

Because of this, Fröjmark draws the conclusion that women were less able to leave 

their homes and travel as pilgrims to the holy sites of the saints. I, on the other hand, 

argue that the pilgrim journey was a religious act that both sexes could take equal 

part in. There are for example plenty of cases in the miracle stories were women have 

traveled for long distances alone, or with their cured children. The reasons why 

females are underrepresented could instead be that men seemed more reliable in the 

eyes of the churchmen. Another reason to the lower representation of women is that 

men, during the late middle ages, seem to have been far more likely to be the target of 

accidents and violent assaults. 

    This research also shows that women, being regarded as less reliable, seldom were 

accepted as witnesses to the miracles. Nuns were however an exception and there is 

reason to believe that also widows were seen as more reliable than other women. 

Females who were present during a “birth miracle” were also allowed to witness. 

 

 

Key words: Miracle, pilgrim, gender, Birgitta Birgersdotter, Nils Hermansson, 

Katarina Ulfsdotter 
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Inledning 
 

År 1407 svalde en treårig flicka vid namn Ramborg, boende i Söderköping, en lång 

nål. Nålen plågade flickan svårt i hennes mage, varpå hennes moder Margareta blev 

orolig. På inrådan av av Linköpingsprästen Johan Hendriksson, lovade hon därför att 

vart år flickan flickan levde skänka en halv mark vax till biskop Nils Hermanssons 

grav. Sedan inträffade ett mirakel. Redan före klockan sex samma dag som löftet 

hade uttalats, blev flickan av med nålen den naturliga vägen. Modern, men även fa-

dern Ragvald uppges ha blivit överlyckliga. År 1414 kom miraklet till kännedom hos 

några av de präster som var ansvariga för att teckna ner biskop Nils mirakel. Föräl-

drarna fick gå ed på att de hållit sitt löfte, inför klerkerna Lars Gedda och Nils, men 

även Helge Stenhuggare och ”många andra” var närvarande vid bekännelsen.1 Detta 

och en mängd andra medeltida mirakel undersökts i denna uppsats. 

    Medeltiden är en epok som fångade mitt intresse när jag studerade konstveten-

skap. Detta ledde till att jag skrev en uppsats om pilgrimer i medeltidens bildkonst. 

Senare fick jag även möjligheten att skriva en b-uppsats i historia med fokus på just 

pilgrimer. Denna gång utgick jag ifrån den heliga Birgittas mirakelsamling. Det vi-

sade sig emellertidefter hand att fler aspekter än pilgrimsresandet kunde vara intres-

sant att undersöka. Därför har jag i denna uppsats breddat mitt material med ytter-

ligare två mirakelsamlingar, Katarinas och Nils, för att undersöka hur trovärdiga 

kvinnor respektive män framstått, inför prästerna som tecknade ner de mirakel män-

niskor hade upplevt. 

 

 

Bakgrund 

 

Under medeltiden, i hela det katolska Europa, gav sig människor ut på pilgrimsresor. 

De tre viktigaste målen för dessa resor anses ha varit Rom, Santiago de Compostela i 

nordvästra Spanien, och Jerusalem. Förutom dessa fanns det emellertid åtskilliga 

andra vallartsmål att välja mellan. I Norden var Trondheim med Olav den heliges re-

liker den viktigaste orten, även om den i viss mån fick konkurrens av Vadstena under 

                                                 
1
 Den helige Nikolaus’ av Linköping Liv och underverk (1958), nr 71, s. 163 
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senmedeltiden.2 Det fanns olika orsaker till att vallfärda. Förutom uppenbara orsaker  

som att pilgrimen kunde söka andlighet eller äventyr i sitt resande, kan man misstän-

ka att handel även har varit en bidragande anledning. Somliga pilgrimer dömdes till 

att göra bot genom att företa en vallfartsresa.3 I en studie av Clara Nevéus framgår att 

det i Sverige framför allt var män som antingen tillhörde, alternativt arbetade som 

tjänare i, en högreståndsmiljö som dömndes till dessa straff som vanligen utdelades 

efter dråp.4 

    För denna uppsats är det emellertid en annan typ av pilgrimsresande som är rele-

vant, nämligen böne- och tacksägelsevallfart. I den förstnämnda kategorin, som var 

den ursprungliga, uppsökte pilgrimen vallfartsorten i syfte att vid helgonets reliker be 

om mirakulös hjälp för den sjukdom, olycka eller annat trångmål han eller hon ham-

nat i. Från 1300-talets slut och frammåt blev det emellertid vanligare med tacksägel-

sevallfart, där man först bad helgonet om hjälp på hemorten och sedan utförde 

pilgrimsresan när man ansett sig ha blivit bönhörd. Denna variant är den klart do-

minerande i de mirakelberättelser som ligger till grund för min uppsats. Det var vik-

tigt att avge ett korrekt vallfartslöfte innan man gav sig av för att tacka helgonet. Det-

ta utfördes knästående, och med hög och tydlig stämma lovade den hjälpsökande att 

vallfärda om han eller hon blev bönhörd. Ibland förekom det att man drog lott mellan 

olika helgon för att veta vart man borde vända sig.5 Vanligt  var också att man lovade 

en offergåva till kyrkan. Gåvan bestod oftast av vax, inte sällan skulpterad för att på-

minna om den olycka eller sjukdom som pilgrimen tidigare varit drabbad av.6 

    Kunskapen om böne- och tacksägelsevallfart kommer huvudsakligen från mirakel-

berättelser. Dessa nedtecknades på en vallfartsort med det bakomliggande målet att 

få till stånd en kanonisering av ett helgon, vilket innebar att denne skrevs in i kyrkans 

officiella förteckning över dess helgon. Ett krav för att få betraktas som ett helgon var 

nämligen att denne efter sin död, hade förmågan att kunna bistå människor med mi-

rakel. Enligt den renläriga katolska tron, bör man dock tillägga, var det enbart Gud 

som kunde utföra mirakel, även om helgonen ansågs fungera som förmedlare av fol-

kets böner. Man ansåg även att helgonen under sin livstid hade utfört mirakel, vilka 

                                                 
2
 Krötzl (1997), s. 141-6 

3
 Krötzl (1997), s. 150-1 

4
 Nevéus (2002), s. 299-309 

5
 Krötzl (1997), s. 151-3 

6
 Myrdal (1994), s. 96 
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skrevs ner i ett helgons levnadsbeskrivning. Dessa mirakel är emellertid av en mer 

övernaturlig karaktär och påminner om legender, medan de som inträffat efter hel-

gonets död kan uppfattas som mer verklighetstrogna och jordnära händelser, av en 

nutida läsare.7 För att styrka att ett bekänt mirakel var sant antecknades vanligen två 

eller flera vittnen. Dessa var antingen ögonvittnen, vittnen som styrkte att pilgrimens 

redogörelse föreföll trovärdig eller vittnen som styrkte att ett mirakel var allmänt 

känt på den ort där miraklet inträffat.8 

    Under hög- och senmedeltiden var det påven som tog beslut om en kanonisering. 

Förutom levnadsbeskrivningen och mirakelsamlingen krävdes i regel även en senare 

process, där vittnen förhördes. Mycket få helgon nådde en fullständig kanonisering 

som innebar att helgonet firades i hela den katolska kyrkan. Däremot var det vanli-

gare att en lokalt avgränsad helgonkult legitimerades. I denna uppsats har jag dock 

valt att för enkelhetens skull betrakta även de som vördades lokalt som helgon. När 

någon, av kyrkan, hade ansetts vara helig skrinlades hans eller hennes reliker.9 Detta 

innebar att helgonets ben togs upp från graven och placerades i ett relikskrin i 

vallfartskyrkan, där de kunde tillbedjas av besökare. 

    Det enda helgon i Norden som kanoniserades fullt ut var Birgitta Birgersdotter 

(1303-73). Under sin livstid utövade hon ett politiskt inflytande både i Sverige och 

Italien, inte minst genom sina många uppenbarelser, men även tack vare sina kon-

takter med mäktiga personer. Inte minst lyckades hon 1370 övertyga påven Urban V, 

om att utfärda en fullmakt för klostret i Vadstena. Detta skulle bli ett dubbelkloster 

med både ett nunne- och munkkonvent. Omedelbart efter Birgittas död satte arbetet 

med hennes kanonisation igång, och 1391 kunde den slutföras.10 

    Nils Hermansson, eller Nicolaus Hermanni som hans latinska namn löd, var bis-

kop av Linköping 1375-91. Han var nära förbunden med Birgitta och hennes krets, 

bland annat hade han redan i unga år varit huslärare åt hennes barn. Efter Birgittas 

död arbetade Nils för att få henne kanoniserad, och han gynnade även Vadstena klos-

ter. Kort efter biskopens död 1391 började det gå rykten om hans helighet och 1416 

fick man tillstånd att inleda processen. Det dröjde emellertid ända till 1497 innan 

                                                 
7
 Myrdal (1994), s. 99-100 

8
 Fröjmark (1992), s. 96-7 

9
 Tegnér (2001), s. 200 

10
 Klockars (1981), spalt 110-111 
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man fick tillstånd att skrinlägga biskopens reliker.11 

    Katarina Ulfsdotter (ca 1330-81) var dotter till Birgitta och Ulf Gudmarsson. Hon 

blev tidigt bortgift med Edgard Lydersson, men deras förhållande har betraktats mer 

som ett syskonskap där Katarina förblev kysk. Efter att maken gått bort 1349 såg hon 

det som sin uppgift att stanna vid sin moders sida. När Birgitta dog i Rom följde hon 

sedan med det följe som transporterade moderns reliker till Vadstena, där Katarina 

övertog ledningen av klostret. Hon återvände dock till Rom, där hon medverkade till 

att få Birgittas helgonprocess öppnad. Dessutom lyckades hon övertala påven Urban 

VI att Vadstenas ordensregler även skulle få användas i andra kloster. Under 1470-

talet verkade man för Katarinas kanonisering. 1489 skrinlades hon efter beslutet att 

hon fick vördas som helgon i skandinavien och i birgittinklostren.12   

 
 

Syfte 
 

Denna uppsats syftar till att belysa genusstrukturen i senmedeltidens Sverige. Genom 

att undersöka mirakelberättelser hoppas jag kunna komma åt både juridiska och and-

liga aspekter av kvinnors respektive mäns trovärdighet. Det är främst prästerskapets 

syn på förhållandena mellan könen som jag anser är möjlig att undersöka i detta fall, 

då det har varit kyrkans representanter som ansvarade för att samla in och teckna ner 

miraklen. 

 
 

Frågor 

 Hur trovärdiga ansågs kvinnor ha varit i jämförelse med män? 

 Under vilka omständigheter kunde en kvinnas trovärdighet ökas? 

 Med vilka attribut beskrevs kvinnor respektive män? 

 Fanns det mirakler som kan sägas vara typiskt kvinnliga respektiva manliga? 

 Tyder miraklerna på att kvinnor hade begränsade möjligheter att vallfärda? 

 Är genusordningen, avseende mäns och kvinnors trovärdighet, statisk i de oli-

ka mirakelsamlingarna eller förändras den? 

                                                 
11

 Gallén (1981), spalt 294-5 
12

 Lundén (1981), spalt 345-6  
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 Om svaret på ovanstående fråga är att den förändrades, kan det vara ett ut-

tryck för att genusordningen förändrades under senmedeltiden eller beror det 

snarare på att de olika kommissionernas uppfattningar skilde sig åt? 

 

Källor och metod 

 

De mirakelberättelser jag använder mig av är andrahandskällor, då samtliga är över-

satta från latin till svenska av Tryggve Lundén. Detta framstår inte som något allvar-

ligare problem för min undersökning. I de fall där jag söker efter ord är jag inte ute 

efter en exakt betydelse utan vill snarare komma åt ifall framför allt vittnen beskrivs  

med positiva, eller eventuellt negativa, attribut. Jag kommer däremot inte gå in på 

ordens egentliga innebörd då detta, enligt min mening, hade krävt en studie av den 

latinska texten. Attributen är, vilket denna uppsats kommer visa, konsekvent åter-

kommande i beskrivningarna av kvinnor och präster, och det förefaller knappast 

troligt att de skulle vara översättarens egna ord. Ett troligare problem skulle i så fall 

kunna vara att Lundén eventuellt utelämnat vissa beskrivanade attribut när han 

översatt från latin till svenska. 

    De av den heliga Birgittas mirakler som finns översatta utgörs av den samling som 

historikern Anders Fröjmark valt att kalla Linköpingbiskopens berättelse, då Nils 

Hermansson tillsatt en kommission bestående av tre munkar för att teckna ner mi-

rakel. Samlingen föregicks av Uppsalaärkebiskopens berättelse som tecknats ner av 

samma klerker. Denna hade dock ansetts som bristfällig av klerkerna i Rom. Bland 

annat fattades vittnen och uppgifter om de berörda personerna. Det finns även senare 

spridda samlingar med Birgittamirakel.13 Den svenska versionen av Linköpingbisko-

pens berättelse finns utgiven i översättningen av Birgittas Himmelska uppenbarelser 

i det fjärde bandet.14 Miraklerna i denna samling är 64 till antalet och härstammar 

från åren 1374-1376. 

    Nils Hermanssons mirakel tecknades huvudsakligen 1401-1414. Insamlandet led-

des inte här av någon speciell kommission, utan istället har flera olika präster, obe-

roende av varandra, tecknat ner mirakel som senare har sammanfogats till en enda 

                                                 
13

 Fröjmark (1992), s. 31-42 
14

 Himmelska uppenbarelser IV (1959) 
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mirakelberättelse.15 Samlingen består av 77 mirakel och är översatt av Lundén i Den 

helige Nikolaus’ av Linköping liv och underverk.16 Ytterligare 16 mirakel bifogades 

till helgonets kanonisationsprocess som av Lundén översatts i Sank Nikolaus’ av 

Linköping kanonisationsprocess.17 De ansvariga klerkerna intygar där att alla dessa 

mirakel styrkts med två till tre vittnen.18 Tyvärr är dessa emellertid inte noterade i 

den version som är bevarad och översatt, vilket innebär att källan endast delvis är 

användbar för min undersökning. 

    Även samtliga bevarade Katarinamirakel finns översatta till svenska av Lundén i 

Den heliga Katarinas av Vadstena liv och underverk.19 Den omfattar 143 underverk 

som har tillkommit under olika perioder, även om den absoluta majoriteten är från 

1470-talet. Fröjmark har konstaterat att de första sju miraklen tillkommit mellan ca 

1416 och 1454. 1469 tillsatte Linköpingsbiskopen Henrik Tidemansson en kommis-

sion av fyra präster för att nedteckna mirakel. Dessa tillfogade 61 fall till de föregåen-

de sju, och dessa utgjorde Katarinas samling som skickades till Rom. Miraklerna 

nummer 69-95 i Lundéns översättning har nedtecknats av samma kommission men 

har valts bort ur det officiella urvalet. Troligen efter att en granskning av experter 

inom kyrkan.20 Trots att kommissionens arbete var färdigt fortsatte insamlandet av 

Katarinas mirakel under 1474-75. Fröjmark menar att detta arbete troligen utförts av 

Vadstenas eget munkkonvent.21 

    Min metod är att granska mirakelberättelserna kvalitativt. Jag har sökt efter de mi-

rakel som belyser hur kyrkan har betraktat män respektive kvinnor. Till viss del arbe-

tar jag även jämförande i min granskning av miraklen. Vissa omständigheter som att 

inte samtliga av Birgittas mirakel undersöks, då alla inte är översatta, och att Nils mi-

rakel inte tecknats ner av en tillsatt kommission gör emellertid att en direkt jämförel-

se berättelserna emellan inte är möjlig. Jag har i min undersökning framför allt letat 

efter de faktorer som kan tyda på att en person betraktats som trovärdig. Framför allt 

tittar jag närmare på vilka som tillåtits vittna i de olika samlingarna och hur vittnen 

eventuellt beskrivs. I Katarinas mirakel har det dessutom varit möjligt att se närmare 

                                                 
15

 Fröjmark (1992), s. 44-5 
16

 Den helige Nikolaus’ av Linköping Liv och underverk (1958) 
17

 Nikolaus’ av Linköping kanonisationsprocess (1963) 
18

 Nikolaus’ av Linköping kanonisationsprocess (1963), s. 357 
19

 Den heliga Katarinas av Vadstena liv och underverk (1950) 
20

 Fröjmark (1992), s. 57 
21

 Fröjmark (1992), s. 51-8 
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på en samling mirakel som man valt bort ur den mirakelberättelse som skickats till 

Rom. Mot slutet av min undersökning har jag även kompleterat min kvalitativa ana-

lys med statistiska bearbetningar som Fröjmark har upprättat. Mer om detta kommer 

att utvecklas nedan under forskningsläget. 

     

 

Forskningsläge 

 

Jag har här valt att koncentrera mig på framför allt den forskning som rör mirakelbe-

rättelser. Jag har börjat med ett par europeiska forskare för att sedan gå vidare in på 

de resultat som svenska forskare har kommit fram till. Framför allt har jag fokuserat 

på de aspekter som går att relatera till min egen undersökning, vilket huvudsakligen 

rör genus. 

 

 

Europa 
 

Michael E. Goodich har i Miracles and Wonders studerat mirakelberättelser i Europa 

under perioden 1150-1350.22 Hans mål är att försöka förstå miraklernas betydelse i 

samhället och hur de utvecklades under den period han undersöker. För att lyckas 

med detta tar han avstamp i hur medeltida teologer betraktade mirakel. I hög ut-

sträckning, menar Goodich, att de medeltida teologerna lutade sig mot Augustinus 

idéer om att mirakel i själva verket var naturliga skeenden, men att människan sak-

nade möjligheter att förstå naturlagarna fullt ut.23 Ändå menade samme teolog att 

miraklen hade som syfte att föra människor närmare gud och till att övertyga de icke 

troende.24 De högmedeltida teologerna, bland annat Thomas av Aqvino byggde vidare 

på Augustinus idéer och menade att mirakel antingen var en acceleration av en natur-

lig process eller rubbning av naturens normala bana.25 Upptäckten av Aristoteles 

naturfilosofi på 1200-talet bidrog även till att man i högre utsträckning skilde mellan 

äkta och skenbara mirakel.26 

                                                 
22

 Goodich (2007) 
23

 Goodich (2007), s. 13 
24

 Goodich (2007), s. 14 
25

 Goodich (2007), s. 26 
26

 Goodich (2007), s. 26 
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    Goodich visar hur kyrkan tillämpade teologin för att utröna huruvida mirakel var 

att betrakta som sanna eller falska. En central poäng hos författaren är att det fanns 

en rädsla hos kyrkans representanter att de skulle bli hånade av kättare, judar och 

skeptiker om ”falska” mirakel godkändes. Samtidigt betraktades helgonkulterna som 

ett sätt att bekämpa samma grupper genom äkta mirakel som härstammade från 

Gud.27  Eftersom djävulen och hans medhjälpare ansågs kunna utföra trolldom som 

kunde te sig som mirakel var det viktigt att skilja det gudomliga från det demoniska. 

Enligt Goodich var detta särskilt viktigt när heliga kvinnors helgonstatus undersök-

tes.28 Kyrkans noggrannhet visar sig i hur systematiskt lokala mirakelkommissioner 

frågade ut den som upplevt ett mirakel samt vittnen till detsamma. Ett mirakel kunde 

granskas med hjälp av upp till 30 frågor, i syfte att utröna dess äkthet.29 

    I en studie av Gábor Klaniczay undersöks två ungerska helgons mirakelberättelser, 

nämligen samlingarna av sankt Elisabets och sankt Margaretas mirakel.30  Syftet är 

att utröna huruvida miraklerna verkligen spelade någon avgörande roll för att legiti-

mera dem som helgon då de redan under sin livstid betraktades som heliga.31 Detta 

kan demonstreras av det faktum att människor redan strax efter Elisabets död var 

ivriga att ta reliker från hennes kläder och kropp.32 Författaren menar att en större 

undersökning var nödvändig för att svara på hans huvudfråga. Däremot kan han visa 

att de dygder helgonen ansågs ha besuttit under sin livstid också avspeglas i många 

av miraklen som tillskrivits dem.33 

    Även Wendy R. Larson har undersökt hur kulter kan anpassas specifikt för olika 

helgon. I artikeln ”The role of patronage and audience in the cults of Sts Margaret 

and Marina of Antioch” jämförs två helgon som delar samma legend.34 Då helgonen 

dyrkades i Väst- respektive i Östeuropa utvecklades emellertid kulterna olika. Sankta 

Margareta, som tillbads i väst, blev ett helgon som förknippades med barn, moder-

skap och svårigheter för kvinnor.35 I öst var sankta Marina däremot en beskyddare 

mot demoner, vilket stämmer väl överens med den ursprungliga legenden om helgo-

                                                 
27

 Goodich (2007), s. 85-86 
28

 Goodich (2007), s. 69-70 
29

 Goodich (2007), s. 88 
30

 Klaniczay (2004) 
31

 Klaniczay (2004), s. 120 
32

 Klaniczay (2004), s. 121-122 
33

 Klaniczay (2004), s. 147-148 
34

 Larson (2002) 
35

 Larson (2002), s. 26-28 
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nen som drakdödare.36 

    I ytterligare en jämförande text, ”Northern and southern sanctity in the canoniza-

tion of Vincent Ferrer” av Laura Ackerman Smoller, undersöks olikheten mellan 

nord- och sydeuropeiska helgonkulter under senmedeltiden.37 Författaren menar att 

flera grupper hade intresse av att kanonisera dominikanermunken Vincent. I 

Bretagne, där helgonet låg begraven, ville de makthavande aristokraterna skapa en 

kult med lokal förankring. Den romerska kurian och dominikanerorden hade emel-

lertid intresse av att lyfta fram Vincent som en helare av den stora Schismen (1378-

1414) och som en exemplarisk kristen.38 Skillnaderna visar sig då man i Bretagne 

satsade på att få in så många mirakel som möjligt medan man i de sydligare städerna 

Toulouse och Neapel arbetade efter att vittnena skulle vara så trovärdiga som möjligt, 

vilket bland annat framkommer av det höga antal klerker som där figurerar.39 Vidare 

berättade vittnena i Toulouse och Neapel framför allt om Vincents goda levnad, då de 

vanligen själva hade hört honom predika, medan miraklen i Bretagne hade upplevts 

efter helgonets död.40 Ackerman Smoller bygger vidare på mirakelforskaren André 

Vauchez uppfattning, om att mirakelberättelser som upprättades efter 1431 i högre 

utsträckning var kontrollerad av påvemaktens curia. Detta ledde till att fokus i allt 

högre utsträckning hamnade på att framställa helgonen som lämpliga kristna 

förebilder, och att det mirakulösa tonades ner.41 

    Paolo Golinelli har i artikeln ”Social aspects in some Italian canonization trials” un-

dersökt italienska helgonkulter under 1200- och 1300-talet med fokus på vittnen.42 

Hans försöker visa hur vittnenas sociala tillhörighet förändras under perioden. I de 

tidigare kulterna, menar Golinelli, att vittnena kom från alla samhällsskikt medan de 

under 1300-talet huvudsakligen bestod av högreståndsmänniskor och kyrkliga repre-

sentanter.43 

    Författaren har inte skilt på kvinnors och mäns möjligheter att vittna och hur detta 

förändrades under perioden, utan de räknas in i de olika sociala grupperna. Exempel-

vis räknas de nunnor som vittnar till det kyrkliga ståndet. Däremot noterar Golinelli 
                                                 
36
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38
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39

 Ackerman Smoller (2004), s. 293 
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 Ackerman Smoller (2004), s. 296 
41
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att kvinnorna i flera av kulterna är i majoritet. I en av mirakelsamlingarna där 20 mi-

rakel nedtecknats har 16 av dem upplevts av kvinnor. Däremot består vittnena av en 

majoritet av 26 män mot 18 kvinnor. Författaren menar att detta visar att kvinnor var 

en svagare grupp i samhället och därför upplevde fler mirakel, medan män ansågs 

som mer trovärdiga som vittnen.44 Golinelli lyckas förutom att belägga sin tes om hur 

vittnenas sociala tillhörighet förskjuts, även att visa vilken stark ställning kyrkans 

representanter hade i rollen som vittnen, då de så gott som alltid föredrogs framför 

andra människor.45 

 

 

Sverige 

 

I ”Kulturhistoriska fragment” har agrarhistorikern Janken Myrdal använt de svenska 

mirakelberättelserna för att belysa några aspekter av människors vardag under me-

deltiden.46 Han belyser bland annat att det finns två mirakel som handlar om kvinnor 

som drabbats av vansinne i samband med giftemål.47 Myrdal har även undersökt 

kvinnors födslovåndor under medeltiden. Han konstaterar bland annat att vittnena 

till födelsemirakel så gott som uteslutande var kvinnor. Detta förklarar han med att 

det var förbjudet för männen att närvara under en förlossning. Dessutom konstateras 

att de kvinnliga vittnena ofta omnämts som ärbara då ”icke ärbara” vittnen som 

medverkade under en förlossning, ansågs vara skadliga.48 Övriga genusaspekter som 

undersöks är ålderskillnader mellan makar, problem vid amning, barnlöshet, arbets-

fördelningen i hushållet, våld inom hemmet samt kärlek och tillgivenhet. 

    Anders Fröjmarks avhandling Mirakler och helgonkult handlar om hur Birgitta 

Birgersdotter, Nils Hermansson och Katarina Ulfsdotter blev lanserade som helgon i 

Linköpings biskopdöme.49 Mirakelberättelserna är ett del av hans material och un-

dersöks främst med en kvantitativ metod. Han konstaterar att andelen kvinnor som 

har blivit botade i Birgittas mirakelsamlingar utgör 39%, i Nils mirakel är siffran 41% 
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medan de i Katarinas utgör 35%.50 Ser man till de sociala klasserna blir emellertid 

andelen kvinnor högre än männen i gruppen ”bondebefolkning, underklass, okända”, 

vad gäller de två tidigare samlingarna. Däremot är männen betydligt fler i samma 

klass i Katarinas samling, medan kvinnorna här är i majoritet i grupperna ”aristokra-

ti”, ”prästerskap och ordensmedlemmar” samt ”köpmän och borgerskap”.51 Fröjmark 

ansluter sina resultat till de två europeiska forskarna Ronald C. Finucane och Pierre-

André Sigal som menat att statistiken pekar mot att kvinnor har haft en lägre 

rörlighet i medeltidens samhälle.52 Samtidigt är han medveten om att män, 

aristokrater och prästerskap i någon mån borde ha blivit mer betrodda än kvinnor 

och människor från samhällets lägre skikt.53 

    Även kulternas utbredning har kartlagts av Fröjmark. Här framkommer det tydligt 

att Birgittas och Katarinas kulter har en stor utbredning i det dåtida Sverige, medan 

Nils Hermansson framför allt har vördats inom Linköpings stift.54 Fröjmark analyse-

rar sitt material med fokus på den politiska utvecklingen. Här betraktas lanseringen 

av helgonkulterna i hög grad som ett politiskt maktspel. 

    Historikern Eva Österberg har i artikeln ”Människor och mirakler i medeltidens 

Sverige” analyserat Nils Hermanssons kanonisationsprocess  och konstaterat att de 

manliga vittnena som förhörts, är betydligt fler än de kvinnliga.55 Detta förklarar hon 

med att de institutioner som var ansvariga för kanonisationen av helgonet ansåg att 

män var mer stabila  trovärdiga.56 Senare i samma artikel konstaterar även Österberg 

att både fäder och mödrar oroade sig för sina barn, då de råkade ut för sjukdomar och 

olyckor, och vände sig till helgonen för att be om hjälp.57 
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Teoretiska perspektiv 
 

Genus 
 

Genusforskning undersöker kön som sociala konstruktioner och i vilket förhållande 

kvinnlighet respektive manlighet står till varandra. Inom genusstudier i äldre historia 

har Thomas Laqueurs Making Sex haft ett stort inflytande.58 Den huvudsakliga 

poängen i detta verk är att de manliga och kvinnliga könsorganen från antiken och 

fram mot 1700-talets slut har betraktats som varianter av ett och samma kön. Denna 

”enkönsmodell”, menar författaren, byttes under 1800-talet ut mot en ”tvåköns-

modell” där könen betraktas som radikalt åtskilda. Laqueur menar vidare att man i 

förmodern tid betraktade skillnaden mellan könen som en gradskillnad snarare än en 

artskillnad.59 Detta menar han möjliggjorde att en kvinna som utförde manliga 

sysslor kunde betraktas som en man och omvänt.60 

    Laqueurs teori rör främst den biologiska synen på mannen respektive kvinnan. 

Dessutom är exemplen från medeltiden få och perioden beskrivs som en långrandig 

tidsålder.61 För denna undersökning är dock historikerns Maria Sjöbergs vidareut-

veckling av Laqueurs forskning relevant. Även om hennes studie Kvinnors jord, 

manlig rätt utförskar tidigmoderna förhållanden vilar hennes undersökning av hur 

jord ärvdes på de regler som stadgades i Kristoffers landslag från 1442. Dessa avviker 

dessutom, enligt Sjöberg, knappt från reglerna i Magnus Erikssons landslag (från 

omkring 1350), vilket alltså innebär att hennes teori bör vara relevant även för 

senmedeltiden.62 

    Sjöbergs har diskuterat och försökt att förklara änkans roll i äldre tider. Då kvinnor 

vanligtvis inte betraktades som myndiga var de i behov av en överordnad man som 

kunde representera dem. En jungfru som blev hustru till en äkta man övergick i detta 

system från att representeras av fadern till att i stället vara underordnad maken. När 

en hustru däremot blev änka erhöll hon många av de befogenheter hennes man tidi-

gare haft.63 Sjöberg tolkar, då hon bygger på Laqeuers enkönsmodell, detta som ett 

                                                 
58 Laqueur (1994) 
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60 Laqueur (1994), s. 20 

61 Laqueur (1994), s. 85 
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tecken på att änkorna genomgick ett ”genusbyte”. Detta kan dock, enligt min mening, 

ifrågasättas då författaren själv visar att änkorna saknade den manliga rätten att be-

stämma om sina barns giftemål. Dessutom var det änkornas befogenheter tänkta att 

vara tillfälliga tills dess att en son eller en ny make kunde ta över hushållets förvalt-

ning.64 Alltså behöver detta inte innebära att änkorna betraktades som män i biolo-

gisk mening utan snarare kan man se det som att de tillfälligt blev män i juridisk me-

ning eftersom hushållet var i behov av en representant som kunde föra dess talan. 

    För en historisk genusstudie som undersöker förhållanden under medeltiden kan 

man starkt ifrågasätta om en biologisk förklaringsmodell är tillförlitlig. Under en tid 

då kyrkan hade så stort inflytande bör de lärde, som dessutom var präster, motiverat 

maktförhållanden mellan kvinnor och män utifrån teologi i högre utsträckning än 

biologi. Den huvudsakliga teoretiska modellen för denna uppsats utgår därför från E. 

Ann Matters artikel ”The Undebated Debate”.65 

    Som titeln antyder undersöker Matter frånvaron av en teologisk debatt, nämligen 

den om att kvinnan liksom mannen var skapad till guds avbild. Detta, menar förfat-

taren, berodde på att Augustinus förklaring var så allmänt erkänd. Denne teolog som 

var verksam under 400-talet utgick från den bibliska skapelseberättelsen när han 

konstaterade att mannen skapades till guds avbild medan kvinnan skapades från 

mannens revben, i syfte att föda barn. Kvinnor betraktade han dessutom generellt 

som intellektuellt underlägsna män, även om somliga kvinnor kunde nå en viss fi-

losofisk förståelse.66 Detta resonemang leder till en problematik. Om kvinnor inte är 

skapade till guds avbild, hur kan de då bli frälsta? Augustinus lösning var att kvinnor 

kunde bli frälsta, inte i egenskap av att vara kvinnor, utan som människor. Det var 

däremot bara mannen som på ett sant vis  kunde avspegla Gud, och det var bara 

mannen som hade en sann andlig visdom.67 

    Denna genusmodell, menar Matter, bidrog till att befästa manlig överhöghet och 

kvinnohat samtidigt som det fanns utrymme för kvinnor att sträva efter att förenas 

med Gud. Detta bidrog till att kyrkan under medeltiden kunde motivera och bevara 

sitt manliga ledarskap.68 Det bör tilläggas att Augustinus jämfört med andra kyrko-

                                                 
64 Sjöberg (2001), s. 74-75 

65 Matter (2002), s. 41-55 
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15 

 

färder generellt anses ha en mer jämlik syn på förhållandet mellan könen. Det är 

dock, som Matter påpekar, Augustinus uppfattning om skillnaden mellan män och 

kvinnor som kan sägas vara mest inflytelserik för genusordningen under medelti-

den.69  

    I vår samtid kan man tycka att medeltidens syn på förhållandet mellan könen helt 

borde ha uteslutit all form av kvinnlig andlighet.  Matter visar emellertid att så inte 

var fallet. Det var inte ovanligt att kvinnor tillskrevs andliga gåvor och betraktades 

som kristna visionärer. De kvinnliga egenskaperna att hela, utfodra och skapa liv bet-

raktades som symboler för Kristus.70 För medeltidens lärde var detta dock inte så 

motsägelsefullt som man kan tro. Kvinnor kunde tillåtas vara guds språkrör men de 

fick inte ha rollen som kyrkliga ledare.71 Matter menar även att kyrkans representan-

ter i hög utsträckning försökte kontrollera inflytelserika kvinnor för sina egna syf-

ten.72 

 

 

Mirakelberättelser 

 

En mirakelberättelse kan vid första anblicken te sig gåtfull för en nutida läsare. Vid 

en noggranne granskning upptäcker man dock att miraklerna är av mer vardaglig ka-

raktär och inte fullt så mystiska som man först kan tro. Janken Myrdal har i texten 

”Mirakelberättelserna” skapat en generell modell för att förstå dessa källor.73 Han 

anser att ”det är den lyckliga slumpen som gör miraklet”.74 Miraklen består i grund 

och botten av sjukdomar och svårigheter som går att förstå. Den drabbade har bett 

till ett helgon och tillskrivit denne erkännandet i de fall där slumpen har lett till att 

den drabbade har klarat sig ur problemet.75  

    Miraklerna var i grund och botten inte övernaturliga utan deras mirakulösa karak-

tär utgörs istället, som Myrdal påpekar, av att de vid nedtecknandet har överdrivits. 

Exempelvis beskrivs ofta tillfrisknandet ha gått snabbare än vad som förefaller rim-
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ligt.76 Myrdal påpekar att detta är en nutida ateistisk syn på miraklerna. Naturligtvis 

uppfattade medeltidens människor dem som gudomliga ingripanden. Författaren 

betänker däremot att bönen bör ha kunnat haft en helande kraft då vi idag vet att 

många sjukdomar har psykiskt orsaker.77 Detta kan naturligtvis inte vederläggas men 

det kan vara värt att ha i åtanke då man försöker förstå medeltidens människor. 
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Trovärdiga kvinnor och män 

 

Birgittas mirakel 

 

I ett av Birgittas mirakel berättas om Kristina som led av en böld under ljumsken. 

Bölden plågade henne i åtta veckor innan en stor bit av den föll av och ersattes av ett 

sår som var öppet i sju veckor . Miraklet fortsätter genom att beskriva hur den mat 

och dryck som Katarina förtärde flöt ur öppningen. Bland annat ska rödlök, vilket 

hon tydligen åt mycket av, ha kommit ut i samma skick som den svalts. Katarina gav 

då ett löfte om att vallfärda till Birgittas grav i Vadstena och därefter började såret att 

läka. Väl i Vadstena gick kvinnan stående i kyrkan bredvid predikstolen, ed på att be-

rättelsen var sann. Vissa lär då emellertid ha ifrågasatt miraklets äkthet då de mena-

de att inälvorna måste varit brustna för att maten skulle ha kunna kommit ut genom 

öppningen, men att leva så länge med brustna inälvor ansågs vara omöjligt. Mirakel-

komissionen frågade därför ut kyrkoherden Karl som var präst i Katarinas socken, 

och han intygade med ed att miraklet gått till på det vis som kvinnan hävdat. Därtill 

fanns även fyra andra män som vittnade. Framför allt hade prästen herr Torer från 

Linköpings domkyrka hört henne bekänna historien, men även Katarinas man samt 

två grannar från hennes hembygd var vittnen.78 

    Miraklet ovan skiljer sig tydligt från de övriga i samlingen genom att det förefaller 

som totalt osannolikt, och av att döma på reaktionerna då miraklet presenterades i 

Vadstena så ansåg även samtidens människor det. Förklaringen till att miraklet till 

slut ändå blev betrott och nedtecknat måste bero på att hon hade så starka vittnen i 

form av två representanter från det kyrkliga ståndet. Kyrkoherden Karl var dessutom 

ett ögonvittne då han angav att han under kvinnans sjukdomsperiod undersökt ifall 

historien var sann.79 Miraklet är ett tydligt exempel på hur pålitliga  präster ansågs 

vara för mirakelkommissionen då en händelse som i normala fall hade ansetts som 

osannolik blev trodd. I ett annat mirakel, där en kvinna ifrågasattes på ett liknande 

vis, följde prästen Gregorius från Kils församling med på pilgrimsresan till Vadstena 
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och intygade med ed att det som berättats var sant.80 Samme Gregorius kom till 

Vadstena ytterligare en gång för att intyga att hans tjänsteflicka Ingeborg blivit botad 

efter att hon plågats av djävulen. Vid båda dessa tillfällen hade han dessutom med sig 

sina församlingsbor Peter och Styrbjörn som vittnen.81 

    Att präster föredrogs som vittnen framgår av många fler mirakel. Exempelvis 

nämns kyrkliga representanter så gott som alltid före eventuella övriga vittnen. Ofta 

betonas de vittnande  prästernas trovärdighet genom sättet de beskrivs på. Vid ett 

flertal tillfällen omnämns de som ”hedervärda”, ”vördnadsvärda” och ”trovärdiga”. 

Det förekommer även fall där en grupp av vittnen beskrivs med positiva attribut, men 

då är så gott som alltid den förstnämnde en präst. I de övriga fallen där män har vitt-

nat nämns vanligen enbart ståndstillhörighet och hemort. I ett undantagsfall nämns 

emellertid även tre borgare som trovärdiga.82 Herr Torer i fallet ovan prioriterades 

före Kristinas make trots att den senare troligtvis varit med under sjukdomsförlop-

pet. Det var alltså ingen självklarhet att ett ögonvittne var viktigare än än präst som 

kunde intyga att en person var eller föreföll trovärdig. Även frälsemän förekommer i 

denna typ av vittnesgrupp. Exempelvis kan nämnas ett fall där en änka från Oslo stift 

tappade sin treåriga dotter ner i en fors. Kvinnan kom till vadstena med dottern och 

bekände miraklet 

 

på ett verkligt trovärdigt sätt, åhörd av de hedervärda och pålitliga männen herr Lars, kanik i 

Linköping, herr Peter Porse, riddare från Nobynäs, Lommaryds socken i samma stift, och 

Torer Bassa från Tobo gård i Vimmerby socken, nämnda stift, samt många andra.83 

 

Till det ovanstående tycks det alltså inte ha funnits några vittnen från kvinnans hem-

byggd, men det fanns män som ansåg att hennes berättelse var tillförlitlig. Kanske 

framstod kvinnan som mer trovärdig för att hon var änka, men det finns även fall där 

andra kvinnor blivit betrodda utan att ha vittnen med sig hemifrån. Detsamma gäller 

också män. Ofta har dock dessa personer behövt tillkännage miraklen med ed. 

    Trots att män ur de högre stånden föredrogs, var det inte heller några problem för 

manliga bönder att vittna. Det räckte gott och väl för en människa som upplevt ett 
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mirakel att ha med sig två till tre bönder från hemorten för att bli trodd. I Birgittas 

mirakelsamling står det emellertid klart att kvinnor normalt inte var lämpliga som 

vittnen. Detta framstår extra tydligt i framför allt två mirakel. Det ena berör kvinnan 

Gunnhild från Norge som blivit botad från en förlamning. Hon själv och hennes gran-

ne Tora bekräftade detta med ed. Ändå är den senare kvinnan inte nämnt som ett 

vittne, utan istället anges två  präster från Linköpings stift som undersökt Gunnhild 

”med egna ögon”.84 I ett annat fall hade en man som skadat sitt könsorgan efter ett 

fall ”inga andra vittnen från sin trakt utom sin dotter” som hade följt med efter att 

hon blivit botad från blindhet.85 Mannen kunde emellertid uppge två adelsmän som 

kände till händelsen. I båda dessa mirakel kan man alltså ana att kvinnor hjälpt till 

att bekräfta att händelsen gått till som angivits, men att de inte uppfyllde kriterierna 

för att få omnämnas som officiella vittnen. 

    Det förekommer emellertid ett par undantagsfall där kvinnor tillåts vittna. Framför 

allt gäller detta samlingens födelsemirakel då de kvinnor som bistod under en förlos-

sning uppenbarligen ansågs vara pålitliga. I ett av dessa mirakel beskrivs dessutom 

hjälpkvinnorna som ”trovärdiga”.86 Vid ett tillfälle har de kvinnliga vittnena till ett 

födelsemirakel även vittnat till ett ovanstående mirakel som rör en franciskanmunk 

som tappat förståndet.87 I det senare miraklet förekommer dessutom två ”kloka” 

kvinnor som tillsammans med en präst utfärdar ett vallfartslöfte å munkens vägnar. 

Det förekommer även ett fall i samlingen där en kvinna, Kristina, vittnar tillsammans 

med sin man Mikael att deras granne Sylvestser varit blind men återfått synen.88 

Detta mirakel nämns dock mest i förbigående och det är istället ett mirakel där 

kvinnan lidit av magsmärtor som kommissionen lagt vikt vid och beskrivit utförligt. 

Slutligen finns det i mirakelsamlingen ett fall där ”den välborna änkan Helena” tillåts 

vittna.89 Detta bör peka på att änkorna verkligen ansågs som mer trovärdiga i mira-

kelkommissionens ögon, med tanke på hur återhållsamma de varit i andra fall där 

kvinnliga vittnen funnits tillgängliga. Dessa kvinnor nämns dessutom alltid som 

självständiga individer i mirakelsamlingen, i motsats till övriga kvinnor som presen-

teras som dotter eller hustru till en man. 
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Nils mirakel 

 

Nils Hermanssons mirakel är ofta noggrant daterade och det framkommer ofta av be-

rättelsen vilken klerk som tecknat ner vilket mirakel. Anders Fröjmark tycks därför 

ha menat att prästerna i Linköping varit mer noggranna än de som tecknade ner 

Birgittas mirakel i Vadstena.90 Om man jämför Nils mirakel med Linköpingbiskopens 

berättelse är det dock uppenbart att man i den senare samlingen var betydligt nog-

grannare med att ange vittnen. I Nils mirakel är det ofta en tolkningsfråga att bedö-

ma vilka som ska betraktas som vittnen, medan detta i Birgittas mirakel alltid är 

mycket tydligt. Utifrån den översättning som jag använt, måste jag däremot hålla 

med Fröjmark när han menar att Nils mirakelupptecknare har använt ett mer nyktert 

och mindre utsvävande språk.91 Detta visar sig bland annat i avsaknaden av beskriv-

ningar, av de vittnande människorna. I ett undantagsfall nämns dock prästen ”Anund 

Markusson och flera andra trovärdiga” ha åhört bekännelsen av ett mirakel.92 I de 16 

bifogade miraklen är dock språket mer religiöst präglat, vilket jag återkommer till. 

    Till somliga av Nils mirakel saknas vittnen helt. Bland annat finns det fall där 

präster saknar sådana. Kyrkoherden Peter från Växjö stift blev botad efter en lång-

varig sjukdomsperiod. Han ska senare ha kommit till Linköping och bekänt detta, 

men något vittne finns inte klart angivet, även om en annan präst förekommer i be-

rättelsen.93 Även en annan präst, Sigfrid Olovsson från Oslo, saknade vittnen. Han 

kunde däremot själv ”bevittna” sitt mirakel och svära att det han bekänt var sant.94   

Det är dock tveksamt om prästerna verkligen har haft någon särställning då det även 

finns ett stort antal fall där andra personer, både män och kvinnor, saknar korrekt 

angivna vittnen. På sidorna 149-151 finns till exempel fyra efter varandra följande 

mirakel där detta är fallet.95 Ibland förekommer det dock, som i fallet med prästen 

från Växjö ovan, andra personer som figurerar i berättelserna och som alltså borde 

kunna känna till händelsen. Dessutom förekommer ibland att de ansvariga klerkerna 

noterat att miraklet är allmänt känt på den botades hemort. Ibland namnges dess-
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utom ett antal personer hemmavid som noterades vara bekanta med materialet. Den-

na grupp, som utgörs av både män och kvinnor, nämns aldrig uttryckligen som vitt-

nen i mirakelsamlingen, även om de naturligtvis kunde vara aktuella som sådana un-

der den senare kanonisationsprocessen. 

    Det vanligaste förfarandet då vittnen från hemorten saknats är dock att den för 

nedtecknandet ansvarige klerken, själv eller tillsammans med andra kyrkliga repre-

sentanter, har angett sig själv som åhörare av en trovärdig bekännelse. Dessa män är 

alltså delvis jämförbara med ”trovärdighetsvittnena” i Birgittas mirakel. Däremot 

tycks många av mirakeltecknarna i Linköping ha föredragit ögonvittnen då dessa 

funnits till hands. Inte sällan nämns nämligen både vittnen från hemorten och de 

präster som lyssnat på bekännelsen av miraklet. I de fall där ögonvittnen saknas, 

samt i de fall där vittnen saknas över huvud taget, har den botade personen mycket 

ofta gått ed på att det berättade är sant. I vissa fall, som med prästen Sigfrid ovan, 

tillåts den olycksdrabbade själv att vittna.  

    Prästerna i Linköping tycks ha haft en annan syn på föräldrar som vittnen än kom-

missionen i Vadstena hade. De senare har haft som princip att föredra personer utan-

för familjen även om det förekommer två undantagsfall där fäder vittnat.96 I den förra 

staden hade man inget emot vittnande föräldrar. I ett par fall är det båda föräldrarna 

som vittnar. Exempelvis kan nämnas ett fall, där den treårige pojken Ragvald troddes 

vara död, där både fadern, modern men även farföräldarna samt fyra ej namngivna 

släktingar vittnar.97 I många mirakel är det däremot endast den ena av föräldrarna 

som vallfärdat med sina barn till Linköping, och därmed registreras som vittne. Även 

om det förekommer ensamma fäder är det främst mödrar som förekommer i denna 

kategori. I ett fall är det dock istället mostern till den åttaårig Inga, som vittnar att 

samma flicka varit pestsjuk men tillfrisknat efter ett löfte till Nils Hermanssons 

grav.98 

    Det finns fyra födelsemirakel i Nils samling. I två av dessa har både modern och 

hennes hjälpkvinnor vallfärdat till Linköping och vittnat.99 I ett mirakel är det fö-

räldrarna som tagit sig till kultorten, men man har varit nogrann med att notera de 
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tre hjälpkvinnor som närvarat vid födseln.100 I det sista fallet berättas om hur den 

gravid kvinnan Ingrid misshandlas grovt och blir sängliggande under lång tid. Hon 

tillfrisknar dock omedelbart efter ett givet löfte och föder senare ett friskt barn. Det 

mirakulösa har här alltså inte skett under födseln, vilket förklarar att kvinnan istället 

hade ett manligt vittne. Ändå har det här varit viktigt att notera att de kvinnor (icke 

namngivna) som såg Ingrid efter misshandeln gjorde bedömningen att hon omöjligt 

skulle kunna föda ett levande barn.101 

    Det finns ytterligare två mirakel med kvinnliga vittnen. Det ena rör de omkring 30 

nunnorna i Vreta kloster som hade kännedom om att syster Bengta blivit botad från 

ett sjukdomstillstånd där man fruktat för hennes liv.102 I det andra miraklet är det 

skomakarhustrun Ingrid som vittnat till att Ingeborg blivit frisk efter två mycket 

långvariga sjukdomsperioder.103 

    De 16 bifogade miraklen till Nils Hermanssons mirakel präglas, efter den svenska 

översättningen att döma, av ett aningen mer utsvävande och beskrivande språk. Det-

ta kommer bland annat till uttryck i att helgonet Nils, då han nämns i berättelserna, 

beskrivs som salig. Det finns emellertid även ett fall där en kvinna beskrivs som ”gud-

fruktig”. Kvinnan det är frågan om har av en moder ombetts att avlägga ett löfte för 

dennas sjuårige son.104 Det är möjligt att klerkerna i detta fall velat betona att det här 

har rört sig om en from kvinna snarare än någon som använt sig av okristliga besvär-

jelser. Ett annat alternativ är att de, liksom uppenbarligen modern till pojken, har be-

traktat henne som en aktningsvärd kvinna.  

    Även i den  huvudsakliga mirakelsamlingen har det varit viktigt att notera hur man 

har gått tillväga när man givit ett löfte om att vallfärda till Nils grav. Det vanligaste är 

naturligtvis att den drabbade själv har åkallat helgonets hjälp. När det gäller barn el-

ler mycket svårt sjuka är det istället föräldrar, anhöriga eller närstående som utfärdat 

löftet. Både kvinnor och män nämns ofta i denna kategori, liksom de som givit rådet 

till den drabbade att utfärda ett löfte till Nils grav. En intressant aspekt som skiljer 

könen åt är dock att kvinnor ibland lovar att tacka helgonet genom att sjunga en 

mässa. I ett fall är det en man som lovar en mässa för att hans sto ska botas. Löftet 
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infrias dock sedan av hans moder vilket alltså skulle kunna tyda på att detta var en 

kvinnlig syssla.105 

    I de bifogade miraklen finns ett ovanligt fall där den 70-åriga änkan Helena botas 

från så många som fyra åkommor. År 1414 botades hon från dysenteri och två år 

senare befriades hon från både löss och en svår tandvärk. Senare under samma år 

blev hon dessutom botad från en återkommande blindhet som hon lidit av i perioder. 

Under redogörelsen för de olika miraklen beskrivs hon dessutom som ett ”talande 

vittne”. Det är antagligen så att Helena betraktades som mer trovärdig eftersom hon 

var änka. Kanske hade det också betydelse att hennes tidigare man, Magnus Nilsson, 

hade arbetat som tjänare i Vadstena kloster. 106 I Nils övriga mirakel är det emellertid 

svårt att belägga att änkor skulle vara mer trovärdiga än kvinnor i övrigt. Både gifta 

kvinnor och änkor omnämns som hustru eller före detta hustru till en man. Det före-

kommer endast ytterligare ett fall där en änka är vittne, nämligen i ett av de ovan dis-

kuterade födelsemiraklen.107  

 

 

Katarinas mirakel 

 

Till de lite tidigare av Katarinas bokförda miraklen, nämligen de första sju, har inga 

vittnen antecknats. Detta beror säkert på att arbetet med att kanonisera Katarina inte 

hade satt igång på allvar. Ändå är det intressant att se vilka som i ett tidigt skede blev 

botade av Katarina. Inte mindre än tre nunnor från Vadstena finns bland dessa. 

Bland de övriga fyra finns två kvinnor, en treårig pojke och en präst i Vadstenas 

sockenkyrka.108 Bland dessa tidiga fall syns alltså en tendens till att Katarina framför 

allt ansetts vara helig bland kvinnor, och framför allt nunnor. 

    Även det första fallet som Katarinas mirakelkommission tog sig an är ett lite äldre 

mirakel som är daterat till år 1441. Kännedomen av detta underverk, vilket handlar 

om en flicka som skadat sig med en yxa, hade uppenbarligen bevarats av Vadstenas 

nunnor. Det framgår vilka systrar som tog emot barnet och hennes mor i Vadstena, 
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och även vilka ännu levande nunnor de har återberättat miraklet för.109 Kommissio-

nen fann alltså här, liksom i Linköping, nunnor som fullgoda vittnen. De följande mi-

raklen som kommissionen nedtecknat har dock skett under 1470-talet och har huvud-

sakligen tillkännagetts av pilgrimmer som tagit sig till Vadstena. 

    Katarinas mirakelkommission har arbetat på ett sätt som i mycket påminner om 

Birgittas. Återigen är man mycket noggrann med att ange vittnen på ett korrekt vis. 

Det är återigen präster som är de mest trovärdiga vittnena, och när vittnen från hem-

bygden har saknats så är det präster som kan intyga den drabbades trovärdighet. 

Detta är dock inte lika vanligt som i Birgittas mirakel, men som exempel kan nämnas 

ett fall där en ung man undkommer fångenskap, vilket en präst och en munk vittnar 

till.110 I ett annat fall är det troligtvis två adelsmän som intygar att en man vid namn 

Magnus Torersson är trovärdig.111 Att det antagligen rör sig om adelsmän och inte 

klerker tyder det faktum att vittnena omnämns som herr Magnus samt herr Peter 

Braske men saknar kyrkliga titlar. En viktig skillnad jämfört med Birgittas och Nils 

mirakel är att präster normalt inte varit villiga att intyga att en kvinna bekänt ett 

mirakel på ett trovärdigt sätt. I de två undantagsfall som förekommer är det nunnor 

som blivit bönhörda.112 

    Redan i kommissionens första två mirakel finns beskrivande attribut av män som 

styrker deras trovärdighet. I det ovan nämnda miraklet från 1441 beskrivs en kloster-

tjänare, som senare blivit munk, vara både trovärdig och mycket from.113 I det efter-

följande miraklet är det en högättad kvinna som har haft ”trovärdiga” manliga vittnen 

till att hennes dotter återuppstått efter att ha ansetts vara död.114 I de efterföljande 

miraklen förekommer emellertid inga dylika beskrivningar av män. Istället är det 

kvinnors trovärdighet som man ansett har behövts styrkas. Det finns två mirakel där 

matronor som uppenbarligen har ansetts vara extra trovärdiga, förekommer. I det 

ena av dessa rör det sig om två kvinnor från Stockholm som beskrivs vara hedervärda 

och som dessutom är vittnen till en mans tillfriskande.115 I det andra fallet har ”tre 

hedervärda och aktade matronor” bett till Katarina när ett nyfött barn tre timmar ef-
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ter födseln ansågs vara dött.116 I ännu ett mirakel har en uppenbarligen rik borgar-

hustrus hjälpkvinnor omnämns som hedervärda, kanske för att motivera att de bok-

förts som vittnen.117 Även ett underverk som tillkännagetts i ett brev från nunne-

klostret i Skänninge, har två kvinnliga vittnen, Helena från Söderköping och Kristina 

Olovsdotter, beskrivits som fromma. Det är här inte möjligt att veta ifall beskriv-

ningen är ett tillägg från kommissionen eller om nunnorna funnit det nödvändigt att 

beskriva dem så. Fyra nunnor vittnar även till detta mirakel, varav en är priorinnan 

Katarina Petersdotter som återkommer i ett senare mirakel. 118 

    Också i de mirakel som nedtecknats efter kommissionens arbete var avslutat före-

kommer det ibland positiva beskrivningar av somliga kvinnor. I huvudsak tycks det 

som att kvinnor med en själsligt vårdande funktion har betraktats med respekt av 

kyrkans representanter. Ett tydligt exempel är ett mirakel där en man blir stucken 

bakifrån med ett svärd. Ett par kvinnor som beskrivs som ”hederliga och fromma” 

fanns emellertid ”genom Guds vink” i närheten. Dessa kvinnor utfärdade ett löfte till 

Katarinas grav.119 Kvinnornas närvaro tycks alltså ha betraktats som avgörande för 

mannens överlevnad. Bland dessa senare mirakler särskiljs inte män med högre 

status genom att beskrivas som trovärdiga. Ändå är det uppenbart att man även här 

har föredragit präster och andra högt uppsatta män när de funnits tillgängliga.  

    Katarinas mirakelupptecknare har liksom Birgittas ansett att föräldrar i huvudsak 

inte var lämpliga som vittnen till sina barns mirakel. Där föräldern till ett barn är 

namngivet, vilket gäller de flesta barnmiraklen, har deras namn inte återkommit som 

vittnen, utan istället framgår det att vittnena ofta är grannar. Ett undantagsfall liknar 

emellertid mer det sätt som Nils mirakler nedtecknades på då en far och en mor vitt-

nat att deras fyraåriga son botats efter bön till Katarina. Detta underverk är dock ett 

av de som valts bort av kommissionen från den officiella mirakelsamlingen som man 

skickade till Rom. Bland de bortvalda miraklen finns dessutom två födelsemirakel.120 

Gemensamt för de båda är att de har haft manliga vittnen istället för kvinnliga, vilket 

ju var det normala vid födelsemirakel. Det är möjligt att dessa tre mirakler ovan har 

valts bort just på grund av felaktiga vittnesuppgifter.  
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    Trots att kommissionen generellt inte ansåg att föräldrar var lämpliga som vittnen 

framkommer i vissa beskrivningar att de håller moderskapet högt. I ett mirakel an-

tyds att särskilt modern till ett återuppstått barn blev lycklig då ”en moders sorg över-

går all annan”.121 I ett mirakel där en borttappad pojke har blivit återfunnit menar 

kommissionen att fadern givit sonen till sin hustru så att hon med sin ”moderliga 

kärlek och medömkan” kunde trösta barnet.122 I många mirakel har klerkerna dock 

inte funnit det lika självklart att betona just moderns känslomässiga band till sitt 

barn, utan även fäders känslor beskrivas. Exempelvis berättas i ett av de senare 

miraklen som munkarna tecknat ner, om en man som kände smärta i ”fadersbröstet” 

då han trodde att hans dotter var död.123 

    I Katarinas mirakel liksom i de föregående undersökta samlingarna är de kvinnliga 

vittnena få. Det har ovan framgått att nunnor ansågs pålitliga i denna roll. Även en 

jungfru som tillhör tjänstefolket i Vadstena vittnar i ett mirakel.124 Det är knappast 

förvånande att manliga klerker ansett att religiöst anknutna kvinnor varit lämpliga 

som vittnen. I andra fall rör det sig ofta om kvinnor med lite högre status vilket de 

ovan nämnda matronorna är ett exempel på. Så har även varit fallet, där de för 

svensk medeltid välkända Ivar Axelsson Totts och hans hustru Magdalena vittnar i ett 

mirakel.125  Hjälpkvinnorna till borgarhustrun ovan, bedömdes vara hedervärda 

vilket troligen motiverade att de fick vittna. Man får anta att kommissionen gjort 

samma bedömning i ett fall där Lars Ulfsson och hans hustru samt denna kvinnas 

moder vittnar.126 Hustrun nämns dock inte med namn utan det är troligen modern 

Telseca man betraktat som trovärdig. Ingen änka nämns i Katarinas mirakel men det 

är möjligt att denna kvinna var änka. Det kan också förhålla sig så att hon betrak-

tades som trovärdig på grund av att hon nått en aktningsvärd ålder. 

    De som registrerat Katarinas senare mirakler tycks i huvudsak ha fortsatt enligt 

kommissionens principer. Även här finns det få kvinnliga vittnen. En kvinna vid 

namn Margareta förekommer i ett mirakel och i ett annat nämns Anna Magnusdotter 

som vittne.127 Även här finns ett fall där två nunnor, tillhörande Vårfruberga kloster i 

Strängnäs stift, vittnar. 
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Valet av helgon 

 

Birgittas, Nils och Katarinas mirakelkulter har varit breda och lockat människor ur 

alla samhällsskikt. Ändå finns det betydande skillnader. Med Fröjmarks statistik är 

det bland annat möjligt att se att 12,2 procent (av 131 mirakel) av de hjälpta i Birgittas 

samtliga mirakel tillhört aristokratin, vilket kan jämföras med 5 respektive 5,8 pro-

cent i Nils och Katarinas samlingar (101 respektive 190 räknade mirakel).128 Framför 

allt är det i de tidigare Birgittamiraklerna som andelen aristokrater är höga, vilket av 

Fröjmark framför allt förklaras med att människor ur de socialt ledande skikten (i 

detta fall det värdsliga frälset) stod för de förnyande impulserna i helgonkulterna. En 

annan förklaring som däremot inte betonats i samma grad av Fröjmark är Birgittas 

egen sociala tillhörighet.129 Sett till könstillhörigheten bland aristokratin framgår det 

dock att det är betydligt fler män än kvinnor som vänt sig till Birgitta. Det tycks alltså 

i detta sammanhang inte ha spelat en så stor roll att helgonet var kvinna. 

    I Nils och Katarinas mirakelberättelser tycks däremot helgonens könstillhörighet 

ha varit av större vikt hos de manliga klerker och nunnor ur det andliga frälset som i 

dessa fall utgjort det pådrivande samhällsskiktet. I Nils mirakelsamling är så många 

som 13,3 procent av männen tillhörande kategorin ”prästerskap eller ordensmedlem-

mar”, vilket är högre än i de andra två (9 respektive 4,9 procent).130 En präst vid 

namn Peter Gudmundsson var en av de allra första som upplevde helgonets hjälp.131 

Bland dessa tidiga mirakel finns det även en präst som gör ett vallfartslöfte för en 

sjuk kvinna.132 Detta mirakel är daterat till 1412 i Lundéns översättning, men 

Fröjmark har visat att det korrekta årtalet ska vara 1402.133 

    Majoriteten av de ur det kyrkliga ståndet blev dessutom bönhörda under den första 

delen av kultens insamlingsperiod, vilket stöder tesen om att prästerna spelat en 

viktig roll i kultens inledningsskede. Anmärkningsvärt är dessutom att fem präster 

finns bland de tio pilgrimer som blivit hjälpta utanför Linköpings stiftsgräns.134 
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Generellt sett är det bland dessa tio också prästerna som blivit hjälpta på längst 

avstånd från vallfartsorten, vilket framgår av Fröjmarks karta.135 Utanför stiftsgrän-

sen var Nils Hermansson alltså framför allt viktig för prästerna. På andra orter har 

övriga delar av befolkningen säkert i huvudsak vänt sig till regionala helgon, alterna-

tivt mer berömda helgon såsom Birgitta eller sankt Olof i Trondheim. 

    I Katarinas mirakel utgör nunnor så mycket som 13,4 procent av de hjälpta kvin-

norna. I Birgittas och Nils samlingar är denna siffra så låg som 3,9 respektive 2,4.136 

Som ovan framgått var tre av nunnorna i Vadstena kloster bland de tidigt hjälpta. 

Ytterligare en Vadstenanunna ska ha blivit botad 1455 enligt Katarinas kanonisa-

tionsprocess.137 Att nunnorna i Vadstena kloster tidigt betraktade deras första abedis-

sa som helig är knappast överraskande. Däremot kan man konstatera att även nun-

nor från andra kloster har betraktat Katarina som helig. Till skillnad från andra 

bönhörda har dessa nunnor dock meddelat sina mirakel med brev istället för att vall-

färda. Anledningen är troligen att nunnor var förbjudna att lämna klostren vid denna 

tid, vilket framgår i en artikel av Dag Retsö.138      

    Däremot hade det funnits större rörelsefrihet hundra år tidigare då Birgittas mira-

kel samlades in, vilket framgår av Linköpingbiskopens berättelses enda nunna. Den-

na kvinna från Cistercienserordern vallfärdade nämligen från Riseberga kloster.139 

Trots att rörelsefriheten för nunnor sedan begränsades under 13oo-talets slut i och 

med reformen devotio moderna, framgår det att även det enda nunnemiraklet i Nils 

samling också inkluderat vallfart. I vallfartslöftet som en annan nunna gjorde för den 

sjuka kvinnan framgår det dock att de bara kunde ge sig av med abedissans tillåtel-

se.140 En förmildrande omständighet kan även ha varit att sträckan mellan Vreta klos-

ter, där nunnorna var verksamma, och vallfartsmålet var drygt en mil. 

    På 1470-talet spelade det emellertid ingen roll att Skänninge nunnekloster, där två 

mirakel inträffade, låg cirka en mil från Vadstena. Man fick där, liksom i ett mirakel 

som inträffade i Vårfruberga kloster i Strängnäs stift, meddela sig via brev. I ett av de 

båda fallen från Skänninge var turerna många innan miraklet kom till kännedom för 

klerkerna i Vadstena. Den drabbade nunnan Katarina Petersdotter, som dessutom 
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var priorinna, drabbades först av en allvarlig sjukdom där hon i perioder låg med-

vetslös och oförmögen att äta. Efter att ha dragit lott om tre olika helgon visade det 

sig att hon borde vända sig till sankta Katarina. Ett par hedervärda kvinnor som 

uppehöll sig vid klostret lovade då att vallfärda till Vadstena med en vaxbild. Emel-

lertid visade det sig att kvinnorna försummade att ta med sig vaxbilden, och priorin-

nan blev sjuk igen. Helgonet Katarina visade sig då för nunnan i en dröm och upp-

manade henne att lägga en offergåva på Vadstenas altare tillsammans med en skri-

velse. Den här gången skickade kvinnan sin tjänarinna med gåvan men underlät att 

bifoga skrivelsen, vilket ledde till att hon ännu en gång blev sjuk. När hon slutligen 

bestämde sig att bekänna miraklet i ett brev försvann all smärta.141 

    En möjlig analys av det inträffade är att priorinnan helst velat hålla kännedommen 

om miraklet innom klostrets väggar, men känt sig tvungen att offentligöra det sedan 

hon insjuknat vid upprepade tillfällen, och därmed uppfattat sig bli bestraffad av 

Katarina. Kanske var det många fler nunnor som valt att tacka helgonet utan att det 

kommit till mirakeltecknarnas kännedom. Framför allt birgittinerna bör naturligtvis 

ha fortsatt att ha betrakta henne som helig, även om de endast finns representerade i 

mirakelberättelsens första fall. Detta bekräftas av att det under Katarinas kanonisa-

tionsprocess framkom ytterligare två fall där Vadstenanunnor blivit botade på 1470-

talet.142 

    Mycket få manliga klerker har bett till Katarina om hjälp, i synnerhet om man bara 

ser till 1470-talets mirakel. Detta behöver dock inte bara bero på helgonets kön, utan 

kan även ha sin förklaring i en större skepsis mot mirakel bland prästerskapet. I 

samtliga av de tre mirakelberättelserna verkar helgonens sociala bakgrund ha speg-

lats av de pilgrimmer som tog sig till de respektive vallfartsmålen. Kanske kunde 

medeltidens människor lättare identifiera sig med ett helgon som kom från samma 

samhällsskikt. I Nils och Katarinas berättelser tycks även helgonens kön ha spelat 

roll. 
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Mirakelkategorier och vallfart  

 

Det är som Fröjmark har påpekat med största sannolikhet så att kvinnors upplevda 

mirakel registrerats i mirakelberättelserna i lägre utsträckning än mäns, liksom att 

människor ur samhällets övre skikt säkert blev betrodda i högre grad än övriga män-

niskor.143 Däremot har han inte tagit någon hänsyn till källmaterialets mirakelkate-

gorier då han beräknat kvinnors och mäns rörlighet i senmedeltidens Sverige. Det är 

emellertid uppenbart att mirakelberättelserna inte bara speglar könens rörlighet, 

utan kanske till och med i ännu högre grad vilka som var mest utsatta för olyckor och 

sjukdomar. Den senare av dessa två huvudkategorier bör man troligen se som mer 

eller mindre könsneutral. Både kvinnor och män riskerade naturligtvis att bli sjuka. 

Däremot kan man fråga sig om inte människor från de övre stånden klarat sig bättre 

från sjukdomar, då de kan ha levt i en mer skyddad miljö och inte drabbats av svält. 

    När det gäller de mirakel som är orsakade av olyckor är det framför allt män som 

drabbades. Detta har också uppmärksammats av Janken Myrdal.144 Män är även de 

som skyddas från faror och befrias från fångenskap. Dessutom tycks det framför allt 

vara män som drabbats av våldsamma övergrepp. Denna mirakeltyp är framför allt 

framträdande i Katarinas samling. Fröjmark har menat att detta kan förklaras av 

”1470-talets blodiga krigshändelser”.145 Det ska dock tilläggas att det även förekom-

mer många fall där ovänner gett sig på varandra. Ett exempel är en tjänare till en 

adelsman som grälade med sin kamrat under ett gästabud. Tjänaren blev senare på 

väg hem skjuten med en pil i huvudet av denne man.146 De typiska kvinnomiraklen 

utgörs framför allt av födelsemiraklen, men även i något enstaka fall av problem med 

amning. Dessa fall är dock betydligt ovanligare än de utpräglat manliga miraklen.147  

    Ännu en aspekt som Fröjmark bortsett från är hur svårt man haft det på de respek-

tive vallfartsorterna att samla in mirakel. Birgittas två huvudsakliga samlingar omfat-

tar 114 mirakel som tecknats ner 1374-6.148 När Katarinas kommission tillsattes kun-

de man samla in 87 mirakel 1470-3 och ytterligare 47 kunde tecknas ner 1474-5. I 
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Linköping hade man det dock betydligt svårare att samla in mirakel. De sammanlagt 

93 fallen har tecknats ner under en betydligt längre period, 1401-17. Troligen har man 

där inte haft möjligheten att välja bort lika många pilgrimer som i de andra samling-

arna, vilket ju även de bristfälliga vittnesuppgifterna tyder på. 

    Hur många män och kvinnor vars mirakel inte tecknades ner i berättelserna går 

naturligtvis inte att veta. Däremot kan de av Katarinas mirakel som valts bort ur den 

samling som skickades till Rom ge en viss inblick. Visserligen kan man ana att många 

av dessa sorterats ut på grund av felaktiga vittnesuppgifter eller att det inträffade inte 

framstått som särskilt mirakulöst. Ändå är det påfallande att de botade bland dessa 

27 mirakel sällan är av särskilt hög status. Endast en franciskanmunk och hustrun till 

Vadstena klosters godsförvaltare kan möjligen lyftas fram. Det framgår dock att den-

na kvinna, förutom att hon botades från tandvärk även agat sin son med ris varje 

gång han bitit henne under amningen, vilket hade till följd att sonen nästan dog av 

näringsbrist.149 Man kan misstänka att historiens grymma karaktär gjorde att den 

ansågs som olämplig att ha med i versionen som skickades till Rom. 

    Bland de bortvalda miraklen finns det dessutom något fler botade kvinnor än män. 

I de fall där barn botats är det i fyra fall ensamma mödrar som förekommer i berät-

telserna, medan båda föräldrarna tillsammans bett till Katarina i de återstående tre. 

Detta tyder alltså på att kvinnorna framstod som mindre trovärdiga. Majorititen av 

dessa mirakel, 20 stycken, daterar sig till 1470. Man kan därför misstänka att kom-

missionen skärpte kraven för att ett mirakel skulle tillåtas att nedtecknas under sin 

verksamhetsperiod. 

    I min B-uppsats undersökte jag Birgittas mirakel för att bland annat utröna kvin-

nors möjligheter att vallfärda. Det framkom flera exempel på kvinnor som vallfärdat 

långa sträckor, ibland utan manligt sällskap. Dessutom visade det sig att kvinnor som 

färdats ensamma med sina barn inte var en ovanlighet.150 Den ovan omtalade änkan 

från Oslo stift är ett exempel på bägge fenomenen. 

    Inte heller Nils mirakel tycks förmedla bilden av att kvinnors rörelsefrihet var 

speciellt begränsad. Av de långväga pilgrimerna finns bland annat en riddarhustrun 

vid namn Margareta.151 Fröjmark har visat att hon kom från Uppland.152 Det finns 
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även ett mirakel där fyra kvinnor bett till Nils på havet mellan Skåne och Tyskland, 

efter att de råkat ut för en storm. Kvinnorna, som färdades utan sina män, var på väg 

till Aachen, sannolikt i syfte att besöka staden som pilgrimer.153 

    I sju fall framgår det att pilgrimerna vandrat barfota och utan linnekläder.154 Av 

dessa är fem stycken kvinnor. En av dem var en 15-årig flicka som legat sjuk i två 

veckor, men som tillfrisknat då hennes familj utfärdat ett löfte till Nils grav.155 Dessa 

pilgrimer kommer visserligen från orter som är nära Linköping, men exemplen visar 

att det inte ansågs olämpligt för kvinnor att genomföra en mer obekväm vallfartsresa. 

I Birgittas mirakel förekommer det däremot endast tre stycken manliga aristokrater 

som vallfärdat på detta vis.156 I Katarinas samling har två män vandrat barfota, varav 

den ena också var utan linnekläder.157 

    Det som framför allt talar för att kvinnornas rörlighet varit relativt fri är dock de 

många kvinnorna som vandrat till Linköping med sina barn, vilket redan framgått 

under rubriken ”Nils mirakel”. Om möjligheterna för kvinnor att resa hade varit be-

gränsade, skulle det naturligtvis  varit faderns uppgift att ta med sitt barn till vall-

fartsorten. Att det ofta bara är den ena av föräldrarna som pilgrimsvandrar, trots att 

båda ofta uttalat löftet, kan tyda på att det varit svårt för både fadern och modern att 

lämna arbetet på hemorten. Detta skulle i så fall även kunna förklara varför så få än-

kor figurerar som vittnen i miraklen, trots att mycket tyder på att de skulle kunna va-

ra trovärdiga som sådana. 

    Även i Katarinas mirakel är det oftast den ena föräldern som följt med till vallfarts-

orten. Endast i sju fall, av de som gått att utröna, har båda följt med. Nästan lika 

många mödrar (12) som fäder (13) har registrerats. Också i Katarinas samling finns 

det kvinnor som färdats lång väg. Av de här diskuterade mödrarna kom kom till 

exempel en kvinna från Visby och en annan hade sitt hem i Uppsala stift.158 I ett mi-

rakel berättas om en borgarhustru som följt med sin man i ett affärsärenden till 

Södertälje, då deras son som också var med dem, skadades av ett fallande träd.159 En 

annan kvinna, som reste ensam, hade uträttat ärenden i Uppland och var på väg hem 
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till Linköping då hon ramlade igenom isen som färdades över.160 Utöver dessa exem-

pel finns naturligtvis de kvinnor som själva har upplevt mirakel, och därefter vallfär-

dat till Vadstena eller Linköping. 

    Prästerskapet hade knappast någon orsak till att begränsa kvinnors möjligheter till 

att pilgrimsvandra. Förutom att kyrkan tjänade intäkter på vallfartsorterna, i form av 

offergåvor och försäljning av avlatsbrev, var pilgrimsvandringen också en religiös 

handling som alla kristna människor hade möjlighet att utföra. Kyrkan uppmuntrade 

snarare till att både kvinnor och män skulle vallfärda. I Birgittas samling har kyrko-

herdarna Karl och Gregorius nämnts som exempel på kyrkoherdar som följt med 

kvinnor till vallfartsorten. Även bland Nils och Katarinas mirakel förekommer det 

präster som uppmuntrat kvinnor och män att vallfärda, och ibland har de även följt 

med på pilgrimsresan. Exempelvis förekommer två efter varandra följande Katarina-

mirakel där först en bonde och sedan hans hustru har blivit botade från förlamning 

respektive en svår sjukdom. Två präster från deras hemsocken Fägre i Skara stift 

följde med dem som vittnen.161 
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Sammanfattande diskussion 
 

I Birgittas, Nils och Katarinas mirakelsamlingar framgår det att kvinnor normalt inte 

betraktades som lämpliga vittnen, vilket tydligt visar att kvinnor ansetts som mindre 

trovärdiga i jämförelse med män. Kvinnliga vittnen är mycket sällan förekommande i 

de olika mirakelsamlingarna, även om det finns undantagsfall. I Nils mirakel har 

mödrar vid flera tillfällen fungerat som vittnen till mirakel där deras barn blivit bota-

de. Även nunnor har varit trovärdiga som vittnen i Nils och Katarinas samlingar, me-

dan det inte går att utröna vilken uppattning Birgittas mirakelkommission hade om 

kvinnliga ordensmedlemmar. Nunnorna beskrivs aldrig med attribut vilket övriga 

kvinnor som figurerar som vittnen ofta gör. Detta skulle kunna indikera att deras tro-

värdighet inte behövde styrkas, utan att de helt enkelt var trovärdiga i egenskap av att 

vara kyrkans representanter. 

    Det är möjligt att även änkor har betraktats som trovärdigare än kvinnor i övrigt, 

även om miraklen de förekommer i är få. Det som antyder detta är tre mirakel i 

Birgittas och Nils samlingar där änkor nämns som vittnen. I Birgittas mirakel 

omnämns änkor dessutom som självständiga individer, medan andra kvinnor 

omtalas som hustru till en man. Detta är emellertid inte fallet i Nils mirakel, utan här 

nämns alltid den man som en änka tidigare varit gift med. I Katarinas mirakel nämns 

ingen kvinna som änka, men det är naturligtvis möjligt att någon eller några av de få 

kvinnor som vittnat har varit änka ändå. Det finns alltså ett visst stöd för att Maria 

Sjöbergs teori, om änkor som en juridiskt trovärdig grupp i samhället, går att 

tillämpa även på senmedeltiden. Att det förekommer få änkor som vittnar skulle kun-

na bero på att de ensamma ansvarat för hushållet, och därför kan ha haft sämre möj-

ligheter att lämna hemmet än andra kvinnor. 

    Kvinnor har också varit trovärdiga som vittnen till födelsemirakel i Birgittas och 

Nils mirakelberättelser. Detta beror med största sannolikhet på att män inte fick när-

vara vid en förlossning. Av någon anledning är det emellertid män som har vittnat till 

Katarinas två födelsemirakel. En möjlig förklaring skulle kunna vara att inga hjälp-

kvinnor som varit närvarande vid förlossningen, hade följt med till Vadstena i de 

fallen. Kvinnors trovärdighet kunde alltså framför allt ökas när de närvarade vid en 

förlossning eller på grund av den sociala tillhörigheten. 
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    I samtliga mirakelberättelser har män ur alla de fyra stånden fått vittna. Ändå är 

det tydligt att manliga aristokrater och framför allt präster har prioriterats högre som 

vittnen. Tendensen är framför allt stark bland Birgittas mirakel, där prästerna ofta 

beskrivs med attribut som intygar deras trovärdighet, men dylika beskrivningar av 

präster förekommer även i de två andra samlingarna. Framför allt präster, men även 

adelsmän, har dessutom fungerat som vittnen på vallfartsorten, till att ett mirakel 

bekänts på ett trovärdigt vis. I Katarinas mirakelsamlingarna framstår emellertid 

prästerskapet som mer skeptiska till denna uppgift. Framför allt har prästerna inte 

varit lika villiga som i Birgittas och Nils samlingar, att vittna till att kvinnors bekän-

nelser varit trovärdiga. 

    Ofta har de vittnande prästerna i miraklen givits attribut som till svenska har 

översatts till ”trovärdiga”, ”hedervärda” och ”vördnadsvärda”. Kvinnor beskrivs vid 

ett flertal tillfällen i miraklen som ”hedervärda” och ”fromma”, och vid enstaka 

tillfällen även som ”trovärdiga”, ”kloka” och ”gudfruktiga”. Där beskrivande attribut 

av män förekommer verkar det som att mirakelupptecknarna velat betona att det till 

ett mirakel har funnits ett eller flera synnerligen starka vittnen. Där kvinnor beskrivs 

kan man snarare misstänka att klerkerna velat ge dem positiva attribut när de har 

ansetts trovärdiga trots att de har varit kvinnor. Man kan även ana att kvinnor har 

ansetts trovärdiga när de har levt upp till sina kvinnliga roller. Detta stämmer även 

med Matters teori som menat att somliga kvinnliga egenskaper värderades högt. 

Kvinnor som hjälpt till vid förlossningar, och vissa kvinnor som har utfärdat löften 

för andra, har betraktats respektfullt i mirakelsamlingarna. Man kan också argumen-

tera för att mirakelupptecknarna säkert velat betona att det var fromma och pålitliga 

kvinnor som närvarat vid ett inträffat mirakel. 

    De människor som i mirakelberättelserna har botats från sjukdom har varit av bäg-

ge könen. Däremot förekommer ett stort antal mirakel som är orsakade av olyckor 

eller våldsamma övergrepp, där män huvudsakligen har drabbats. Födelsemirakel 

och mirakel som gällt problem med amning har naturligtvis varit mirakel där kvinnor 

har fått mirakulös hjälp. Dessa är dock betydligt sällsyntare i jämförelse med de ut-

präglat manliga miraklen. Naturligtvis har de kvinnor som födde under medeltiden 

löpt mycket stora risker, men det finns ändå själ att tro att män generellt levt ett farli-

gare liv än kvinnor. Även om många mirakel var genusneutrala kan man alltså 

konstatera att det fanns mirakel som kan betraktas som typiskt manliga respektive 
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kvinnliga. 

    Att kvinnor har betraktats som mindre trovärdiga samt att mirakelberättelserna 

speglar ett samhälle där män har varit mer utsatta, gör att man kan ifrågasätta om 

Anders Fröjmarks påstående att miraklen speglar att kvinnor haft en lägre rörlighet i 

samhället verkligen stämmer. En kvalitativ granskning av miraklen visar snarare att 

kvinnor, lika väl som män, haft möjligheten att vallfärda som pilgrimer. I de fall där 

barn blivit botade har exempelvis mödrar, lika väl som fäder, kunnat vallfärda med 

sina döttrar och söner. Det finns dessutom exempel i alla mirakelberättelserna på 

kvinnor som har färdats långväga, och av Nils mirakel framgår det att kvinnor, liksom 

män, kunde vallfärda barfota och utan linnekläder. Nunnors möjligheter att ta sig till 

vallfartsorten tycks däremot ha begränsats under senmedeltidens gång. När Nils och 

Birgittas mirakelsamlingar bearbetades tycks det som att nunnor kunde vallfärda me-

dan de istället fick meddela sig med brev, eller genom ombud, under 1470-talet. 

Däremot tyder inte mirakelberättelserna på att övriga kvinnor haft begränsade 

möjligheter att vallfärda. 

    Huvudsakligen tycks det som att genusordningen, avseende mäns och kvinnors tro-

värdighet, har varit stabil under perioden för denna undersökning. Att Nils mirakel 

skiljer sig från Birgittas och Katarinas beror sannolikt på att man i Linköping inte 

hade en gemensam kommission för nedtecknandet av mirakel. Här har man alltså 

haft en annan uppfattning om hur mirakelnedtecknandet skulle utföras. Det kan 

också vara så att man där inte haft möjligheten att välja bort lika många mirakel då 

bönhörda pilgrimer säkert inte vallfärdat till Nils grav i samma utsträckning, som till 

Birgittas och Katarinas. Birgittas och Katarinas mirakel ger i huvudsak samma bild av 

genusordningen. Ändå tycks det, vilket nämnts ovan, som att prästerna i Katarinas 

samling varit mindre villiga att vittna som åhörare av en trovärdig bekännelse. 

Dessutom figurerar mycket få bönhörda manliga präster i Katarinas samling jämfört 

med de tidigare två mirakelberättelserna. 

 

Jämförelse med tidigare forskning 
 

    Ackerman Smollers artikel undersöker två kulter från 1400-talets andra hälft ge-

nom att jämföra en sydlig mirakelsamling i Toulouse och Neapel med en Nordlig i 

Bretagne. Katarinas kult har naturligtvis mer gemensamt med den senare av dessa 
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två, då den hade en bred folklig förankring och inte primärt syftade till att betona 

Katarina som en god kristen förebild. Ändå är det möjligt att den ökade skepsis som 

påvemaktens curia hyste mot mirakel efter 1430-talet, också har påverkat andra kler-

ker i Europa till en mer skeptisk hållning. 

    Det tycks inte som att människorna i Birgittas, Nils och Katarinas mirakelsam-

lingar har valt helgon efter den åkomma de drabbats av, vilket däremot Klanizays och 

Larsons artiklar antydde. Däremot har jag argumenterat för att det är troligt att män-

niskor i en viss utsträckning kan ha valt det helgon de har kunnat identifiera sig med. 

I det avseendet skiljer sig denna uppsats från Fröjmarks studie som snarare har velat 

betrakta överrepresentation av exempelvis aristokrater i Birgittas mirakel som ett re-

sultat av en stark politisk vilja hos denna sociala grupp, att se helgonet kanoniserat. 

Jag menar däremot att man inte kan betrakta de människor som upplevde mirakel 

som politiska aktörer som hyst en vilja att se ett helgon kanoniserat. Oavsett vilket 

socialt skikt de bönhörda människorna tillhört, har de varit troende katoliker som 

upplevt att de verligen fått mirakulös hjälp. 

    Paolo Golinelli menade i sin artikel, där italienska kulter har undersökts att den so-

ciala bakgrunden hos dem som vittnar, förändras under 1200- och 1300-talet till att 

slutligen bestå av huvudsakligen präster och högreståndsmänniskor. Någon sådan 

tendens har emellertid inte stått att finna i de svenska helgonens kulter, utan snarare 

finns det vittnen från alla sociala skikt. Däremot har aristokrater och präster genom-

gående prioriterats som vittnen, när de har varit tillgängliga. Det slutsats Golinelli 

gör utifrån endast en mirakelsamling, om att kvinnor som en svagare grupp i samhäl-

let, upplevde fler mirakel kan tyckas förhastad. Av de i denna uppsats undersökta mi-

rakelberättelserna tycks det snarare som att män i högre utsträckning än kvinnor va-

rit utsatta för risker. Däremot stämmer Golinellis slutsats, att män ansetts vara mer 

trovärdiga som vittnen överens med de tre svenska mirakelberättelserna. 

    Michael E. Goodich har betonat hur viktigt det var för kyrkan att endast ”äkta” mi-

rakel fick godkännas. Detta kommer i de svenska mirakelberättelserna framför allt till 

uttryck i de bevarade katarinamirakel som valts bort ur den mirakelberättelse som 

slutligen skickades till Rom. Här förekommer bland annat mirakel med bristfälliga 

vittnesuppgifter, och mirakel som man av andra skäl kan ha funnit olämpliga att 

skicka till Rom. Man kan också misstänka att kvinnor, och socialt lägre stående män-

niskor, löpt en större risk att gallras ut. 
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    Myrdal har framför allt strävat efter att använda mirakelberättelserna som en kul-

turhistoriska källor till människors vardag under medeltiden, medan denna uppsats 

syftar till att undersöka hur prästerskapet betraktat kvinnor och män. Författaren 

konstaterade emellertid att kvinnorna som närvarade vid en förlossning ofta beskrevs 

som ärbara. Denna uppsats har visat att även andra kvinnor har getts liknande attri-

but. Ofta verkar det som att prästerna velat betona att en ärbar kvinna exempelvis 

varit löftesgivare. 

    Österberg kom, i sin undersökning av Nils Hermanssons kanonisationsprocess, 

fram till att män hade betraktats som mer stabila och trovärdiga, och därför föredrogs 

som vittnen. Så betraktades naturligtvis även män av de klerker som nedtecknade 

Birgittas, Nils och Katarinas mirakelsamlingar. Författaren konstaterade även, 

utifrån Katarinas mirakel, att både fäder och mödrar oroat sig för sina barn då de 

råkat ut för olyckor. Det har under denna undersökning även framkommit att kler-

kerna som tecknade ner Katarinas mirakel, i vissa beskrivningar betonat mödrars och 

fäders smärta då de oroat sig för sina barn. 

 

 

E. Ann Matters teori 

 

Som E. Ann Matter har visat, var Augustinus uppfattning, om skillnaderna mellan 

män och kvinnor, allmänt erkänd under medeltiden. Att kvinnor inte på ett sant vis 

kunde avspegla Gud, och att de var intellektuellt underlägsna män betraktades som 

en självklarhet som inte behövde debatteras. Naturligtvis var det därför inte märkligt 

att kvinnor föreföll som mindre trovärdiga som vittnen när man skulle utröna om ett 

mirakel var äkta. Kvinnor var däremot inte uteslutna från att som människor försöka 

sträva efter att förenas med Gud. Som människor var de ju trots allt en del av den 

kristna gemenskapen. En pilgrimsvandring bör närmast betraktas som en religiös 

handling som kvinnor kunde ta del av lika väl som män. Det fanns alltså inget hinder 

för en kvinna som hade upplevt ett mirakel att ta sig till vallfartsorten, men väl där 

löpte hon antagligen en större risk än en man, att inte bli betrodd. 
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