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I NL EDNI NG
Yita Katberine

Det andra Katarinamiraklet berättar om hur den latinska biografien över S:ta Katarina
av Vadstena, Vita Katlseritte, kom till. En nunna i Vadstena kloster led av en långvarig
och svår sjukdom, och en munk, som var hennes biktfader, lovade att skriva den vörd-
nadsvärda fru Katarinas levnadsteckning, om nunnan genom denna frus förtjänster och
förböner bleve bättre. Efter vissa dröjsmål och avbrott i arbetet blev boken omsider fär-
dig, och nunnan var då åierställd till sin forna hälsa. Vittnesmål vid Katarinas kanonisa-
tionsprocess ha uppgivit, att munken i fråga var Ulf Birgersson, generalkonfessor
i Vadstena 1423-26, och att nunnan var Bengta Gunnarsdotter, abbedissa 1422-47,
död t+ll.t Vita Katherine blev tryckt i Stockholm 1482. Förutom i denna tryckta upp-
laga är biografien bevarad i två handskrifter: I 40 nr lJ i Skoklostersamlingen (depo-
nered på Riksarkivet), varifrån den avtryckts i Scriptores rerurn suecicarum III:2, och
Pawlikowski f 12t i Ossolinskiska biblioteket i Lemberg (fotografisk kopia på Kungl,
bibl.). Två i England förvarade handskrifter 

- 
Cod. Hlrl. 612 i British museum i Lon-

don samt Bodleian library Digby mscr, nr 172 iOxfotd 
- 

innehålla en förkortad version
av Vita Katherine.

Biografien åt fortfrrnde vår bästa källa till kunskapen om Vadstenahelgonets liv.
Ulf säger själv i ovannämnda mirakelberättelse, att den bygger på meddelanden av per-
soner, som fordom stått Katarina nära. Det är alltså en inom klostret fortlevande munt-
lig tradition han bygger på. I huvudsak torde biografiens uppgifter vera tillförlitliga, om
än vissa detaljer kunna betvivlas. En av sina sagesmän nämner han vid namn: nunnan
Margareta Karlsdotter, som tjänat Katarina i flera år. Ulf har f. ö. som källor även
använt Birgittas Uppenbarelser och akterna från Birgittas kanonisationsprocess, Några få
kompletterande drag till bilden av Katarina kunna hämtas ur den fornsvenska översätt-
ning, som är bevarad i Nådendalsmunken Jöns Buddes bok, och ur akterna från Kata-
rinas kanonisationsprocess,

Huuucldragen i S:ta Katarinas lia

Den heliga Katarina av Vadstena föddes år 1331 eller 1332, som Ulf Gudmarssons och
Birgitta Birgersdotters fjärde barn. De tre äldre barnen voro Märta, Karl och Birger, de

fyra yngre Bengt och Gudmar (vilka båda dogo i späd ålder), Ingeborg och Cecilia. Om
Katarinas spädbarnsålder har biografien en uppgift, vilken, såsom redan Jöns Budde på-
pekat, för tankarna till Nikolauslegenden: hon ville ej taga di av sin amma, som var en
lösaktig kvinna; sin moders och andra ärbara fruars bröst sög hon däremot villigt.'
Modern överlämnade henne sedan för någon tid till abbedissan i Riseberga för att upp-
fostras; här fick hon bl. a. lära sig läsa Vår Frus, Helge Ands och Helga Kors' tider."
Biografien berättar om några demoniska hemsökelser, som flickan blev utsatt för.

' Processas seu negociatn cd.no?tizacionis b, Katerine ile Yadstenh, s,23,71,757,760.
" Jöns Buddes bok,ttg.genom O. F. Hultman l89i,s. 192.
" Processus seu negocium, s, 13,
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I unga år blev Katarina bortgift med en högboren riddare, Egard Lydersson van
Kyren. Det var säkerligen brudens fader, som ordnat giftermålet far henne, utan ^tt tega
kännedom om dotterns vilja; sådan var ju tidens sed, Katarina hade emellertid lovat
Kristus ständig jungfrulighet, och på bröllopskvällen övertalade hon sin brudgum att
aldrig bryta hennes renhet. De levde allrcå som syskon och ej som makar. Med uttryck,
som lånats från Birgittas kanonisationsakter, skildrar biografien, hur Katarina sökte efter-
likna sin moder i fromhet, försakelse och askes. Hon hade ju redan som liten {licka foljt
denna på besök hos fattiga och sjuka.n Den världsligt sinnade Karl Ulfsson ogillade sin
systers och svågers återhållsamma liv, men de läto ej av honom övertala sig att förändra
sitt levnadssätt. Katarinas fromma exempel följdes av flera damer i hennes omgivning,
bl. a. av Karls hustru, den norskfödda fru Gyda, vilken liksom sin svägerska kl:idde sig

enkelt och anspråkslöst, under sitt stånds villkor. Följden blev, att Ka.tarint fick uppbära
nya förebråelser av sin broder Karl.

]rt 1349 anträdde Birgitta sin pilgrimsfärd till Rom, dit hon anlände vid jultiden
samma år. Katarina greps snart av en stor längtan att uppsöka sin moder. Herr Egard
gav henne, ehuru ogärna, tillstånd att, f.öretaga den långa resan till ltalien. Katarinas
broder ansåg hela företaget vara en överspänd nyck och sökte förmå Egard att avstyt^
det, men Katarina fann ett stöd hos sin morbroder, den fromme Israel Birgersson, som

uppmanade henne att stå fast vid sin föresats. Tillsammans med herr Gustav Tunasson
och två fruer lämnade alltså Katarina för första gången sitt land. I augusti 13i0 an-
lände hon till Rom. FIon fann ej sin moder där, ty denna hade begivit sig till bene-
diktinklostret Farfa för att framföra ett himmelskt budskap till munkarna därstädes.

Under åtta dagar sökte hon henne. förgäves. Men Petrus från Skänninge, Birgittas bikt-
fader och följeslagare, drevs av en inre maning att återvända till Rom och fann så

Katarina och hennes följe i Peterskyrkan. De gladde sig över återseendet, och foljande
dag begåvo sig Petrus och Katarina till Birgitta i Farfa. '

När mor och dotter varit tillstmmans några veckor, beredde sig Katarina ^tt itet-
vända hem. Birgitta frågade henne då, om hon ej vore villig arc srannx kvar i Rom och
för Kristi skull utstå mödor och motgångar, och dottern svarade entusiastiskt, att hon,
om Kristus behagade, vore villig att lämna icke blott fosterland, vänner och släktingar
utan även sin man, som hon älskade mer än sin egen kropp. Kristus meddelade sedan
Birgitta i en uppenbarelse, att Katarina var den medhjälperska, som han ursetr år henne:
han hade förutbestämt henne till heliga värv och ämnade snart kalla hem hennes man
från detta timliga. När l(atarina efter någon tid började ledas vid der ovana livet i Rom
och erinra sig den större frihet hon haft i hemlandet, fick Birgitta i en ny uppenbarelse
veta, att herr Egard redan avlidit, och härom underrättade hon sin dotter. Vid rela-
terander av detta händelseförlopp bygger biografien på kapitel ll8 i sjätte boken av
Birgittas Uppenbareiser, som även citeras. I sitt vittnesmål vid moderns kanonisations-
process har Katarina givit en överensstämmande skildring av händelsen.u

Biografien ger vid handen, att Katarina under den närmaste tiden led av andlig de-
pression. Hon bad biktfadern att gissla henne, för att hennes syndiga hemlängtan måtte
förjagas.u De oroliga förhållandena i den eviga staden tvingade modern att inskränka
hennes rörelsefrihet. Hon måste därför stanna hemma, medan Birgitta och magister
Petrus besökte kyrkorna för att vinna.avlat. Ulf Birgersson skildrar på ett levande sätt

a Acta et processus canonizacionis beate Birgi.tte, s, 315.6 Acla et processus, s. 324.u Den fornsvensLa biografien berättar, att Birgitta en gång lät biktfadern gissla hennes
dotter, när denna dröjt för länge hos abbedissan i San Lorenzo in Panisperna. föns Bu.d.des
bok, s. 202,
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de känslor av missmod och bitterhet, som fingo makt med henne, när hon satt i sin
ensamhet. Hon lät modern och biktfadern förstå, hur sorgsen hon var. I en naclig
drömsyn uppmanade Jungfru Maria henne att visa lydnad mot sin moder och sin andlige
ledare och låta all längtan till hemland och forna vänner fara. Styrkt av denna maning
lovade hon ödmjukt Birgitta att hädanefter trofast underkasta sig hennes och biktfaderns
vilja och härda ut i sin landsflyktighet. Hon levde nu tillsammans med sin moder ett
klosterliknande liv; själv har hon skildrat denna av böner, fastor, kärleksverk och from-
hetsövningar fyllda tillvaro i sitt vittnesmål vid Birsittas kanonisationsprocess, Hon har
bl. a, berättat, hur hon om natten ofta steg upp för att smyga en kudde under moderns
rygg; denna sov nämligen på bara golvet."

Ung och fager som Katarina var, ansattes hon av de romerska ädlingarna med gifter-
målsanbud, vilka hon alle avvisade. Biografien har ett par spännande episoder om en
greve, som sökte enlevera henne, medan hon var på väg till kyrken San Lorenzo fuori
le mura, men straffades med plötslig blindhet, och om några rövare, som ville förgripa
sig på henne under hennes vallfärd till S:t Franciskus' helgedom i Assisi men som hon
på underbart sätt lyckades undgå. Den svenska redaktionen av Katarinabiografien berättar,
att Ketarina ville insmörja sitt ansikte med en otäck och vederstygglig salva för att
ingen skulle råka i frestelse för hennes skönhets skull. Både modern och biktfadern för-
bjödo henne a,tt p& nlgot sätt vanställa sitt yttre, men hon gick likväl borr och satce

sig under en klippa för att insmöria sig. Då föll en sten ned och slog henne hårt i huvu-
det. Hon uppfattade detta som ett straff för sin olydnad och avstod från sin föresats."

I Rom levde Katarina med sin moder i frivillig fattigdom. Biografien anför några hän-
delser som exempel på hur Gud ärade Katarinas fattigdom: när hon från Sverige fick
sin avlidna svägerskas, fru Gydas, dyrbara diadem, vilket var henne mycket välkommet
i hennes ekonomiska trångmål; när hon tillsammans med några romerska väninnor ploc-
kade druvor i vingårdarna utanför Rom och dessa damer tyckte, att hennes torftiga,
lappade ärmar voro purpurfärgade och juvelskimrande; när den förnäme herr Ludovico
besökte henne under hennes sjukdom och tyckte sig se, att hennes torftiga sängtäcke var
av guld och scharlakan. Biografien citerar även den bön i Revelationes extravagantes,
kap. 69, som prisar Katarinas själwalda armod och självförsakelse,

Katarina följde sin moder på vallfärderna i Italien och till det heliga landet. Om
moderns sista stunder har hon berättat vid kanonisationsförhöret. Efter Birgittas död
förde Birger Ulfsson, Katarina, Petrus Olavi från Skänninge och Petrus Olavi från
Alvastra hem hennes kropp till Sverige, När följet anlände till Danzig, näpste Katarina
de preussiska korsherrarna för deras överträdelser och kungjorde sin avlidna moders
hotelser mot dem. I Drnzig steg man ombord på etc skepp, och så kunde man den 14

iani 1374 i Söderköping beträda hemlandets mark. Färden genom östergötland till Vad-
stena blev ett triumftåg, från alla håll strömmade folk till för att betyga de heliga
relikerna sin vördnad, underverk skedde vid dessa, och prior Petrus från Alvastra pre-
dikade för de församlade om de undergärningar, som utomlands skett genom Birgirtas
förbön. När man kom till Linköping, mottogs man hedersamt av ärkedjäknen Nikolaus
Hermansson, vilken efter biskop Gotskalks kort förut timade död blivir vald till biskop
av domkapitlet men ännu ej fått den påvliga bekräfcelsen. FIan var Birgittas och Kata-
rinas hängivne vän och hade en gång varit deras förste lärare i latin. Under intrycker
av sina många svårigheter hade han på sista tiden helt gått upp i askes och fromhets-
övningar. Katarina manade honom nu med all dotterlig vördnad att mera ägna sig åt

1 Acla et ltrocessas, s. 307,
" Jöns Buddes bok, s.210 f.
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sitt stifts angelägenheter.n Deras sammanträffande måste för honom ha medfört ett öyer-
vinnande av en andlig kris. Nästa år reste han till Avignon, där han fick påve Gregorius

XI:s konfirmation på sitt biskopsval. Flera kandidater hade vid kurian tävlat om Lin-
köpingsstolen, men Katarinas rekommendation fällde utslaget till Nikolaus' förmån. Den
helige Nikolaus blev Linköpingsstiftets störste biskop, en kraftfull organisator, en trofast
beskyddare för Vadstena kloster och en framstående liturgisk skald.

Den 4 juli 7374 atlinde Katarina till Vadstena, där redan början till ett konvent
fanns. Med jubel mottogs hon av bröderna och systrarna och övBrtog, dock utan att
vara formligen vald till abbedissa eller ens vigd till nunna, klostrets ledning. Till Bir-
gittas reliker i Vadstena strömmade nu beständigt pilgrimer för att bli befriade från
sjukdomar och lyten eller infria givna löften. De många underverken protokollfördes
noggrant, under ledning av bl. a. ärkebiskop Birger Gregersson och biskop Nikoleus. På

v"rren l37S begav sig Katarina åter till Rom, medförande en samling mirakeluppteck-
ningar. Hennes syfte med resen ver dels att genomdriva moderns kanonisation, dels att
uppnå påvens definitiva stadfästelse av Frälsarordens regel.

Katarinas rykte för helighet var stort såväl i Södern som i hemlandet. Vita Katherine
berättar om Ilera underbara tilldragelser från hennes andra ltaliavistelse. En förnäm fru,
syster till den i Birgittas kanonisationsakter förekommande herr Latinus, hade fört ett
mycket syndigt liv, Nu låg hon dödssjuk i Rom men ville icke ångra och bikta sig. Vid
sjuklägret föll Katarina på knä och bad Gud beveka synderskans hårda hjärta. Plötsligt
steg då en svart, tjock rök upp ur Tibern; den svävade mot huset, där de voro försam-
lade, och trängde in i sjukrummet. Samtidigt slog orkanen ned ett hus i närheten. För-
färad över mörkret och stormen lovade den sjuka att göra som Katarina rått henne; hon

biktade sig ångerfullt och dog fOljande morgon en kristlig död. Berömd är berättelsen

om hur Katarina räddade Rom från hotande översvämning. Tiberns vatten steg så våld-
samt, att det hotade att dränka hela staden. Man förde då ned Katarina till flodström-
men, och så snart hennes fötter berörde vattnet, vek genast detta tillbaka i sin gamla

fåra, och faran var överstånden. Prior Petrus från Alvastra, som var närvarande, upp-

manade romarna att låg1^ denna händelse på minnet' I Neapel bad Katarina för en be-

satt kvinna med den påföljd, att den onde anden vek från kvinnan; i Rom bistod hon

med sina böner en barnsängskvinna.
Katarina vistades i Italien fem år, Det ena syftet med sin resa uppoådde hon, när

påve Urban VI den 3 december 1lZ8 stadfäste Frälsarordens konstitutioner och den 30
jrl,li 1378 förlänade Vadstena kloster den s. k. Vinculaavlaten, vilken innebar, att de, som

vallfärdade till Vadstena den I augusti, S. Petri ad vincula (Petri kedjors fest), erhöllo
samma avlat som de, vilka besökt kyrkan S. Pietro in Vincoli i Rom. Påven utfärdade
på Katarinas begäran även åtskilliga andra bullor angående klostrets förhållanden. Med
kanonisationsärendet gick det långsammare. Katarina utverkade tillstånd till förnyade
undersökningar av Birgittas mirakler i Sverige och Italien samt böneskriftet av svenska

och utländska furstar och prelater. Efter flera års förberedelser kunde Birgittas kanonisa-

tionsprocess inledas i m*s 7379, och vittnesförhör angående de uppsatta artiklarna om

Birgirtas liv och underverk höllos från juli lJ79 till februari 1180, Katarina bidrog själv
med ett urförlitt vittnesmåI. Bland de övriga vittnena märktes svenska, italienska och

spanska vänner till Birgitta, bl. a. biskop Alfons av Jaen och Petrus av Alvastra, hennes

biktfäder. Biskop Hartlev av Västerås, som just vistades vid kurian ffu att vinna kon-
firmation å sitt biskopsval, avgav även ett vittnesmåI. Protokoll från tidigare förhör

'Detta framgår även av akterna från Nikolaus Hermanssons process år 1477. Kata-
rinabiografien torde alltså härvidlag bygga på dessa.
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samt insända suppliLer fogades till handlingarna. Det oroliga tidsläget och den stora
schismen inom kyrkan fördröjde det slutliga genomförandet av kanonisationen. Katarina
såg sig därför nödsakad att lämna Italien, och i juli l3s0 återkom hon till Vadstena. Hon
hade i Italien förskaffat sig många vänner och stort inflytande vid kurian. Påve Urban VI
hade visat henne den största heder. En gång, när hon talat inför honom och kardinalerna,
hade han, uppfylld av beundran över hennes vishet, utbrustit: >O dotter, du har sanner-
ligen druckit din moders miölk!> Den 18 juli skrev hon från Vadstena till sin vän
ärkebiskop Birger Gregersson, att alla hennes ärenden vid kurian fått en lycklig utgång
utom kanonisationsärendet, som ej kunnat fullföljas under den pågående schismen. Men
påven hade tröstat henne över dröjsmålet med moderns helgonförklaring med orden, att
han redan gjort Birgitta helig i sitt hjärta och framdeles ämnade fullgöra vad som

årerstod.to

Biografien berättar om ett par helbrägdagörelser, som Katarina utfört under sin sista

tid. När hon reste genom Preussen, hände det, att en av hennes tjänare råkade falla ur
vagnen och blev illa trampad av hästarna och överkörd av hjulen. Hon rörde vid hans

krossade revben och läste Ave Maria, och snart blev den skadade alldeles frisk. I Vad-
stena botade hon med handpåläggning en lekbroder, som var glasmästare och fallit ned

från en hög ställning, varvid han illa slagit sig. Vid Katarinas kanonisationsprocess be-

rättades det om en lam flicka, Kristina Persdotter, som blev botad av Katarina och sedan

blev nunna i klostret." Enligt traditionen skulle Katarina med sina böners makt ha för-
drivit alla löss från klostret. Ett vittne vid hennes process uppgsv, atc en broder vid
namn Clemens icke velat tro detta; till straff hade han blivit plågad av en myckenhet
löss och icke blivit kvitt detta svåra obehag, förrän han bett helgonet om tillgift.u

Liksom sin moder skall Katarina ha haft gudomligr uppenbarelser. Konung Magnus
Erikssons död fu 1374 skall ha blivit henne förutsagd. >När den saliga Katarina en gång

återvände gråtande från sina böner till systrarnas gemensamma hus i Vadstena kloster>,
berättades det vid kanonisationsprocessen, >frågade några av hennes medsystrar, som voro
närvarande, verför hon grät. Hon svarade då med låg röst: 'Jag gtäter, emedan jag under
mina böner fick en gudomlig uppenbarelse om ett herr Magnus, Sveriges konung, dött i
Norge.'Och att detta var sant, fann man, när denne konungs tjänare sex veckor senare

återvände från Norge till Sverige med budet om hans död.> Katarinas enastående ihär-
dighet i bön, vaka och fasta är bevittnad av klostertraditionen. Hon skall ha brukat
bedja en god del av den tid, då de andra systrarna sovo.*

Sisca tiden i Vadstena var hon svårt sjuk. Dagligen biktade hon sig, men hon vågade
ej mottaga Flerrens lekamen på grund av sina svåra kräkningar. (Det hade tidigare varit
hennes vana ett kommunicera :rrrje söndag; flitigare kommunion var icke vanlig under
medeltiden.) Hon styrktes dock under sin sjukdom av åsynen av det heliga sakramenter
och betygade det sitt hjärtas vördnad, när det bars till henne i hennes dödsstund. Hon
dog den 24 merc 1381. Liksom till de äldre nordiska helgonens äro även till Katarinas
hädanfärd ljusmirakler knutna. När hon dog, såg man ljus tändas över hennes lekamen;
under flera dagar syntes en klar st;'ärna lysa över det hus, där hennes kropp 1åg och
bidade jordfästningen, och när liket bars till graven, gingo otaliga ljus både före och
efter kistan, men de, som buro dessa ljus, voro osynliga. Ärkebiskop Birger, biskop Niko-
laus av Linköping och biskop Tord av Strängnäs förrättade jordfästningen. När den

'o Om Katarinas andra Italiavistelse se Höjer: Studier i Yailstena klosters och birgit-
tinord.ens bistoria, s. 94-1 11, och Brilioth i Saenska kyrh-ans historia, bd Z, s. 277 fi.

" Processus seu negociun, s. 66.* Processus seu negociann, s, 65,
' Processus seu negociann, s. 30, 35, 69.
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döda skulle läggas i graven, fattade biikop Tord, berätar biografien, under tårar hennes
hand och anbefallde sig i hennes förböner. Han kände då sin handtryckning besvaras,
>såsom det brukar ske bland vänner och löfresavläggare>, och erinrade sig, hur hon en
gång anbefallt honom inför påven, kardinalerna och kurians ämbetsmän, när han kom
till Rom f& att fi stadfästelsen på sin biskopsutnämning, och hur hon därvid tagit ett
löfte av honom att gudfruktigt förvalta sitt ansvarsfulla ämbete.1a

Några år efter Katarinas död var man för något murningsarbetes skull tvungen art
taga upp hennes ben ur graven. Samma dag inträIfade det första bekanta Katarina-
miraklet: en gosse i Mjölby föll i kvarnströmmen och påträffades sedan, mot all för-
hoppning, vid liv; han påstod, att en vitkiädd kvinna, som kallat sig Katarina i vadstena,
hindrat vattenmassorna att rycka bort honom.

Beträffande Birgitta ha omdömena under tidernas lopp varit starkr skiftande. FIon har
haft sina beundrare och sina vedersakare. Fleta strider ha stått om hennes personlighet,
om hennes livsverk, om hennes uppenbarelser. Den svånska historien, kyrkohistorien och
litteraturhistorien bjuder på såväl sympatiska som antipatiska framställningar om sierskan.
Men beträffande Katarina är berömmet enhälligt. Klemming kallar henne >en av våra
märkligaste kvinnliga personligheter, som icke torde överglänsas av någon annan än
modern, den heliga Birgitta själv>, och tillägger: >Begåvad med samma brinnande tro,
fromhet och andliga kraft som hon, synes Katarina hava avstått från all egen verksam-
het för att ägna sig åt modern och leva endasr som hennes medhjälparinna.>. Man har
tjusats av det oskuldsfulla,'barnsliga behaget kring den unga jungfrun och änkan, som
lämnar sitt fosterland för att i undergivenhet och försakelse fresta ett ovant liv i Rom;
man har fängslae av den nya Katarina, som kommer till synes efter Birgittas död: den
kraftfulla, målmedvetna organisatorn, som leder vadstenas öden under de första, grund-
läggande åren. Man har prisat hennes ofiervilja, hennes trofasthet, hennes uthållighet.
>Katarina Ulvsdotter är en av de renaste och mest självförnekande gestalter vår historia
känner>, skriver konsthistorikern Andreas Lindblom. >Allt för en annan människas stor-
het, likväl icke för dess egen skull, utan för att väldigheten och makten skulle över-
skygga världen i välsignelse.>'0 Henrik Schiick, som visar en genant oförståelse för Bir-
gitta, har endast lovord för hennes dotter: >>om vadstena icke fick någon betydelse för
Europa, fick klostret en dess större för sverige och hela Norden 

- 
även detta tack vare

Katarinas viljekraft och klokhet.>"

Mirakler och processakter

Katarina hade gjort ett outplånligt intryck på sin samtid. Snart blev hon betraktad
som helgon. Man vet icke mycket om Katarinakultens utveckling under förra hälften
av 1400-talet. Ulf Birgerssons vita Katherine, som torde ha skrivirs pä, l4zo-talet, är
avsedd att befrimja denna kult. Ett rimofficium och en sekvens till Katarinas ära för-
fattades av broder Johan Benekinsson från Kalmar. Till dessa diktverk skola vi seden
återkomma. Den 31 december 1469 tillsatte biskop Henrik Tidemansson av Linköping
en kommission av fyn präster för upptecknande av de underverk, som skedde på
Katarinas förböner. (Sju underverk hade upptecknae redan tidigare.) Kommissionen var
verksam till och med år 7473, och dess mirakeluppteckningar framlades på provincial-

tn Katarina har även hjäbr.vä-xiöbiskopen Henrik Godekinsson att vinna påvlig kon-
fir,mation å sitt biskopsvai. Brilioth, 

^,r.,tr;i, i)i.* Förordet till den fotolitografiska upplagan * yita Katlcerfue, s.7.
'u Lind blom: Den beli[a Birgitta-, s. i9.tt Schrick & Varburg: Illustreracl suensklitteratmhistorie,3 uppl. l,s.387 f.
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konciliet i Arboga i januari 1474.1 den tryckta upplagan av Vita Katherine äro mirak-
Ierna till antalet 68, däri inberäknat de sju, som upptecknats före 1469, Samma antal
återfinnes i handskriften från Lemberg. Skoklosterhandskriften innehåller, förutom dessa

68 mirakler, ytterligare Zl, vilka ej återfinnas i'någon annan kälIa. Från Arboga sände

de svenska biskoparna en skrivelse till påven med begäran om Katarinas helgonförklaring,
varvid Ulf Birgerssons Katarinabiografi samt de 68 mirakler, som ingå i inkunabeln och
Lemberghandskriften, bifogades för att motivera denna begäran.tt På uppdrag av de av

påven för detta ändamål tillsatta kommissarierna företogos nu, under ledning av ärke-
biskop Jakob Ulvsson, biskopen och domprosten i Linköping samt Konrad Rogge, seder-

mera biskop i Strängnäs, vittnesförhör i Sverige angående vissa articuli interrogatorii om
Katarinas liv och underverk, d. v. s. av den påvliga kommissionen gjorda utdrag ur bio-
grafien och miraklerna. Förhören togo sin början i Vadstena kloster den 28 augusti 147f.
Först rannsakades åtskilliga nya underverk (tryckta i Processus seu negocium, s. 76-103,
108-l2l), varvid de botade och hulpna personerna själva samt åsyna vittnen hördes.

Dårefter hördes tretton vittnen angående de av den påvliga kommissionen uppsatta
frågeartiklarna. Dessa vittnen voro generalkonfessorn och abbedissan i Vadstena samt
bröder och systrar därstädes. I maj nästa år fortsatte vittnesförhören i Vadstena med
Ulf Birgerssons Katarinabiografi och de 68 mirakelberättelserna till grund. Till sist

hAllos i jtni 1477 förhör i Strängnäs angående frågeartiklarna, varefter man översände

handlingarna från alla förhören till kardinalkommissionen i Rom med förnyad supplik
om Katarinas kanonisation. Den handsLrift, som innehåller dessa processakter, kom senare

till Krakau, varifrån den i vår tid förvärvats till Kungliga biblioteket (sign.493). Den
har 7942-46 utgivits av Isak Collijn under titeln Processus seu negocium canonizacionis
b. Katerine de Vadsten.is.

Translationen

Som bekant blev Katarinas av Vadstena helgonprocess aldrig avslutad. Den delade här-
vidlag öde med fyra andra svenska helgons: Brynolfs, Nikolaus Flermanssons, Hemmings
och Ingrids. Alla dessa fem personer erhöllo dock en lägre gtad av helgonförklaring, i
det atr påven rillät deras skrinläggning (translation) och offentliga liturgiska firande
inom landet. Detta motsvarar en beatifikation. Ett summarium eller sammandrag av

handlingarna från Katarinas process författades år 1480 av den påvlige auditorn Fran-
ciscus de Pavinis. Detta avslutas med en förklaring att Katarina var värdig att kanoni-
seras av påven samr med ett förslag till mässa för hennes festdag.'n Påven Sixtus IV tillät
den 15 augusti 1482 den saligas vördande i Nordcn. Efter förnyade hänvändelser uppnådde

man, att påven Innocentius VIII utsträckte Katarinakultens giltighet att omfatta samt-

liga birgittinkloster samt den 14 juni 1488 utfärdade tillstånd till hennes skrinläggning.*
Budskapet härom hälsades med stor glädje. Skrinläggningen av Katarinas reliker försig-
gick under lysande former i Vadstena den I augusti 1489.

Berömd är generalkonfessorn Nils Ragvaldssons på fornsvenska *f*tade berättelse om

'" De 75 mirakler, sorn endast återfinnas i Skoklosterhandskriften, ha icke avsänts till
Rom. Lemberg-handskriften innehåller nämligen en anteckning, att den är en avskrift,
som överensstämmer med det inför kardinalkommissionen företedda originalet från Sve-
rige. Detta har alltså endast innehållit de 68 förstnämnda miraklerna.

'" Collijn: Summarium Processus canonizacionis b. Katherine, i Noril. tidskr. lör bok-
och bibl.-aäs. tgtl.

- Se bl.a. Kellerman: JakobUlvsson ocb den suenska kykan.,s.393 f.
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dennx storartade kyrkoiest." Ärkebiskopen och alla de svenska lydbiskoparna utom Åbo-
biskopen hade infunnit sig till högtiden, vidare en mängd kaniker, klerker och abbotar
samt världsliga herrar med riksföreståndaren Sten Sture i spetsen. Efter systrarnas vesper
den 31 juli illuminerades klosterkyrkan festligt, och en lärd doktor vid namn Jakob
Gislesson höll en latinsk predikan, vari han skildrade, hur vist Gud sörjt för Sverige, då
han fordom sänt heliga lärare dit, Ansgar, Sigfrid, Eskil, Henrik och David, och sedan

låtit heliga män och kvinnor födas i landet, såsom Botvid, Erik, Helena av Skövde,
Birgitta och till sist den heliga jungfrun Katarina. Därefter vigde ärkebiskopen en bild
av Katarina och utlovade 40 dagars avlat ät dem som hedrade bilden. Följande morgon
togos, efter klosterfolkets tidegärd, helgonets ben under hymnsång och klockringning
upp ur graven, incenserades och räcktes till alla prelater och herrar för att kyssas.

Huvudet lades i ett utsirat skrin, hakan i ett kristallkärl och underarmen i em arm-
relikvarium. Man tågade tiil högaltaret med dessa helgedomakar; övriga ben lades i ett
stort gemensamt skrin, vilket sattes på ett högt bord mitt på kyrkogolver. >O vad glädje
och andakt syntes då e.l hos allmogen, som stod utanför grinden: alla upplyfte sina händer
och gräto, både män och kvinnor; de lovade Gud, och man hörde tydligt, att de sade: 'O
du allra värdigaste fru Sankta Katarina, bed för oss; ära vare Gud allsmäktig', och andra
sådana ord.>> Sedan gingo prelaterna och herrarna i procession runt kyrkan och kyrko-
gården med Katarinas och Birgittas reliker, varvid herr Sten bar Katarinas huvud, vilket
han knappt vigat trgr emot, sägande sig vara ovärdig därtill. Under dessa ceremonier
sjöngos bl. a. Katarinasekvensen Recensemus in hac die samt Te Deum. I den högmässa,

som nu följde, hOlls predikan av biskop Henrik Tidemansson. Högtidligheterna pågingo
i ytterligare tre dagar, med predikningar o'ch höstidlis tidegärd och under stor andakt
hos det församlade folket.

Officier

I Vadstena klosters minnesbok lämnas den upplysningen, att den Lr 146l avlidne broder

Johan Benekinsson från Kalmar f.örf*tat officier till in f& S:t Simeon, S:t Joakim,
Jungfru Marias systrar samt S:ta Katarina, S:ta Birgittas dotter. Det uppgives, att hans

Katarina-officium inledes med orden: >Letare Syon filia, jocunda fac tripudia.>"' De tre
förstnämnda officierna ha gått förlorade; däremot är Katarina-officiet Letare Syon filia
bevarat i ett senmedeltida handskrivet breviarium från det tyska birgittinklostret Gna-
denberg." Det har utgivits i Klemmings samling Latinska sånger fordom använda i
svenska kyrkor, varvid dock en antifon utelämnats.,a Tyvärr saknas lektier i vår enda

bevarade version av Katarina-officiet, varför vi ej kunna bilda oss någon uppfattning om
hur Katarinalegenden avpassats för liturgiskt bruk i det medeltida Sverige. För övrigt äro
de svenska liturgiska böckerna ytterst sparsamma med uppgifter om Katarinas festdag
och liturgien för denna. Utanför Vadstena kloster synes den liturgiska Katarinakulten ej
ha haft större betydelse; den har ej ens lämnat spår i det år 7493 tryckta Breviarium
Lincopense. Endast Uppsalabreviariet (tryckt 1496) kommemorerar helgonet den 2

"' Avtryckt i Script. rer. saec. lll:2, s. 268 fr.
'Vadslena klosters minnesbok, s. 190 f.
"t Nu förvarat i Kungl. bibl, (sign. 492). Se vidare Lehman n: Skandinawische

Reisefriichte, i Nord. tidskr. för bok- ocb bibl,-aäsen 1937, s, 143 f,
'n Tredje nokturnens andra antifon:

Matri Christi decantauit
Metris habitaculo,
Ymnos ei supplicauit
IJt succurrat seculo.
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augusti, och denna dag kom senare att bära namnet Catharina (numera Karin) i
almanackan.

Troligen är det även Johan Benekinsson, som är författaren tiil den nyssnämnda
Katarina-sekvensen Recensemus in hac die. Den är bevarad i två missalhandskrifter från
Linköpings stift, vilka innehålla Katarinamässan, Cod. Ups. C 420 och Cod. Ups. C 422,
samt i ett missalfragment, som förvaras i Helsingfors' universitetsbibliotek (nt 344 i
Flaapanens katalog). Sekvensen, som poetiskt sert är av högre värde än själva ofiiciet,
stall h;r meddelas i original och. översättning.E

Recensemus in hac die Må i dag vi överväga
Cum concentu armonie och i harmoni lovsäga
Katerine gloriam. Katarinas härlighet.
Hec virtutum armonia Alla dygders krona bar hon.
Et devota theoria Förebild i fromhet var hon
Mercabatur graciam. och fick nåd och saligher.

fn etate hec tenella Redan uri barndomstiden
Cepit exercere bella hon bereder sig till striden
Cuncta contra vicia. emot alla synders hot.
Mundi rebus resignauit, Hon försakar världens lustar.
Hostis fraudes superauit Gud med styrke henne rustar
Diuina potencia. att stå Satans svek emot.

Licet viro copulata Mannen, som man henne skänker,
Non est virum amplexata hennes renhet aldrig kränker.
Carnali connubio; Bädz pi jungfruligc vis
Sed effecti Nazarei leva, ifrån Lträ fria,
Laudibus insistunt Dei liksom Josef och Maria,
Non lesi contagio. i gudsfruktan, bön och pris.

Ut diuinis sit propinqua För att komma närmre Herran
Se ferebat in longinqua, drar hon ut på vallfärd fjfuran,
Spreto solo proprio, lämnar hemmet, söker Gud.
Suam matrem imitata FIon sin mor på färder långa
Ubicumque est morata följer under faror många,
Et parens imperio. lyder villigt hennes bud.

Uite ducem sequitur Korset famnar hon med fröjd,
Letaque complectitur vandrar vägen, som är röjd
Sponte crucem Domini. utav livets sanne kung;
Se armat ad prelium, drar i strid för Herren Krist,
Fraudem cauens hostium, undflyr fiendernas list,
Nulli cedens homini, viker ej för möda tung.

Tecuites probitate, Hon Tek6akvinnas seder
FIec est Anna castitate, följer, och likt Hanna beder
Timplo vacans iugiter. dag och natt i templets famn.

t Sel<vensen är avtryckt i Klemmings samling, l, s.7i fi, och i Anal,ecta hym-
nica,XLlI, s.241 f, Själva officiet återfinnes i Klemmings samling, I, Additamenta,
s.74 a-k, srmt i Analecta bymnica, XXVI, s. 219 fr, XLIII, s.216 f.
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Ubicumque erat nota,
Pro beata et deuota
Habetur veraciter.

FIec est scola discipline,
Vas valentis medicine;
Hiis, quos morbi pungunt spine,

Fundit medicamina.
Cecus videt, mutus fatur,
Paraliticus curatur,
Ac defunctis vita datur
Huius per precamina.

O beata Katerina,
Egrotorum medicina,
Serua tuos a ruina,
Vera vina tu propina
Perpetue leticie.
Sis et nobis recreamen,
Placans Patrem atque Flamen,
Vt finale post examen

Sanctis nos coniungat, amen,

Salvator, rex glorie.

Var och en, som henne känner,
räknar henne bland Guds vänner
och ger henne helgonnamn.

Hennes liv till dygd oss väcker,
Hon i nöden hjälp oss räcker.
Dem, som kval och krämpor trycka,
ger hon bgt och läkdom skön.
Blinda se och stumma tala,
döda vakna ur sin dvala,
lalr't lågg:- bort sin krycka,
hjälpta utav hennes bön.

Heliga fru Katarina,
åt de sjuka läkdom skicka,
från fördärvet fräls de dina,
giv oss glädjens vin att dricka
uti Lammets bröllopshus!
Var vår hjälp och vår hugsvelan,
bed till Fadern och till Anden
och vid domen för vlr trla$
så att Frälsaren vid handen
för oss till sin äras ljus.

Amen

Ett yngre rimofiicium till Katarinas ära har efter ett i Lissabon år 1690 tryckc
birgittinbreviarium återgivits av Geete i Samlaren 1903.

lkonografien

Katarina hade intagit sin plats bland Sveriges rikes erkända skyddspatroner. Flennes
kult fick både liturgisk och konstnärli8 utformning. I den bildande konsten framställdes
hon ikladd birgittinernunnornas dräkt, med lampa och liljestängel (jungfrulighetens
symboler) och med en hjort liggande vid sina fötter.* Det sistnämnda attributet syftar
på två händelser i hennes liv. Flennes man, herr Egtd, jagrde en gång dovhjort. Av en
händelse kom hon till den lund, där jakten pågick. En hind, som hetsades av hundarna,
tog sin tillflykt till Katarina och dolde sig under hennes mantel. Hon bad dä jägarna,

att de skulle skona djuret, vilket de gärna gjorde. När Katarina en gång under sin första
Romvistelse var på väg till San Sebastiano fuori le mura, sökte en ädling röva bort henne,
men en hjort sprang fram, och i sin iver 

^tt 
flng denna försummade han det gynn-

samma tillfället. Den mest berömda svenska Katarinabilden är väl den vackra träskulp-
turen från Trönö kyrka, ett arbete av hälsingemästaren Flåkan Gullesson, som verkade
vid lt00-talets början (bäst avbildad i Näsström: Forna dagars Sverige, s. 13S). Till
Håkan Gullessons skola hänföra sig de skulpterade Katarinabilderna från Bollnäs' och
Forsa kyrkor i Hälsingland. På flera svenska altarskåp finnes S:ta Katarina av Vadsrena
avbildad, t. ex. på dem från Ekeby kyrka i Närke (nu i örebro läns museum) och från
västgötakyrkorna önum och Kullings-Skövde ldet sistnämnda i Göteborgs museum), På

* Om Katarinas ikonografi se Lindblom: Den. heliga Birgitta, s. 29, och samme för-
f*tzre i publikationen Birgittatttställningen 1918, s. 66 ft..
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dörrarna till altarskåpet i Veckholms kyrka, Uppland, finnas målningar av S:ta Birgitta
och S:ta Katarina, De harmoniskt sköna bilderna utstråla studerkammarens frid. I Finland
finnes Katarina avbildad på altarskåpet i Nådendals klosterkyrka samt bland kalkmål-
ningarna i Hattula kyrka.ä I Norge möter hennes bild tillsammans med moderns pi altar-
skåpet i Trondenes kyrka.*

Biografien över Katarina av Vadstena och uppteckntngarna av hennes underverk ha

hittills ej varit tillgängliga i svensk översättning. Dessa urkunders litterära och kultur-
historiska värde gör dock en översättning berättigad. Det är i förhoppning att bereda

alla, som äro intresserade av Sveriges medeltid, en glädje, som detta tolkningsförsök fram-
lägges. Översättningen av biografien följer versionen i den tryckta Vita Katherine samt
Lemberg-handskriften. Därefter meddelas miraklerna i den ordalydelse och ordningsföljd,
vari de förekomma i dessa båda kallor. Till sist återgivas de 7i mirakler, som endast

finnas upptecknade i Skoklosterhandskriften men icke i någon annan källa.

t Olga Nygren: Helgonen i Finlands medeltidskonst, s.202 fr.o Engelstadr Senrniddelalderens kunst i Norge, plansch 80.
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LEGENDEN

Här börjar biografien eller legenden oru fru Katarina, belig i åminnelse ,
dotter till den beliga Birgitta au Suerige, sarut berättelsen om bennes un-
deruerk.

Den vördnadsvärda och av Gud älskade Katarina var dotter till den
ädelborne mannen herr Ulf Gudmarsson och hans maka Birgitta, vars lov
nu förkunnas i Kyrkan. Dessa båda fOdde i sitt fromma äktenskap åtta
barn, icke så mycket åt världen som åt Gud. Guds Försyn förde Katarina,
om vilken här skall berättas, till ljuset som deras f.järd,e och mellersta
barn, överträffande sina syskon i dygder och i seders ärbarhet. När hon
ännu nyss hade börjat detta jordeliv, visade Guds nåd tecken på hennes

framtida helighet och renhet. Ty när hon överlämnats åt en ammas vård,
ville hon icke dia denna kvinnas bröst, emedan hon, såsom man med en

trolig slutsats gissar, avskydde hennes okyska och osedliga liv. Sin heliga
moders och några andra kyska fruars bröst diade hon utan motvilja, men
oåterhållsamma kvinnors mjolk skydde hon som malört, med gråt och
kvidande. Det var ju i överensstämmelse med Guds ordning, att hon, som
helt skulle ägnasig åt Flerrens tjänst, ånda trän sitt moderliv endast ville
förtära det som var rent, alldeles som forhållandet var med Jesus och
Maria i Nasaret.

Sedan hon blivit avvand, överlämnade hennes heliga moder, som be-
kymrade sig mycket om dotterns uppfostran, henne åt abbedissan i Rise-
berga, som hade ett fromt och gott rykte, för att. uppfostras i heliga seder.

Men djävulen,som är oskuldens farfaljare och städse sträyar att förkväva
allt gott redan i dess begynnelse, anföll, medan abbedissan vakade i
fromma böner, den sovande flickan i skepnad av en behornad oxe, kas-
tade henne med hornen ur sängen och lämnade henne halvdöd kvar på
golvet. När abbedissan hörde flickans våldsamma klagan, sprang hon så

skyndsamt som möjligt dit och lade henne såsom död i sitt sköte. Djävulen
visade sig ånyo i hemsk gestalt för henne och sade: >F{ur gärna skulle jag
inte ha dödat henne, om jag bara flätt lov av Gud!> När hon var sja är
gammal, förleddes hon en gång av sina jämnåriga att leka med dockor.
För att icke en sådan fåfänglig lek, som omstörtar sinnets fasthet hos

många barn, skulle göra även hennes oskyldiga själ lättfärdig, hände det
genom tillåtelse av den barmhärtige Guden, vilken läter aga varje barn,
som han älskar (Hebr. 12: 6), att hon natten efter det hon ägnat sig åt
en dylik lek i sömnen såg många orefla andar i dockors skepnad komma
in i hennes sängkammare; de kastade henne ur sängen och slogo henne
med gissel, så att hon dagen därpå befanns vara blå på hela kroppen. Hon

78



Den beliga Katarinas au Vailstena lia ocb unileruerk-

lämnade därför helt och hållet all uppsluppenhet och fåfänglig lek, i sam-
verkan med Dens nåd, som giver framgång i frestelsen. Hon beblandade

sig aldrig mera med nägra, som lekte; fastmer visade hon en mognad, som

gick långt utöver denna ålders vanliga ostadighet och oskicklighet.
Så blev hon giftasvuxen. FIon förtröstade städse på Gud och den äro-

rika Jungfru Maria att kunna bevara sin jungfrulighet, och i lydnad för
sin fader samtyckte hon till giftermål med en ädel man, herr Egard. När
bröllopsdagen kommit och de voro ensamma tillsammans i brudgemaket,
f<;rmådde denna jungfru, som var hängiven Gud och den Heliga J.tttg-
frun, med fromma uppmaningar sin brudgum till ett kyskhetslöfte, och
hon samverkade här med Kristus, ty det är han, som ingjuter all renhet
och varje kyskt beslut i sina utvaldas själar. De bestyrkte med sakra-
mentet det löfte om evig kyskhet, som de givit varandra, och älskade
varandra innerligt i Flerren; under den yttre världsliga ståten överlistade
de renherens fiende genom helig list. Hur kärt deras löfte var för Gud,
det framgår av följande bevis, som är värt att omtala. Då hennes alltid
gudfruktige man en gång på ädlingars vis jagade dovhjort med hundar,
så hände det, att fru Katarina tillfälligtvis färdades i vagn i samma skog
för något bestyrs skull. En hind, trött av den vilda jakten och hetsad av

hundarna, tog, glömsk av all skygghet, sin tillflykt till henne som till sitt
enda beskydd och gömde milt och tamt sitt huvud i skötet på den kyska
kvinnan, som hos sig själv undertryckt de djuriska drifterna. När man-
nen och de andra, som forf<;ljde villebrådet, uppsökte fru Katarina, vi-
sade hon dem hinden, som gömde sig under hennes kjortel, och bad

ödmjukt, att hon skulle få ge sin fånge 
- 

härmed menade hon djuret

- 
friheten. De gåvo gärna sitt samtycke härtill, och djuret sprang in i

skogen igen. Tillsammans gladde de sig mycket i F{erren, kände hug-
svalelse och tackade Flonom, som kuvar och tämjer de vilda djuren.

För att icke den inre fienden, nämligen köttet, skulle uppresa sig mot
anden, brukade de, sedan de en del av natten vakat i fromma böner och
mödat sig med knäböjningar, lågga sig att sova på hårda golvet i sin
kammare, med ett täcke över sig och en kudde under huvudet. fnte ens

om vintern förmildrade de denna askes, ty ju mer bekvämlighet de för-
sakade för Guds skull, desto mera upptändes de av den gudomliga kär-
lekens glöd. Den vördnadsvär da trun sökte ofta genom förmanande ord
och genom att likt sin mor öva dygd och botgöring i sin fromme mans

sinne inprägla, vad hon själv i sin barndom hade iakttagit hos sin heliga
moder Birgitta och lärt sig av andra, ty hon ville, att de skulle dana sig

efter denna farebild. Därför förenade de fastandet med fromma vakor
och böner, så att de måtte blomstra i själens alla dygder och köttet måtte
underkastasig anåen och tjäna den som sin rättmätige härskare. Av kär-
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lek Cil Gud och för sin egen frälsnings skull älskade de båda försakelsen,
som är så prisvärd, i det att de icke blotc avhöllo sig från dec, som var
otillåtet, utan även från det tillåtna och medgivna, ty de visste, att återhåll-
samheten förlänger livet, bevarar kyskheten, behagar Gud, fördriver de
onda andarna, upplyser förståndet, stärker sinnet, kuvar synderna, be-
tvingar köttet samt lockar och eldar hjårtat att älska Gud. Saligt var
alltså detta äktenskap 

- 
det var icke köttets åtrå, som gjorde de två

hjårtana till ett, utan det var den kärlek, som är i Jesus Kristus. I kyska
omfamningar sammanhöll denna gudliga karlek deras saliga äktenskap;
såvitt möjligt sökte de efterlikna Marias och Josefs allraheligaste jungfru-
Iiga äktensk^p, av vördnad och kärlek till den barmhärtige Guden. De
voro i sina dagar såsom två liljor i Flerrens örtagård, skönt doftande i det
äkta ståndet, lysande i kyskhetens glans inför Herren, som iakttager alla,
och inför sin nästa, ljuvligt välluktande genom sina dygders exempel och
utövning och genom sitt goda rykte.

Emellertid hände det, att nägra av deras husfolk, som aldrig mött en
så ovanlig återhållsamhet och ett så andligt äktenskap, inför riddaren herr
Karl, fru Katarinas bror, förklenande talade om allt detta såsom gagn-
löst och överspänt. När denne fann ett lämpligt tillfalle härtill, gick han
hemligen in i deras sovkammare och fann dem då, icke såsom makar sö-
kande sinnlig njutning, utan såsom fromma klostermänniskor, iklädda
sträva yllekläder, sovande var för sig på golvet i stället för i den mjuka
sängen. F{err Karl, som var oförståndigare än de, tadlade herr Egard och
hans hustru, sin syster, såsom varande överspända och enfaldiga. Men
de uthärdade förebråelsernas regnskurar, smädelsernas floder och hånets
stormvindar med tålamod och veko ingalu nda f.rän kyskhetens föresats
och återhållsamhetens grundval. De voro nämligen befästade på den heliga
uthållighetens fasta grund. Emellertid är det icke tillfyllest med kroppens
renhet, om icke även sinners renhet töljer jämte sann ödmjukhet till Guds
åra, ty såsom kroppens rerrhet är frihet från människornas befläckelse, så

är ödmjukheten frihet från de onda andarnas befläckelse; djåvlarna blanda
sig ju med själarna och förgifta dem med högmod, Iiksom människorna
med kropparna och f.örgifta dem med vällust. Dår{ör strävade denna
vördnadsvärda fru att använda ödmjukheten som försvar för sin renhet.

Hon började också så småningom att lägga bort de kläder, som avvika
från det gamla lovvärda svenska bruket och i vilka de förnäma nu för
tiden bruka prunka i stort överdåd, och hon avstod icke för nedsättande
och forlOjligande omdömens skull frän iakttagander av fosrerlandets öd-
mjuka och årbara vana. Många adelsdamer, väninnor och fränkor till
henne, lade efter hennes exempel bort praktfulla dräkter och överflödig
ptydnad, Hennes broders, herr Karls, hustru, en av de förnäma damerna,
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gjorde visserligen i början hårdnackat motstånd mot svägerskans råd och
föredömen, men omvändes genom en särskild gudomlig besökelses orakel-
ord till en bättre livsföring. Det hände nämligen i Vår Frus kapell i sta-
den Kalmar, där den vördnadsvärda fru Katarina och hennes broders
hustru tillsammans bådo inför Vår Frus bild, att den sistnämnda, alltså
herr Karls hustru, slumrade in för en kort stund, och hon tyckte sig då
se den Heliga Jungfrun blicka på hennes svägerska med milt anlete men
däremot se på henne själv med stränga ögon och förtörnad uppsyn. Myc-
ket förskräckt över denna syn började hon gråtande anropa den Heliga

Jungfrun, i det hon sade: >Min fru, varför ser du så förskräckligt på
mig?> Jungfrun sade då: >Varför lyder du icke min älskade Katarinas
råd? Om du på hennes råd och exempel förbåttrar din dräkt och dina
seder, så skall jag i min nåd huldrikt se på dig.> FIon vaknade och var
icke otacksam för denna förmaning; hon lade bort de fäf.änga prydna-
derna och sökte efterlikna fru Katarinas ödmjukhet och dygder. F{ennes

man, nämnde herr Kad, som ännu var alldeles världslig, såg, att hans
maka förändrat sin kladedräkt och anlagt fromma vanor. Han blev upp-
bragt och sade förebrående till sin syster fru Katarina: ,Är du inte nöjd
med att du själv gör dig till en begin? Skall du nu också göra min hustru
till begin och till en visa f<;r folk?> För Flerrens skull utstod hon tåligt
sådana förebråelser och begabbelser, ty hon avskydde högeligen att höra
sina dygdiga gårningar berömmas. Dem, som berömde henne, bönföll hon
för Kristi barmhärtighets skull, att de icke skulle säga eller tycka något
dylikt om henne. Sina intima vänner bannade hon ofta med tårar, då de
prisade henne helig för att hon var jungfruligt kysk och legat orörd i den
äktenskapliga bädden, och hon besvor dem att icke på något sätt nämna
sådant om henne.

En kort tid efter det att Katarina blivit bortgift av sina föräldrar, dog
hennes tader, herr Ulf Gudmarsson, furste och lagman i Närke, i rätt
hog ålder i Alvastra kloster och blev hedersamt begravd. Efter hans död
reste den heliga Birgitta, fru Katarinas moder, på Krisri befallning till
Rom. Och när hon bekymrat önskade få en person, som förtroligt kunde
hjälpa henne i svåra bestyr och vara henne till trösr i hennes pilgrimsfärd,
fick hon det svaret av Kristus, att hon ej skulle oroa sig häröver, ty han
skulle skicka henne en person, som skulle vara henne en trogen hjålparinna
i hennes av Gud anförtrodda sysslor och som han även skulle beskära en
särskild nåds välsignelse. Sedan ungefär fem är farflutit (läs: ett år) efter
det den heliga Birgitta kommit till Rom från sitt fädernesland, började
fru Katarina glöda av en så stor åtrå att vallfärda till Rom, att hon, på
grund av sin suckan och sin dagligen växande längtan, nästan tycktes.
vara sjuk. Ffennes gudfruktige man förvånade sig och frågade om or-
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saken till ett sådant suckande och en sådan ovanlig trånad. Hon, som
hade ett stort förtroende för sin så milde och gudfruktige man, öppnade
sitt hjärtas hemlighet för honom. Hennes kloke man, som hade lärt känna
hennes livs stadga, tänkte att en sådan ingivelse väckts av Herren och
vågade därför icke motsäga henne, fast han älskade henne innerligt. Men
eftersom han fruktade, att en så ung och skön kvinna (hon var endast
18 år) kunde utsättas för något fientligt överfall på en så lång vallfärd,
dröjde han någon tid med att giva sitt samtycke. Till slut besegrades han
dock av gudsfruktan, som ju avråder oss från att motstå Guds vilja, och
villfor makans enträgna begäran. Man beredde nödig färdkost för henne
och hennes följe; man skaffade hedersamt resfölje åt henne, och redan
väntades hennes avresa frän fåderneslandet.

Men denne dygdernas gamle förföljare, som bemödar sig att omintet-
göra heliga och goda föresatser, om han kan, eller åtminstone, om han
icke kan detta, försöker hindra dem, han eggade herr Karls, fru Katarinas
broders, själ till yrede mot henne, så att han skrev till hennes man herr
Egard och hotade honom med döden, om han tilläte hans sysrer att fara
ifrån landet. Emellertid anlände brevet, medan herr Egard var borta frän
hemmet för att uträtta ärenden, och foll i fru Katarinas händer. Hon
misstänkte vad det innehöll och öppnade det. Efter att ha läst om hotel-
sen lät hon sin morbror, herr Israel, en både mäktig, from och klok man,
ta del av brevet. Denne tröstade henne milt i Flerren och uppmanade
henne att icke avstä frän sin heliga föresats för broderns hotelsers skull.
Samtidigt försäkrade han henne, att han skulle avvända hans hocelse mot
hennes man herr Egard. Så hugnade han henne både med ord och med
penninggåvor samt uppmuntrade rhennes snara avresa från landet. Inom
kort reste hon jämte herr Gustav Tunason, marsk av Sverige, och två
damer från Sveriges rike på ett skepp.

Sedan hon med stor svårighet farit över haver reste hon, ledsagad av
de ovannämnda, genom länderna Tyskland och Italien och anlände i
augusti månad till Rom. Flennes heliga och Gud värdiga moder S:ta Bir-
gitta var just vid denna tid vid Bologna iFarf.a kloster för att på Kristi
bud tillrättavisa abboten och bröderna därstädes; hon vistades alltså där
någon tid med sin vördnadsvärde andlige fader, herr Perrus Olavi, och
några få andra av sitt husfolk. Fru Katarina med sitt folje sökte mycket
orolig modern i Rom under hela åtta dagar, ty hon kunde icke ana, vart,
denna begivit sig. Emellertid förnam herr Perrus, den heliga Birgittas
biktfader, en underlig aning och ingivelse i sin själ; han kände en så stark
maning att. f^ra tillbaka till Rom, att han varken kunde sova eller äta,
törrän han begivit sig på väg mot Rom. Den heliga Birgitta skickade
ogårna i väg honom, men han reste dock och kom snabbt fram till staden,
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och i S:t Peters kyrka träffade han fru Katarina och hennes följeslagare.
Ffan mottog dem med stor glädje och insåg i sanning, att Herren på-
skyndat hans återfärd till deras tröst. Nästa dag begåvo de sig jämte herr
Petrus till nämnda kloster för att besöka fru Birgitta. Abboten på orten
tog vördnadsfullt emot dem av tillgivenhet för fru Birgitta, genom vars
heliga förmaningar han blivit omvänd till ett bättre liv. Under några
dagar vistades de tillsammans där, men på den heliga Birgittas råd åter-
vände de till Rom och fullgjorde mycket ödmjukt sina vallfärder genom

besök i stationskyrkorna och vid helgongravarna.
Ef.ter att ha tillbragt några veckor i Rom, beredde sig fru Katarina att

återvända till hemlandet. När hon redan stod resfärdig, frägade hennes

moder, den heliga Birgitta, henne på Kristi bud, om hon till hans ära
ville stanna kvar i Rom med henne och för Kristi sak utstå allehanda
mödor och besvär. Helt upptänd av Anden, svarade hon, att om det be-
hagade Kristus, så ville hon gärna övergiva icke blott fädernesland, vän-
ner och anhöriga, rikedomar och nöjen, utan t. o. m. sin man, som hon
älskade mer än sin egen kropp. Sedan hon alltså samtyckt att stanna kvar,
uppenbarade Kristus sig för hennes moder, S:ta Birgitta, och sade: >Din
dotter Katarina är den person, som jag har lovat dig till trogen medar-
beterska i de uppdraSr sorn skola lämnas dig från himmelen. Hon är den
sköna kvist, som jag själv vill plantera under min högra arm, f.ör att den
skall växa till ett fruktbart träd. Och emedan hon behöver nådens regn,
skall jag vattna henne med min vishet. Råd henne alltså, att hon stannar
kvar hos dig någon tid, ty det är nyttigare för henne att stanna kvar än

att ätervånda hem. Ty j^S vill göra med henne, såsom en fader gör med

sin dotter, vilken älskas och begäres till äkta av två män, av vilka den

ene är fattig och den andre rik, under det att flickan älskar dem båda

tvä.Dårf.ör, när den kloke fadern ser jungfruns känslor och att den fattige
älskas av henne, så ger han den fattige klader och gåvor, men med den

rike förmäler han sin dotter. Så vill åven jag göra. Hon älskar ju både

mig och sin man. Och emedan jag år den rikare och allas herre, så vill
jag förse honom med mina gåvor, som äro nyttigare för hans sjäI, allden-
stund det behagar mig att snart kalla honom till mig. Och den sjukdom,
varav han lider, är ett tecken pä att han skall dö. Och eftersom han nu
skall framtr åda f.ör den Allsmäktige, bör han ha sin redovisning i hän-
derna och vara befriad från köttsliga ting. Men henne vill jag föra och

äterföra hem till sig, tills hon blir lämplig för den gärning, som jag av

evighet förutsett och som det täckes mig att visa henne.>>

Från den dagen växte hennes vältalighets gåva till den grad, att hon
frimodigt förkunnade Guds vittnesbord bland furstar och lärde, varför
själve påven Urban VI blev så hanförd över hehnes vishet, att harl vän-
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ligt sade till henne, då hon en gång talat inför honom och kardinalerna:
>O dotter, du har i sanning druckit din moders mjöl'k!>

Sedan någon tid förflutit efter det att hon lovat stanna kvar hos sin
moder, greps hon dock av fruktan för det ovana livet och erinrade sig
sin forna frihet. Mycket orolig bad hon modern att, fä återvända till
Sverige. Då modern bad till Gud att dottern måtte övervinna frestelsen,
visade sig Kristus för henne och sade: >Säg denna jungfru, din dotter, att
hon nu blivit änka. Och jag beslutar, att hon skall stanna kvar hos dig,
ty jag själv vill sörja för henne.> Ehuru hon ödmjukt omfattade den
gudomliga viljans välbehag, kunde hon ej låta bli att tänka på den här-
liga fosterjorden, men med viljans och förståndets kraft drev hon sådana

tankar tillbaka. Hon bad därfOr sin goda moder, att om hon genom Guds
ingivelse kande till något läkemedel, hon kärleksfullt måtte använda det
på henne. Hennes vördnadsvärda moder, som redan triumferat över alla
sådana frestelser, ombesörjde ett hälsobringande läkemedel åt sin av jor-
diska känslor sargade dotter: hon kallade magistern, sin biktfader, och
bad honom bevekande och fromt, att han med riset skulle driva bort an-
fäktelsen från hennes sjäI. Även fru Katarina själv begärde enträget detta
Iäkemedel. Och så ofta hon risades av biktfadern, sade hon till magistern:
>Spara mig inte, utan slå i stället hårdare; ännu har du inte nått mitt
hårda hjärta.> Magistern fortsatte alltså att slå, men så utbrast hon med
glad uppsyn: >Det räcker! Nu känner jag att, mitt hjärta förvandlats och
att denna frestelse helt vikit.>

Vid denna tid residerade herr påven med sin kuria i Avignon, varför
många av Belials söner blevo djårva genom strafflösheten, trotsade den
allmänna rättvisan i staden och ostraffat övade fuåcka våldsdåd på sta-
dens gator, så att pilgrimer och enkelt folk på grund av de ondas över-
fall icke vågade besöka avlatsorterna och stationskyrkorna. Framför allt
tillfogade dessa fridstörare unga kvinnor svåra obehag. Av denna anled-
ning blev även fru Katarina av sin moder förbjuden att gä till avlats-
orterna utan stort och starkt följe. Flera dagar måste hon stanna hemma
med tjänarinnorna, medan modern och biktfadern besökte vallfärdssta-
tionerna och avlatskyrkorna. Hon började då hysa bittra tankar. >Här
f\r jag ett eländigt liv>, tänkte hon. >Andra förkovra sig och vinna
förmåner för sina själar; de besöka helgonens grava;. och bevista guds-
tjänsterna, medan j^S pä ett grymt sätt blivit förmenad allt andligt gott.
Ack, mina syskon och släktingar där hemma i Sverige kunna i trygghet
tjäna Gud! Varför skall jag ha det så eländigt? Månne det ej vore bättre
att inte alls finnas till än att föra ett liv, som är så onyttigt både fOr
kroppen och själen?> Hon satt där, medtagen av sin sorg, med hj;rtat
fyllt av stor bitterhet. Då hon nu led på detta vis och ansattes av de

84



Den heliga Katarinas au Yad.steno liu ocb underuerh

sorgsna tankarna, kom hennes moder i sällskap med biktfadern, herr
Petrus, och frågade efter anledningen till hennes nedslagenhet, men på
grund av sin bimerhets och smärtas våldsamhet kunde hon ej svara. Mo-
dern bad om ett svar i kraft av den heliga lydnaden. Då lydnaden nämn-
des, sade fru Katarina, liksom ur djupec av sitt hjärta: >Fru moder, jag

kan inte tala.> Hon var nämligen dödsblek i ansiktet, och hennes vit-
ögon voro utåtvända; så våldsamma voro de kvalfulla tankar, som fjätt-
rade hennes sinne. Nästa t:ratt drömde hon, att hela världen brann och
att hon stod på en liten plan mitt i elden, under det att hon var mycket
rädd, bävade och misströstade om att kunna undslippa denna eld. Då
visade sig Guds moder Jungfru Maria för henne, och hon talade ödmjukt
till henne och sade: >O min käraste fru, hjälp mig!> Jungfru Maria sva-
rade henne: >Hur skulle jag kunna hjälpa dig, då du så ivrigt längtar
att äteryånda till ditt fädernesland och dina vänner och fränder? Du
bryr dig inte om det löfte, som du givit din Gud; du har blivit olydig
mot honom och mig, mot din moder och din andlige fader., >O min
huldaste fru>>, sade Katarina, >jag skall gärna omfatta allt. vad du ålägger
mig.> Jungfrun sade då till henne: >Var då lydig mot din moder och din
andlige fader i mitt namnl detta vill jag att, du skall göra; du skall inse,
att detta är mig välbehagligt.> När fru Katarina vaknade, skyndade hon
med all ödmjukhet till sin moder, böjde kna för henne och bönföll, att
hon skulle farläta hennes envisa olydnads synd, varigenom hon svårt
förolämpat Gud, den ärorika Jungfrun och henne. FIon berättade den
nattliga synen fullständigt för modern och lovade sedan, att hon gärna
ville lyda henne ända till doden och ståndaktigt härda ut hos henne i
vallfärdens landsflyktighet. Modern gladde sig över hennes underbara om-
vändelse och sade: >Denna förändring har Kristus verkat. Vare han väl-
signad, som låter allt samverka till det båsta f& dem, som älska honom!>>

Den saliga Birgitta ville, att hennes dotter skulle bindas hårdare under
ödmjukhetens och lydnadens ok, så att hon icke, på grund av moderns
medlidsamhet och eftergivenhet, ,skulle leva för slappt på den heliga bot-
göringens väg. Hon kallade sin rådgivare, herr Petrus, en man som var
beprövad i andligt ledarskap och övergjuten med all helighets och alla
dygders nådegåvor, och hon bad honom ödmjukt, att han skulle mottaga
hennes dotters lydnad. Fru Katarina lovade ödmjukt lydnad åt samme
herr Petrus, som samtyckte till den så förnuftigt och fromt bönfallande
moderns önskan, och detta lOfte hOll hon så trofast, att hon ej fördristadd
sig att göra den minstä sak utan hans tillåtelse; hon visste ju, att lydna-
dens dygd kämpar för sanningen, leder människornas steg till tukt och
ordning och skaffar oss den heliga levnadens nåd. Befästad i denna dygd
gjorde hon alltså framsteg i den andliga övningens stridstjänst, och hon
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kuvade sin kropp i kyskhet och avhållsamhet, på det att icke den döds-
bringande vällusten skulle få överhand. Och ehuru hon t. o. m. i äkten-
skapet med sin man hade levat i jungfrulighet, fruktade hon likväl ung-
domens bräcklighet och ostadigher samr att ovännen, uppfinnaren av all
ondska, i sin förslagenhet skulle omsrörra grundvalen för hennes heliga
föresats. FIon tog alltså den Högste till hjälpare, i det hon fromt utbad
sig, att han skulle beskära henne kraft och styrka att stå emot ovännens
list. När hon därför en lördag gick fram till altaret f.ör att, mottaga Kristi
lekamen, hörde prästen,,hur hon bad för sig själv: >O allra kärleksfullaste
Återlösare, du som amtagit denna lekamen av den obefläckade Jungfrun
och som har velat kvalfullt utsträckas på korset med brustna senor och
ädror, jag ovårdiga synderska bönfaller dig genom din outsägliga miss-
kund, att du värdigas bevara mig, så att jag icke faller i synd. Och efter-
som jag genom din nåd haft en ypperlig dodlig riddare till beskyddare
av min renhet men nyss blivir änka efter honom, så begär jag genom din
nåd en annan nitälskare för min kyskhet, nämligen denne högtädle rid-
dare, som har utbrett vördnaden för dina allraheligaste bud, den salige
Sebastianus, i vars skydd och vård du, o mildaste Jesus, må värdigas
antvarda mig.> Med dessa och andra fromma böner mottog hon Kristi
lekamen till en underpant på frälsning och bevarande mot den onde
fiendens frestelse. Så verksamt var denna böns och anbefallnings ofier, atr
hon från den dagen icke utan srora under ftlrblev skyddad av Gud från
många faror, vilket skall framgå av det följande.

När alltså den vördnadsvärda frun blivit ånka efter sin man och hon
vistades i Rom med sin heliga moder Birgitta, b<;rjade hon leva som i etr
kloster under vård av sin moder, vilken hon visste vara upplyst av Guds
Ande och prydd med gudomliga dygders nådegåvor. Till andlig ledare
hade hon magister Petrus, moderns biktfader, efter vars förmaningar,lår-
domar och hälsobringande råd hon lydigt och ödmjukt danade sig. Hon
betraktade alltid sin moders liv och seder som en fläckfri spegel, i det hon
önskade inrätta sina seder och handlin gar efter hennes exempel oc,h efter-
likna henne i heliga botövningar. Av henne lärde hon atr vissa tider iakt-
taga tystnad, ty hon visste, att tystnadens dygd befordrar hjärtats frid
och rättfärdighetens övning samt befrämjar och bevarar freden mellan
människorna. Ty om icke människan mycket noggrant bevakar sin mun,
så skingrar hon snabbt det oförtjänta goda som hon har och störtar ned
i månget ont. När hon tillfrågades, svarade hon alltså med få och för-
nuftiga ord. Om uppbyggliga ting, som behandlade Guds vilja och alla
bud, och särskilt med hänsyn till Iattiga och främlingar, talade hon för-
troligt och ödmjukt, ty hon iakttog detta ord av den vise: >All din för-
kunnelse må handla om den Högstes bud.> (Syr. 9:23.) Under sin Rom-
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vistelse omhuldade hon milt f.attiga och främlingar. Många, som kommo
från hennes hemland, vederkvickte hon icke blott med allmosor utan även

med ljuvligt och vänskapligt tal, i det hon uppmanade dem till tålamod
och kärlek till Kristus samt ofta inskärpte hos dem, att de beständigt
skulle minnas Kristi bittra pina och samvetsgrant iakttaga Guds bud. Jag
kan som exempel berätta, att hon flera gånger kallade en fattig pilgrim
till sitt rum, gick igenom evangeliet och helgonlegenderna med honom,
förklarade Guds bud och enträget manade honom att undvika de sju

dödssynderna. Han återvände sedan till hemla'ndet med henne, blev lek-
broder i Vadstena kloster, kämpade Kristi goda kamp och brukade berätta
många prisvärda ting om hennes helighet för bröderna.

När nu denna lovvärda fru Katarina bodde i Rom under sin heliga
moder Birgittas livstid, utmärkte hon sig trots sin ungdom (jag skulle
tro att hon var tjugo år) for allvadiga seder, och fast hon var gammal
till sinnet, var hon prydd med en kroppslig fägring, som förförde mångas

hjärtan och gjorde henne behaglig i allas ögon. Många adelsmän önskade

sålunda taga henne till äkta och friade än personligen, än genom andra
till denna fru, i det de lovade henne stora och dyrban ting i bröllopsgåva,
om hon samtyckte att gifta sig med dem. Men hon svarade dem ståndak-
tigt, att hon lovat evig avhållsamhet och att hon icke på nytt ville ingå
äktenskap med en jordisk brudgum. Fångade i sin blinda karlek försökte
de att med hotelser och övervåld framtvinga vad icke löften och smicker
kunnat. De lade därf.ör försåt på gatorna och vid vägpassen för att taga
henne till fånga, så att hon icke, styrkt av sin moders fromma råd, skulle
vägra dem sitt samtycke. Det hände alltså på en helgdag, då hennes moder

var upptagen av andra göromåI, att, fr:o Katarina med många adliga fruar
från staden Rom vandrade till San Sebastiano fuori le mura för avlats
vinnande. En greve låg då med stort följe gömd bland vingårdarna för
att se efter, om händelsevis fru Katarina med de andra adelsdamerna skulle
Iärdas fram där. När han såg, att hon var i deras skara, befallde han de

sina vara beredda att. fänga henne; de skynda sålunda fram ur sina gömslen

för att röva den oskyldiga, men förgäves spänna de sin ondskas båge.

Flerrens rådslut var dem övermäktigt; han skyddar och försvarar ju all-
tid dem, som hoppas på honom. Ty när de gudlösa skulle göra sitt anfall,
se då kom en hjort hastigt springande emot dem, och medan de, genom

Guds vink, voro upptagna med att fänga den, skyndade fru Katarina
med de andra damerna tillbaka in i staden, och så rycktes hon såsom en

liten dovhjort ur deras händer och såsom fäglarna ur iägarnas fällor. Den
saliga Birgitta, hennes moder, som i anden såg den fara, ur vilken hon
blivit befriad, sade till henne, när hon kom hem: >Välsignad vare den

hjort,som i dag barmhärtigt Åddat dig från den rytande ovännens för-
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såt, såsom Guds ärorika moder värdigats visa mig, når jag förrättade bön.>
Hon kunde darför säga med den förälskade bruden i Höga Visan: >Skynda
åstad, min vän, lik en gasell eller lik en ung hjort, upp på de välluktrika
bergen.> (H.V. S: 14.)

Från denna dag vågade hon icke gå öppet mellan vallfärdsstationerna;
hon besökte blott den kyrka, som låg närmast hennes hus, och ville sällan
synas på gatorna utan föredrog att sranna hemma i sitt hus >på sina föt-
ter>, >ty fasta fötter på en stadig kvinnas ben>>, herer det. (Syr. 26:23.)
Utanför Roms murar v&gade hon ingalunda gä, såframt hon icke på för-
hand visste sig vara tryggad, genom ett gudomligt orakelord, ty hon ville
ej, att djävulens förhoppning om henne skulle bereda honom gladje. Men
när hon genom någon av moderns gudomliga uppenbarelser fick säkerhet
om att ingen fara förelåg, så tvekade hon icke alls att gå till avlatsplat-
serna. Det hande sålunda, när S:t Laurentii h<;gtid stundade, art S:ta
Birgitta på aftonen till Larsmässodagen sade till sin dotter fru Katarina:
>f morgon skola vi med Guds'nåd tillsammans gå till San Lorenzo.> Fru
Katarina svarade henne: >Fru moder, jag fruktar mycket, att den där
greven, du vet, med våld rycker mig bort från ditt sällskap på vägen.>
Modern sade till henne: >Jag hoppas fast och förtröstar på Flerren Jesus,
att han i dag barmhärtigt må befria oss ur dennes händer och bevara oss

från all fara.> På Larsmässodagen gingo de hemifrån och gjorde då kors-
tecknet fem gånger, anbefallande sig åt Kristi fem sår och åt S:t Laurentii
beskydd. Förskansade med detta värn kommo de oskadd a f.rarn till kyr-
kan San Lorenzo. Greven hade redan under natten gömt sig med sina
tjånare i en vingård nåra vägen, för att han, när dagen bröt in, skulle
kunna rusa fram ur sitt gömsle och röva bort den omisstänksamma. Men
Gud f<;rodmjukade honom, som låg där fördold i sitt försåt. Ty när solen
redan var uppe, ja en stor del av dagen förflurit, började tjånarna bli ut-
ledsna, och de sade till greyen: >Herre, varför ligga vi kvar här?> Greven
svarade: >Vi måste vånta pä den damen, som vi tänkt röva i dag.> Tjä-
narna sade: >Det är en lång stund sedan hon gick forbi har; hon måste
för länge sedan ha hunnit fram till kyrkan San Lorenzo.>> Greven frägad,e
dem då, om det redan vore dag. De svalade honom: >Förvisso, herre, den
klara dagen strålar kring oss, och solen är högt på himmelen.> Då först
förnam greyen, att F{errens hand var utsträckt mot honom, som bedrev
sin onda gärning. När han slog upp ögonen, såg han nämligen ingenting,
och på sin begäran blev han förd rill samma kyrka San Lorenzo. Då han
kommit dit, frägade,han tjänarna, om de kunde se fru Birgitta och hen-
nes dotter där. De sökte i mängden av kyrkobesökare och meddelade
honom, att de voro där. Han bad då genast att bli förd till dem, och när
han förts fram till dem, kastade han sig ned, erkände med h<;gljudd gråt
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att hans nuvarande trångmål var ett straff för hans ondska och bad dem
ödmjukt om den nåden, att de för Guds skull måtte f.örläta honom hans
synd. Han lovade Gud, att han aldrig mer skulle försöka något sådant

och tillade även, att han i mån av sina krafter skulle vara deras försvarare
och hjälpare samt att han välvilligt ooh beredvilligt skulle befordra alla
deras önskningar. När de bådo för honom, återfick han genast sina ögons
ljus. Från den dagen holl han dem i stor vördnad och heder och bevisade

dem åtskilliga välgärningar. Denne greve berättade inför påven Urban V
och kardinalerna om den nåd och det under, som vederfarits honom, och
han prisade Guds storverk.

Jag bör ej förtiga, med vilka anfall människosläktets vedersakare genom
sina gynnare bestormade hennes åt Gud helgade kyskhet och hur dyg-
dernas Herre, Kristus, ärans Konung, barmhärteligen befriade henne från
dem. Det hande nämligen, att S:t Franciskus uppenbarade sig för den
saliga Birgitta och uppmanade henne att besöka hans rum.1 Hon var S:t
Franciskus mycket tillgiven, lydde genast och beredde sig att vandra till
Assisi, till den åt detta helgon vigda kyrka, som kallas Portiuncula. Kristus
befallde henne, att fus Katarina skulle följa med henne, eftersom denna
längtade så ivrigt att få vallfärda dit, och han försäkrade henne även, att
han nådigt skulle bevara dem för de faror, som hotade på vägarna, och
att de ej beh<;vde hysa fruktan, ty fastän vedersakaren skulle uppväcka
många försåtställare, skulle dock han själv underbart ryck^ dem ur dessas

händer och rädda dem. De begåvo sig alltså åstad med passande f<;lje till
Assisi. Så hände det en gång under fården, att aftonen överraskade dem,
innan de hunnit fram till något hederligt hnrbarge, ty de hade gått vilse

i snårskogarna och de obanade bergsbygderna. I skymningen kommo de

till ett litet fattigt värdshus. Värden tog knappt emot dem, och de satte

sig i de tränga vrärna i denna hydda för att något skydda sig mot regnet
och snön. I nattens första timmar kom en stor skara rövare dit. De tände
en brasa, sågo allas anleten, blevo intagna av fru Katarinas sköna anlete

och kastade kärleksord till henne. Vem skulle kunna beskriva, av vilken
fruktan hennes oskyldiga sinne ansattes, när de rytande lejonens f.Arf;r-
liga röst skallade! Ingen mänsklig hjälp står att få, men med ödmjuk
fromhet åkalla de Guds beskydd allena. Välsignad vare Gud, som räddar
dem som hålla fast vid honom! När de, upptända av lidelsens brand, voro
f;rdiga atr rusa på henne, hördes plötsligt ett våldsamt dnskri som av en

annalkande krigshär, och man hörde även klang av vapen och ett upp-

t I Birgittas Uffienbarelser VII:3 berättas, att S:t Franciscus uppenbarade sig för
Birgitta i en kyrka i Rom och bjöd henne att besöka hans >rum>. Hon reste då till Assisi.
Där uppenbarade sig Franciscus ånyo för henne och sade, att han med sitt >rum> egent-
ligen menat den fromma lydnad, som han alltid iakttagit medan han levde.
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manande rop: >Tag fast rövarna!> När dessa eländiga illgärningsmän
h<;rde allt detta buller, blevo de bestörta, togo till flykten och vågade icke
mera återvända till detta värdshus under samma natt, ty en plötslig och
oförmodad fruktan hade gripit dem, och de flydde eftersom de trodde,
att en hel här av starka, beväpnade soldater kommit dit. Men den saliga

Birgitta, hennes dotter fru Katarina och deras följe dröjde under sin Guds
beskydd kvar där under natten, och när det blivit morgon, fortsatte de

sin vallfärd till Assisi. Bovarna, som om natten skrämts av Israels väktare,
ställde följande dag försåt vid vägen och lade sig på båda sidor om den

väg, där fru Birgitta och Katarina skulle dra fram med sitt husfolk; så

ville de ännu en gång utsträcka sina händer till orättfärdighet. Men kvin-
norna förtröstade på Flerren och vandrade fram på öppna vägen; de sågo

hur rövarna på båda sidor om vägen lågo beredda till ont, men själva
kunde de ej varseblivas av rövarna, ty allenast över dessa låg en tung natt
utbredd, en avbild av mörkret, ehuru hela jorden runtomkring upplystes
av det klaraste solsken (Vish. 17:21). Så undkommo kvinnorna ur deras

händer och fullbordade i Herrens namn sin vallfard till S:t Franciskus'
helgedom, där de underbart vederkvicktes av gudomliga hugsvalelser. IJn-
der stor gladje och lovprisande Guds undergärningar återvände de till
Rom.

Den vördnadsvärda fru Katarina övervägde alltså, hur Gud i sin kär-
lek och godhet bevisat henne den välgärningen att bevaru henne. Såsom
en för Gud välbehaglig dotter lade hon ödmjukhetens grund i sitt hjärta,
den dygd, som gör människorna kära för Gud, drager Guds mildhet till
sig, bevarar de övriga dygderna i sin kraft och innehar herraväldet över
dem. Hon visste ju, att, dä det mänskliga sinnet vilar på ödmjukhet, så

uppflammar den förvisso i kärlek till Gud och de himmelska. Därför
ägde hon icke blott ödmjukhet i så måtto, att hon uppriktigt föraktade
sig själv, utan 'hon ville även föraktas av andra och anses värdelös. Fast
hon var stor i förtjänst och välbehaglig i Guds ögon, ville hon likväl ej,
att andra skulle kalla henne helig utan blott synderska. F{on bemödade

sig sålunda att allt innerligare tjäna Herren i ödmjukhetens ande. Efter
sin egen uppfattning satte hon sig alltid lågt, och inför människorna öd-
mjukade hon sig i ord och åthävor och i allt sitt görande och låtande; att
berömmas för något, som hon gjort, avskydde hon högeligen. Dårf& tad-
lade hon skarpt en av sitt husfolk, som berömde henne för de nådegåvor
Gud beskärt henne, i det hon sade: >I vår Flerres Jesu Kristi namn besvär
jag dig, att du aldrig mera säger eller tycker sådant om mig, jag som är
en sådan föraktlig och ovärdig synderska. Men må Han välsignas av hela
sin skapelse, Han som verkar allt gott i alla!> Med vilken knrlek och helig
glod hon deltog i gudstjänsten, skulle bli för längt att berätta. Från sin
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barndom läste hon dagligen Jungfru Marie tidegärd, de sju botpsalmerna
och många privata böner. Och med vilken iver hon förrättade sina en-
skilda böner framgår av detta. Före insomnandet knabajde hon fyra
timmar i sträck, under det hon slog sitt bröst och fällde många tårar vid
tanken på Kristi bittra pina, och erbjöd sig så varje kväIl som ett offer
åt Flerren. När hon lagt sin av daglig och nattlig möda uttröttade kropp
i'sängen, njöt hon blott en kort sömn; hon steg alltid upp före gryningen
till böner och förrättade så i tystnad sitt dagliga offer om icke någon
tillfrågade henne, och hon upphörde icke utan tvingande nödvändighet
med sict heliga förehavande före middagstiden.

Ffur stor framgång hon hade hos Gud med de böner, som hon bad fOr
andra i kärlekens och medlidandets ande, det synes kla'rt av många jär-
tecken. Ty då hennes fromma moder S:ta Birgitta ännu levde och bodde
med henne i Rom, låg fru Katarina en dag i bön framför den helige
evangelisten Johannes' altare i S:t Peterskyrkan. Då visade sig en kvinn-
lig pilgrim i vit klänning, omgjordad med ett bälte och bärande en vit
slöja på huvudet samt en svart kappa utanpå klänningen; denna kvinna
gick hastigt'fram till fru Katarina, hälsade henne vid namn och bad öd-
mjukt, att hon skulle bedja för den norska kvinnans själ. Fru Katarina
reste sig upp och frägade henne, variflän hon var. Pilgrimen svarade, att
hon var från Sverige och att hennes broder herr Karls hustru hade dött.
Fru Katarina inbjöd henne till sin moders hus, men pilgrimen ursäktade
sig och sade, att hon ej hade tid att stanna. >Bedjen varmt för den norska
kvinnans själ>, sade hon ånyo. >>Snart skolen I få bud ifrån edert hem-
land och en god hjälp, ty norskan har testamenterat eder sitt gyllene
diadem.> Därmed försvann hon. Fru Katarina förundrade sig, vände sig
till tjänarinnorna, som stodo bredvid henne, och frågade, vart den person,

som talat med henne, tagit vägen. De svarade: >Vi hörde, att I taladen
men någon, men vi ha inte sett nå8on.> Häpen berättade fru Kata'rina
för sin moder, den saliga Birgitta, vad hon hade sett och hört. När modern
bad i denna angelägenhet, uppenbarades det för henne från ovan, att. fru
Gyda, herr Kads hustru, var död, och hennes själ uppenbarade sig för
henne och bad om förböner. Icke långt därefter kom Ingevald Amunds-
,son, fru Katarinas tjånare, från Sverige, förkunnade nämnda fru Gydas

dod och bragte dem den testamentariska gåvan, nämligen det gyllne dia-
demet eller kronan, som hon under sin livstid, efter sitt lands sed, brukat
bära. Denna flu Gyda var av adlig norsk ätt. Men kronan hade ett så

högt värde, att den saliga Birgitta, hennes dotter och allt deras husfolk
under ett helt år kunde skaffa sig tillräcklig f<;da for dess pris.

'Genom detta kan man i sanning se, hur väl hennes böners offer upptogs
av Gud, eftersom hon genom gudomlig mildhet förunnades att utkräva
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befrielse för en sjäI, som var i skärselden. 
- 

Det var denna vördnadsvärda
frus vana att, när bönetimmen nalkades, uppsöka en avskild plats och
fly bullret för att, kunna giva Gud en värdig offertjänst, och hon trodde
sig bli desto snabbare bönhörd, ju mer hon ur djupet av sitt bröst ropade
till Herren. Och om den lekamliga tungan teg, så upphOrde dock icke
livets renhet att bedja till Herren med fromma verk och övningar.

Att denna vördnadsvärda fra var mycket medlidsam och karleksfull
mot sin nästa, kan man förstå, ty allt från sin barndom blev hon allt
misskundsammare mot de fattiga och sjuka, ju äldre hon blev. Hennes
moder, den h<;gtheliga Birgitta, brukade föra med sig sin lilla flicka till
sjukhusen, där hon fromt och utan smittofruktan behandlade de sjukas
sår och b<;lder med sina händer samt bevisade dem många välgä,rningar
och gav dem tröstande ord, och så gav hon den unga ett exempel, hur
denna borde handla på liknande sätt emot de fattiga och sjuka för Guds,
skull. Och om några tadlade denna vördnadsvärda frus fromma moder
för att hon förde med sig sina späda flickor till de fattigas och sjukas
hus 

- 
de fruktade nämligen, att barnen kunde ädraga sig någon smitta

genom de sjukas orenlighet 
- 

så svarade hon dem milt, att'det, var för
att de skulle lära sig att tjäna Gud i de fattiga och sjuka, som hon förde
sina döttrar till de sjukas boningar. Därför ha vi all rått att tro om denna
vördnadsvärda fru, S:ta Birgittas dotter, att medlidandet med sjuka och
f.attiga växte hos henne, ju äldre hon blev, ty hon besökte dem flitigt,
gav dem tröstande ord, lättade deras armod med fromma allmosor och
gick härvidlag efter f.örmäga i sin heliga moders fotspår. Ty hennes heliga
moder Birgittas ord, som hon hade hört, och de kärleksverk, som hon sett
modern utöva, hade genomträngt hennes hjärta med mildhet, så att hon
av hjårtat ömkade de fattiga, genom ord bevisade, att hon led med de
lidande, bistod dem med gärning och frikostigt utövade välgärningar.
Hennes moder sov nämligen pä bara golvet, och av hult, dottedigt med-
Iidande steg hon om natten tyst upp och lade sin kudde under hennes
rygg för att mildra sovlägrets hårdhet. O vilket milt och kärleksfullt
medlidande, som hur obetydligt till sin verkan det än var, dock visade att
en verklig karlek låg till grund, en sådan karlek som en god dotter bör
hysa till sin moder! O hur lycklig är ej den moder, som i köttet födde
en sådan dotter till vädden, ja änna lyckligare emedan hon genom sina
fromma föredömen och sitt livs helighet andligen födde henne åt Kristus,
allas Flerre, och fostrade henne för hans heliga tjänst! Och eftersom väd-
dens och köttets begär äro de största hinder för andakten och bönen, be-
mödade hon sig mycket att fjårma dessa begär från sin själ och späka"

sig; hon eftertaktade fattigdomen och omfattade frivilligt ett simpelt
levnadssätt av kärlek till Gud, för att hon desto bättre måtte kunna 6ölja-
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Kristus, som blivit fattig f.ör hennes skull. Hon följde honom i sanning
och försakade världens rikedomar och köttets njutningar, som pina och
besvära sina älskare. Hon hyste förakt för den världsliga äran och satte
den under andens lydno, på det att hon skulle kunna utvidga Guds ära,
och för att göra större framsteg på Guds väg underkastade hon sig i lyd-
nad en annans vilja, i det hon ansåg det för en stor ära att .vara fattig för
Herrens skull och ringaktas av världen. Timliga ägodelar och den hugnad,
som syskon och fränder 'skänka, bannlyste hon helt och hållet från sina

tankar; hon föredrog landsflykt framför sitt hemland för att desro
strängare kunna fästa sin själs uppmärksamhet på Kristus, som hon
älskade, och på det eviga. Men denne hulde belönare förvandlar allt för-
ödmjukande, som hans vänner av kärlek till honom ha tagit på sig, till
ära och heder för dem, icke blott i det tillkommande utan även i det
närvarande livet, och han förbytte nu denna vördnadsvärda f:.w Katarinas
fattigdom och försakelse till berömmelse och prydnad.

Det hände nämligen en gång, medan hennes heliga moder Birgitta
levde, att några förnäma romerska damer bådo henne att gä ut och lust-
vandra med dem utanför stadsmurarna, ty alla älskade henne mycket för
de mångfaldiga nådegåvor, som Gud beskärt henne. Ffon utmärkte sig ju
genom sin stora fromhet och sina seders allvar, var strålande skön samt
vänlig och prisvärd i umgänget. Ffennes moder, den heliga Birgitta, kände
dessa damers utmärkta ärbarhet och tillät sin dotter fru Katarina att
promenera utanfcir Roms murar, icke far lätt{ärdig sysslolöshets utan för
sin vederkvickelses skull. De gingo alltså ut ur staden och kommo till
vingårdarnas murar. Några av dem sågo vindruvorna hänga ut över
murarna och bådo fru Katarina, som var lång till växten, att hon skulle
plocka ned druvorna åt dem utanför vingården. På grund av sin själv-
valda fattigdom hade hon trasiga och lappade ärmar, men hon blygdes
icke att bland så förnäma fruar anses fattig och simpel. Hon sträckte
alltså upp armarn för att plocka vindruvorna, och då. tyckte fruarna, att
hennes armar voro beklädd,a pä bästa sätt med purpur och ädelstenar,
Därför förundrade de sig alla mycket, berörde och betraktade dessa ärmar,
som skimrade av kostbar purpur, och sade till henne: >O donna Katarina,
vem skulle kunna tro, att I någonsin ville nyttja en så dyrbar dräkt!>
Detta bevittnade tjänstefolket, som då var närvarande, samt hennes bikt-
fader magister Petrus, helig i åminnelse.

En annan gång, när Katarina under sin moders livstid var svårt sjuk
och låg till sängs, meddelade en romersk adelsman vid namn Ludovico,
som valderas synnedige vän, den heliga Birgitta, att han ville besöka
hennes sjuka dotter. När deras tjånare hörde detta, blygdes de sinsemellan
över att en så hög herre skulle se henne ligga till sängs i sådan fattigdom.
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Hon låg nämligen på en halmbadd, med en liten kudde under huvudet
och med en gammal lappad kappa till täcke. Men Herren Jesus Kristus,
som i sin fattigdom höide sina fattiga vänners armod til ara och heder,

han smyckade med sin outsägliga nåds rikedom även denna frivilligt fat-
tiga kvinnas låghet och försakelse i den mäktige och rike herr Ludovicos
åsyn, ty när denne herre med sitt stora följe kom till den sjukas rum,
tycktes honom hennes säng bäddad med de yppersta klader och försedd
med ett gyllene och scharlakansfärgat täcke ovanpå. Storligen förundrad
sade han till sina medföl.iande tjänare: >Dessa damer anses av alla vara
f.attiga. Därför bruka de ofta låna pengar till sina nödvändiga utgifter;
det r'ore bättre, att'de sålde detta fina och kostbara purpurtäcke, som vi
ha 'sett i deras hus, än att tyngas av ett sådant armod och av en sådan

brist på föda och kläder.u
Hur mycket {rs Kata.rinas frivilliga fattigdom behagade Gud och den

ärorika Jungfrun, blev uppenbart för den heliga Birgitta, medan hon bad
i sin andes ljuvhet. >O min allra käraste fru>, bad hon, >jag beder dig
för 'den kärleks skull, som du hyser till din älskade Son, att du måtte
hjälpa mig att älska honom av hela mitt hjärta. Jag känner mig van-
mäktig till att älska honom med så brinnande kärlek, som jag borde.
Därför beder jag dig, barmhärtighetens moder, att du värdigas binda
hans kärlek över mitt hjtuta och av all kraft draga det till din Son, fjärma
det från all köttslig kärlek, ja draga det desto kraftigare eftersom det är
så tungt.> Jungfru Maria svarade henne: >Välsignad vare Han, som in-
giver dig sädana böner. Men fast det synes dig ljuvt att samtala med
mig, så må du likväl gå och sy ihop din dotter Katarinas kjortel, hon som

mera gläder sig åt en gammal och lappad kjol än åt en ny och som finner
mera behag i grått vadmal än i siden eller annan dyrbar klädnad. Salig

är hon, som frivilligt lämnade det världsliga! Hon lämnade sin man med

hans goda vilja och samtycke, honom, vars kropp hon älskade mer än

sig själv och vars själ hon älskade mera än bådas kroppar; ia hon lämnade
bröder och systrar, fränder och vänner kroppsligen, på det att hon måtte
kunna hjälpa dem andligen, och jordiska ågodelar bekymrade hon sig icke

om. Därför att hon lämnat sina anhöriga äro alla hennes synder henne

förlåtna. Hon må nu allt framgent vara ståndaktig, ty i ersättning för
jordisk egendom skall himmelriket givas henne och själve Jesus Kristus
till brudgum. Och alla, som älska henne, skola för hennes skull göra

framsteg på vägen till Gud.>
Fastän fru Katarina, skrudad i dygdernas mångfald, doftade för alla

genom sin helighets och sitt goda namns rykte, så berömdes hon dock
särskilt för sitt tålamod mot sitt husfolk. Ty hon betänkte noggrant, att
då själen icke genom tålamodet hejdar sin upprördhet, så förvirrar den
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även det goda, som den gjort i lugnt tillstånd, och förstör genom oväntad
tillskyndan der, som den kanske under långt och fö.utseenJe arbete byggt
upp. Det är tämligen lått att. bära en anspråkslös dräkt och gå med bojt
huvud, men tålamod inför en oförrätt visar den verkligt öåmjuke. Ty
såsom salvor icke kunna dofta vida omkring, såframc de icke omröras, så
doftade den vördnadsvärda fru Katarin^ viåa omkring genom tålamodets
dygder, då skymf och hränkning orättvist tillfogades henne. Hon var helt
upptagen med att på trefaldigt sätr öva tålamodets dygd. Av sin nästa
uthärdade hon nämligen med yttersra tålmodighet tillfogade förluster,
förföljelser, förnärmelser och förklenande tal. Hon blev ofra bannad av
tjänarinnorna och husfolket och fördrog då med jämnmod ovänlighet
och oförrätter, i det hon med mildhetens ande älskade sina smädare såso-
välgörare. En from nunna i vadstena, Margareta Karlsdotter, som i fem
är tjånat fru Katarina,berättade om denna hennes tålamodsdygd, att hon
aldrig någonsin hörde något otåligt ord av henne eller kunde förnimma
tecken på vrede mot dem, som förolämpade henne. Därför år det. mycket
beklagansvärt och tadelvärt, när somliga för en obecydlig förolämpning
eller eljest för något tecken eller något ord till den grad åsidosätta kär-
Ieken, att d,e pä flera dagar icke vija tale, hysa vänskap eller visa tecken
på vänskap mot näsran eller befordra hennes välgång. Martyrerna. och de
andra helgonen kunde icke genom de största plågor skiljas från kärleken
till Gud. Men ack, vi svika srundom genom fåfängligt tal och ofta pä
grund av den minsta förnärmelse, ja t, o, m. det minsta tecken, kärleken
till Gud och nästan. Hur många angrepp hon fick urstå av vedersakaren,
kan man svårligen berätta 

- 
de rättfärdigas liv är ju endast en kamp

här på jorden 
-, 

men Skaparens tuktan fördrog hon tacksamt och glatl
och Iät aldrig förleda sig till knot och klagan. Hon insåg nämligen, att
den, som äträr d,et. kommande livets lön, med jämnmod bor bära allt
ont i detta livet,

Denna vördiga fru övade icke blott de ovannämnda dygderna flitigt
under hela sin livstid; även andra övningar i goda verk bedrev hon under
de 2i (läs: 23) är, som hon vistades i Rom med sin högt vördnadsvärda
moder s:ta Birgitta. Hon var under denna tid moderns oskiljaktiga följe-
slagarinna på hennes pilgrimsfärder och besökte jämte henn e, {.ör avlats
vinnande, icke blott Roms stationskyrkor uran även olika helgon gta'ar
i olika orter och länder samt Herrens grav i Jerusalem, under stora mödor
och glödande av kärlek till Gud. Sedan de genomvandrar minnesplatserna
i det heliga Jerusalem, borjade hennes moder, den heliga Birgitta, insjukna
i en feber, som varade ända tills de båda anlände till Rom. Där uppen-
barade Herren Jesus för sin heliga brud dagen och timman för hennes
hädanfard samr saker, som skulle göras. Hon meddelade alla sina herrar
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biktfader och fru Katarina, vad Kristus hade uppenbarat och anförtrott
henne.

Denna vördnadsvärda fru Katarina, hon som under moderns livstid
varit dennas trognaste medhjälperska vid utförandet av de ärenden, vilka
Kristus anförtrott henne, hon framstod nu, sedan hennes moder Birgitta
avlidit i Rom och kroppen enligt hennes vilja och befallning nedsatts i
Panisperna kloster, även som den avlidnas plikttrogna verkställerska i allt
enligt Kristi vilja och bud. Kristus hade nämligen uppenbarat för modern,
att kroppen skulle sättas ned i Rom f.ör att, sedan föras hem till Sverige.
Detta fullgjorde nu fru Katarina samvetsgrant tillsammans med den heliga
Birgittas biktfäder, sedan fem och en ha'lv vecka fOrflutit. Sedan denna
tid förflutit efter hennes död, påbörjades hemförandet under samma år.
Stora järtecken skedde när köttet på underbart sätt skildes från benen;
hemtransporten fullbordades under mirakler på vägen, och så fördes krop-
pen till Vadstena kloster, såsom annorstädes är utfödigare beskrivet. När
den vördnadsvärda frun förde hem sin saliga moder Birgittas kvarlevor,
kommo till henne kvinnor av adel och allmoge, som vördade de heliga
relikerna och kysste dem av from andakt. Hon gav dem, som kommo till
henne, hälsosamma förmaningar, att de skulle åsidosätta världens för-
gängliga flärd och yppighet sant mera brinnande äträ det framtida goda.
Vid.hennes välsignelserika förmaningar grepos många ädelborna män och
kvinnor av ånger och kommo till besinning; under samverkan med Guds
nåd började de ett bättre liv. Så kom 'hon med de heliga relikerna till
staden Danzig i Preussen. Två av stadens främste, som följt henne från
Rom med hennes övriga sällskap, prisade Guds kraft och nåd i den heliga
kvinnan. Hon tadlade där 'ståndaktigt korsherrarnas överträdelser; helt
upptänd av Guds Ande kungjorde hon mot dem de fruktansvärda hotel-
ser, som Gud uppenbarat. för den heliga Birgitta, och hon fruktade icke
för deras världsliga makt. Så skulle hon i sanning kunna säga till den
evige domaren och det trogna vittnet: >Jag talade om dina vittnesbörd i
furstarnas åsyn och förbryllades icke.> (Ps. tl9t 46.) Häpnad grep dem
över hennes underbara vältalighet, som var f.ylld av gudomlig vishet. Där-
för stängde vid hennes tal all ondska sin mun, och världens visdom kunde
icke motarbeta sanningen.

Slutligen lämnade hon på S:t Pauli åminnelsedag staden Danzig och
besteg med de heliga relikerna och husfolket ett skepp för att segla till
Sverige. När de seglade, kunde de först icke finna den svenska hamnen,
men ledda av en stjärna, som syntes vid middagstid när solen sken som
klarast, kommo de slutligen fram till den och lade sedan välbehållna till
vid hamnstaden i östergötland, S<;derköping.2 När hennes länge efter-

'Jfr berättelseni Acta et processus, sid. 146.
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längtade ankomst blivit känd, kom frän alla delar av östergötland en
oräknelig mängd män och kvinnor av adel och allmoge samt präster och
munkar henne till mötes, och de ledsagade henne och de heliga relikerna
av hennes moder S:ta Birgitta och av olika helgon, som hennes moder och
hon själv fått som hedersgåva av förnäma personer, av drottningen i
Neapel, av kardinaler och ädelborna herrar och fruar i Rom samt många
klostermänniskor, med synnerlig andakt och stor fröjd ända till Vadstena
kloster. Den vördnadsvärde Petrus, prior i Alvastra cistdrcienskloster, sa-

lig i åminnelse, som följt med fru Katarinr frän Rom, predikade under
denna relikprocession från Söderköping till Vadstena ofta i städerna och
byarna för det folk, som strömmade samman, i det han framställde, hur
mycket stort den gode Guden värdigats verka rned henne och med vilka
häpnadsväckande järtecken han förhärligat hennes moder S:ta Birgitta i
Tyskland, Italien, Spanien och ötersjöländerna.

Jag anser mig icke böra forbigå, med vilken vördnad och hängivenhet
fru Katarina, når hon kom till Linköping med de heliga relikerna, blev
mocsagen av den vördnadsvärde biskopen av Linköping, herr Nikolaus,
helig i åminnelse. Han gick henne nämligen till mötes med klerker och
munkar i högtidlig procession, foljd av stadens folk. Klockorna ringde,
orgeln spelade, jubelsång skallade bland prästerskapet, och man prisade
gudarnas Gud i Sion, han som förharligar sina helgon her på jorden. Sedan

den vördnadsvärda fru Katarina med de heliga relikerna förts fram till
domkyrkan och predikan avslutats, kallade hon samman herr biskopen
och hans kapitel och berättade om sina ärenden. Med all vördnad talade
hon vid biskopen om några mindre kloka fastor och abstinenser, som han
övac. Han hade nämligen en lång tid inneslutit sig för att vara ensam

med Gud och ägna sig åt fastor, vakor och böner, under det att han för-
summat själavården. Han önskade bli förlossad och fä vara med Kristus,
icke på grund av mödorna, bekymren och oron, utan emedan det onda

mångdubblades i Sveriges land och han icke utan förluster för kyrkorna
och sitt prästerskap kunde ställa sig som en mur mot Flerrens hus 

- 
nitet

för Flerrens hus förtärde honom, och oförrätterna frän dem, som skadade

Kyrkans privilegier, plågade hans hjärta. Men sedan han hört den heliga
kvinnans råd, kryddat med andlig visdom, föredrog han att lida med
Guds folk, i det han ansåg det för en rikedom att i långmod och tålamod
uthärda Kristi skymf. I honom besannades detta ord av den vise: >Giv åt
den vise, så bliver han ännu visarel undervisa den rättfärdige, så lär han
än rner.> (Ordspr. 9:9.) Frän den stunden vördade den helige biskopen
henne mycket, ty han såg att Guds vishet bodde i henne, vilkas läppar
övervägde Guds bud och vars tunga ropade klokhet liksom utval,t silver.

Till slut anlände hon till Vadstena kloster onsdagen inom Petri och
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Pauli oktav (i juli 1374) ochmottogs med våldsamt jubel av hela brödra-
och systrasamfundet. Alla systrarna ornfattade hon med moderlig kärlek,
högeligen glad ät att de voro friska och gjorde framsteg i fromhet. Hon
talade så med bröderna och systrarna om deras sysslor, inneslöt sig och
offrade med fromhetens hela ande lovets ofrer ät. Gud, glädjande sig åt
att lyckligen ha undkommit detta stormiga livs hårda klippor. Hon bör-
jade nämligen vid denna tid förestå systrarna. Frälsarens regel, som hon
redan i 24 är, medan hennes heliga moder Birgitta ännu levde, Laft, att
fAlja fAr sitt andliga levnadssätt, den visade hon nu för systrarna genom
sin heliga vandel och sin vaksamma iver, och hon framstod för dem som
ett utmärkt exempel pä allt som innehölls i regeln. Därför avskydde hon
högeligen allt som var tadelvärt för en from iivsföring, såsom förtal och
kabbel. Hon skall sålunda en gång ha sagt ,till sin systerdotter Ingegerd,
som då var mycket ung och som sedan blev vigd till abbedissa i Vadstena:
>Kåra trngegerd, vad år det du avbildar med brodernålen på det arbete,
som du håller i händerna?> Flickan höll nämligen på med ett brokad-
arbete, såsom unga flickor bruka, och hon svarade: >>Fru moster, jag av-
bildar här två, som ömsesidigt bita varandra i ryggen.> Den vördnads-
vårda Katarina suckade då djupt och ut,talade dessa bönfallande ord:
>Mildaste Jesus, avvänd ftrr din kärleksfullasre moders högst värdiga för-
bön baktalarnas förpestande bett från den orden, som är helgad åt denna
din jungfruliga moder.> Hon övervägde nämligen detta uttalande ay ett
helgon, att baktalaren och den villige åhöraren bäda bära djävulen i sin
tunga. Hela brödra- och systrasamfundet såg alltså i henne liksom i en
spegel ett rättesnöre för all ärbarhet och helighet, och man såg, hur ivrig
hon var i bönetjänsten och hur tålig hon var i lidandena. De betraktade
henne som solens glans på en bergstopp, när dess återbrutna strålar lysa
upp dalarna. I henne tillägnade sig den gudomliga kärleken herraväldet,
den kärlek, som erkännes vara den starkaste grundval far alla dygders
massa. Genom dessa höga dygders ledning blev den vördnadsvärda Kata-
rina beundransvärd i folks omdöme; hon blev blid i sin ödmjukhet, ljuv
i sin mildhet, med'lidsam i sin godhet, ståndahtig i sitt tålamod, vänlig i
sitt samtal, glad i sitt allmosegivande och väl danad i alla seders ärbarhet.
Efter sina tidegärder och böner brukade hon läsa rosenkransen med någon
syster. Hon brukade kalla till sig systrarna, än var för sig, än alla på en
gång, och uppmanade dem då med huld och moderlig karlek att iakttaga
regeln.

Sedan den vördnadsvärda f.ru Katanna fört sin heliga moders, den sa-

liga Birgittas, heliga reliker från Rom till Vadstena kloster i Sverige, bör-
jad,e de därstädes stråla genom många mirakler; S:ta Birgittas helgonrykte
utbredde sig överallt i världen, och många kommo från olika trakter pä
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jorden till Vadstena, prisande och f<;rhärligande Gud för de mirakler och
undergärningar, vilka han på mångfaldigt sätt täcktes verka för hennes
förtjänsters skull. Hanförda av dessa ärofulla mirakler beslöto konungen
samt rikets prelater och adelsmän med hela klostersamfundets samtycke,
att {rv Katarina åter skulle resa till Rom för att. arbeta på sin heliga moder
Birgittas kanonisering. Sedan den heliga modern Birgittas ärorika kropp
bisatts i Vadstena kloster, avreste hon alltså i påskveckan nästa är, efter
det alla förnödenheter för det besvärliga ärendet anskafiats, och sade då
dagen före sin avresa till sitt tjänstefolk: >Gud, alla hemligheters trog-
naste vittne, vet, att jag med sinnets hela begär önskar bemöda mig för
detta heliga ärende, ja giva mitt liv som insats f.ör att det må få veder-
börlig framgång. Men så mycket älskar jag lydnaden, att om min andlige
ledare blott sade till mig: 'Du skall ej lämna detta kloster förrän du slutar
det jordiska livet', så skulle jag beredvilligt finna mig i hans vilja.> Hon
visste ju, att lydnad är bättre än offer; lydnaden sättes med rätta framför
ofrer, ty genom offer späkes blott det yttre köttet, men genom lydnad
den egna viljan.

Så kom hon, ledd av Gud och med välbehållna saker ånyo till Rom,
där hon offentligt framlade kanonisationsärendet, S:ta Birgittas mirakel-
berättelser och Sveriges konungs, herrars och prelaters ödmjuka och
fromma petitioner. Alla påvens ämbersmän, såväl kardinaler som andra,
vilka särskilt varit den heliga Birgittas tillgivna gynnare, medan hon
Ievde, voro i lika hög grad benägna att.bef.ordra d,etta heliga ärende. När
fru Katarinas helgonrykte och saliga berömmelse nått fram till romarnas
öron, erinrade de sig, hur framgångsrika hennes fromma böner voro hos
Gud, medan hennes heliga moder Birgitta levde. Därför bådo många äd-
lingar ödmjukt om hennes förböns hjalp for sig och för de sinas om-
vändelse, vilket klart skall framgä av d,et följande.

Det var en dam, som var änka efter en adelsman och som förde ett liv
i världslig ståt i sitt slotr utanför Rom. F{on var sysrer tiIl Latinus, en
ädelboren man i Rom, och hon förmanades ofta av sin bror och av anå-
liga män, att hon skulle lämna fåfängligheten och leva mera återhållsamt
i sitt änkestånd. Men hon föraktade de för hennes själ så nyttiga råden
och hängav sig åt allt vildare njutningar. Till slut uppnådde herr Latinus,
hennes bror, med sin myckna enträgenhet, att hon kom för att bo hos
honom i Rom. Hon kom alltså till Rom med sror ståt och ej för att vinna
avlat. Där blev hon så svårt sjuk, att låkarna gåvo upp hopper om henne.
F{ennes bror herr Latinus, som alltid bekymrade sig om sin systers själs
frälsning, uppmanade henne både själv och genom andra fromma män-
niskor, att hon uppriktigt skulle bikta sina synder, men hon var för-
h:irdad i själen och svarade alltid, att hon var tillräckligt biktad. Därför
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bad herr Latinus fru Katarina, för vars helighet och fromhet han hade

stort förtroende, att hon måtte besöka hans syster, som redan var döden

nära, och råda henne 
^tt. 

före sin död ärligt bikta sig. Fru Katarina, som

alltid var redo att milt trösta de sjuka, kom till henne och sökte med

fromma uppmaningar förmå henne att fullständigt bikta sina överträ-
delser. Den sjuka sade emellertid som förut, att hon var tillräckligt biktad
och icke mera ville bikta sig. När fru Katarina förstod, att hennes hjirta
var förhårdat, bad hon alla de kringstående 'bedja, att den sjukas själ

måtte frälsas och erhålla förkrosselsens nåd. Själv knäföll hon i bön.

Plötsligt såg man en tjock rök, svartare än sot' stiga uPP ur Tiberns flod;
den var spiralformig och stor som ett lass hö, hojde sig över huset, vari
den sjuka låg, och blev hängande över detta. Det blev så mörkt i huset,

atr ingen därinne kunde se den andre för det tjocka mörkrets skull. Denna

mörka virvel, som fördunklat denna sjukas sinne, förebådade det yttre
mörker, som skulle ha blivit hennes lott, såframt ej botens läkemedel ge-

nom Guds nåd kommit henne till hjalp, vilket, såsom det fromt tros, var
en följd av f.rv Katarinas fromma böner. Den mörka virveln slog näm-
ligen omkull det hus, som låg närmast det rum, vari den sjuka damen

låg. Förskräckt över den väldiga stormen och dånet, kallar den sjuka på

fru Katarina och lovar gråtande att göra vad denna har rätt henne för
hennes själs frälsning. Hembärande oändlig tack åt Flerren, som alltid ser

till sina ödmjuka tjänares böner, råder fru Katarina den sjuka kvinnan
att fullständigt bikta sina synder. Strax tillkallas biktfadern, och vad hon
förut icke kunnat höra nämnas utan fasa i sinnet, det begär den ånger-

fulla nu ivrigt med hjärtats klagan och pina. Sedan hon flera gånger

biktat sig, insomnade hon följande morgon i Herren efter att ha undfått
sakramenten. Man tror, att denna nåd verkligen undfåtts genom fru
Katarinas böner och förtjänst, såsom alla de, som voro närvarande där,
bevittnade under lovprisande av Frälsaren, vilken besvarar den fattiges
bön och gör stor barmhärtighet för deras skull, som älska honom.

Hennes uppriktiga fromhet synes även tydligt for alla genom följande
gudomliga välgärning. Det var nämligen en fru i Rom, som fött sin man
sju döda barn, och mannen holl f<;rdenskull föga av henne. Nu var hon
åter havande, och hon fruktade att såsom förut nedkomma med ett dött
barn. FIon gick skyddssökande till fru Katarina, som hon visste vara helig

och Gud värdig, och berättade för henne om sin sorgliga belägenhet. Fru
Katarina gav henne darfor en liten bit av sin heliga moder Birgittas klä-
der och uppmanade henne att ständigt bära den på sig ända till förloss-

ningen. Hon lovade henne även att vara närvarande, när hon skulle föda.

Kvinnan förtröstade på hennes helighet och fullgjorde fromt vad som

ålagts henne. När tiden för hennes nedkomst nalkades, tillkallade hon fru
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Katarina, för att denna med sina heliga böner skulle utverka av Gud, att
hon finge föda ett levande barn. Fru Katarina dröjde icke att komma till
henne såsom hon lovat. Skyndsamt kom hon till henne, som redan låg i
födslovåndorna; hon gav ödmjukt barnsängskvinnan den tillbOrliga hjäl-
pen och upphörde icke att bedja och bönfalla, förrår kvinnan fött ett
levande barn, vilket hon av vördnad för fru Katarina kallade Birgitta.
Denna kvinna trodde sig i sanning ha ernått denna nåd genom den vörd-
nadsvärda fru Katarinas närvaro, förtjänster och förböner. Denna hän-
delse blev bekant i staden och hölls för ett stort mirakel. Alla, som hörde
talas om den, prisade i lika mått Flerren, som för fru Katarinas förtjänster
och fromhet beskärt hälsans välgärning åt modern och barnet, som varit
stadda i f.ara.

Det hände även i Rom, medan hon var där, att Tibern en gång sväm-
made över så oerhört, att Lateranbron, S:t Jakobs kloster och många andra
kringliggande byggnader lades under vatten. Romarna fruktade, att sta-
den skulle förgås genom denna fruktansvärda översvämning. Efter att ha
rådslagit kommo de till fru Katarinas hus och bådo, att hon skulle gå
med dem ned till det översvämmande vattnets ström och bedja till Flerren
för denna olyckas avvärjande. Hon, ödmjukhetens skötebarn, ansåg sig
ovärdig och vägrade under tårar. Men när de sågo, att de intet vunno
med ,sina böners enträgenhet, grepo de till våld och förde ut henne ur
huset och ned mot de översvämmande vattenmassorna. IJnderbara hän-
delse! Nu förnyades det gamla undret, då Jordan på Josuas tid vände om
sitt 'lopp, ty nar hennes fötter berörde strömmen, vände den med all
snabbhet tillbaka, uppsökande sin fåra, och så flydde det översvämmande
vattn€t, när den heliga kvinnan nalkats det, Alla förundrade sig, och man
prisade den oändligt mäktige Herren, som t. o. m. i vattnen gör under-
verk genom sina'helgon. Den vördnadsvärde fadern broder Petrus, helig
i åminnelse, prior i Alvastra cistercienskloster, som vat näryarande vid
denna tilldragelse och, bevittnade den för fru Katarinas husfolk, talade
dessa ord: >Läggen på minnet det underbara, som I haven skådat i dag,
ty i framtiden skall rr.an f.räga både efter detta och efter andra av hennes
underbara verk och kraftgärningar, vilka Gud värdigats verka genom
henne.u

När den vördnadsvärda fru Katarina sedan kom till Neapel och stan-
nade där i nämnda kanonisationsärende, för art skriva och samla berät-
telserna om de mirakler, v,ilka Herren täckts verka genom hennes heliga
moder både medan hon vistats där och sedan hon dött, åtnjöt hon ett
stort rykt€ f0r helighet. Därför kom till henne en fru, som enligt'världs-
lig värdighet var mycket mäktig, och berättade henne med tårar, hur
hennes dotter, som var änka, svårt ansattes om natten av en demon. Hon
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hade icke vägat yppa dessa skamliga anfäktelser för någon av släktingarna,
men när hon hörde fru Katarinas rykte for helighet, fattade hon mod
och yppade för henne dotterns besvär. När fru Katarina fick veta deras
rysliga anfäktelse, kände hon ett innerligt medlidande, läste tyst ert Arre
Maria såsom hon alltid brukade, när hon frågades till råds i nägra andliga
ting, och gav dem ett mycket hälsosamt råd. För det första skulle de

uppriktigt bikta alla sina synder (ty på grund av obiktade synder hem-
sökas många av sädana blandverk); vidare skulle de barfota och utan
linnekläder i största ödmjukhet vallferd,a till det Heliga Korsets kyrka
ätta dagar i sträck och framför krucifixet läsa sju Pater noster och Ave
Maria av vördnad för Kristi lidande. Att hon själv skulle bedja för dem,
ehuru hon ansåg sig ovärdig att utverka något, det lovade hon ödmjukast
i medlidsamhetens sinnelag. De sagda fruarna gjorde som hon rått dem,
och på åttonde dagen återvände de till henne och prisade Gud, emedan
han redan visat stor barmhärtighet mot dem på grund av hennes halso-
samma råd och hennes förböner. Ty den vidunderliga demonen hade i
nattens tystnad visat sig för den unga, hotat förskräckligt och sagt: >För-
bannad vare Birgittas dotter, som har skilt mig från dig! Nu kan jag

aldrig mer komma tillbaka till dig.> Så utestängde den heliga kvinnans
bön den f<;rftiljande fienden och förvisade den onda anden till det under-
jordiska Egyptens mörker.

På grund av dessa och andra tecken på sin helighet ansågs fru Katarina,
när hon efter sin moders bortgång vistades i Rom, Neapel och flera andra
platser i Italien och Tyskland, för ett stort helgon och tvivelsutan välbe-
haglig i Guds åsyn. Därför togo många nödställda sin tillflykt till henne,
för att. hon skulle råda dem och av Gud utverkahjälp åt dem, och genom
hennes ärorika böner och förtjänster undfingo de goda botemedel mot
sina besvär.

Sedan hon utråttat sina ärenden i Neapel och där samlar anteckningar
om sin he,liga moder Birgittas mirakler, återvände den vördnadsvärda fru
Katarina till Rom och fortsatte kanonisationsprocessen, som hon börjat
under Gregorius XI. F{ennes supplik i kanonisationsärendet kunde dock
icke få vederbörlig framgång, ty påven dog, varför inledandet av hela
detta kanonisationsärende fick anstå till Urban VI:s, Gregorii närmaste
eftertrådares, tid. Påven Urban hade känt Birgitta, medan hon levde, och
hade erfarenhet av hennes helighet. Han försökte få hennes kanonisering
till stånd men kunde, på grund av olika olycksfall, som på hans tid hande
i Kyrkan, samt den då inträdda schismen, ej fullborda den. Den vörd-
nadsvärda fru Katarina vistades sålunda fem år i Rom för detta ärendes

skull och hade stora utgifter och besvär. Men då det nu, på grund av den
f.arliga schism, som hotade, icke var hopp om att, d.etta svåra ärende kunde
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få den utgång, som det f.örtjånade och som ansrod det, så lyssnade hon
till prelaternas kloka råd och deponerade i Rom sin heliga moder Bir-
gittas biografi och mirakler, f.örfattade med sina vittnesmål under flera
offentliga och autentiska urkunder och sigill av kardinaler, prelater, herrar
och fruar i Rom och olika delar av världen, alla fullt pålitliga, i det hon
anförtrodde detta heliga ärende åt Guds anordning och försyn samt hop-
pades på framtiden. När hon av nämnda påve utverkat den bulla, som
innehåller Frälsarregeln i tredje person3, och andra privilegier för Vad-
stena kloster, beredde hon sig att återvända till sitt fädernesland. Åt alla,
som då bodde i Rom, efterlämnade hon sitt namns berömda minne och
sin helighets rykte. Herr Elziarius, påvens främste kardinal, tilldelade med
synnerlig fromhet fru Katarina sin tillgivenhets tröst och sin kärleks väl-
gärningar, råd och hjälp i vilka ärenden, hon än hade att sköta, på grund
av hennes utmärkta liv. Denne kardinal ägnade från sin ungdom den
heliga Birgitta en särskild andakt, såväl under hennes liv som efter hennes
död, ty medan hon levde hade han efter hennes heliga råd och halso-
samma förmaningar fromt och admjukr övar sig att föra ert gudfruktigt
liv. Påven Urban och kardinalkollegiet tog farväl av henne med kär-
lekens särskilda ynnest och gav henne med apostolisk välsignelse den s. k.
resebullan, riktad till de egendomar, städer och slott, vilka hon komme
att passera, för att hon skulle ha skydd och säkerhet under färden. Han
bjöd vidare några män från kurian av stort anseende att föra henne med
säkellejd genom Italiens trakter och tara med henne ända till Alperna.
Om man skulle berätta om alla de stora och passande hedersbetygelser,
varmed hon för påvens ynnests och hans brevs skull blev mottagen av
städernas förnämste män samt av hertigarna och furstarna såväl i Italien
som i Tysk'land, skulle framställningen bli för långrandig. Jag anser det
likväl nödvändigt att säga, att hon överallt ät. alla, som kommo till henne,
gav frälsningsbringande förmaningar, icke blott genom sin levnads heliga
allvar utan även genom nya underverk,

Det hände t. ex. i Preussen, då hon mycket utmartad av färden, mödan
och sjukdomen färdades i vagn, att en av hennes tjänstefolk, som satt i
vagnen, somnade, och på grund av vagnens skakning föIl huvudstupa ned
mellan hästarnas hovar; hjulen körde över honom och krossade hans rev-
ben så svårt, att han knappt kunde andas, när han lyftes in i vagnen.
Hon ömkade honom milt, som hon alltid brukade med sjuka och bedrö-
vade, och vidrörde med handen lätt hans krossade sida och brutna revben, i
det hon läste Ave Maria. Men där, varest den heliga kvinnans händer berörde
de krossade revbenen, där stärkte den gudomliga kraften dem och plågan

t Stadfästelsen av Regula Salaatoris, den av Birgitta utfärdade regeln för birgittin-
klostren.
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upphörde. Och han, som på grund av den ofantliga smärtan knappt kunde
andas, sprang samma dag glad, och alldeles frisk omkring, rättmätigt pri-
sande Gud och fru Katarina tör att han blivit helbrägda igen. Han ansåg
nämligen, att beröringen av denna kvinnas händer varit tillräckligt lake-
medel för hans plåga och att det var genom dem han blivit frisk och icke
genom det dyra plåster, som'läkarna gjort i ordning.

Vid den tid, då hon återvände från Rom, började hon bli kroppsligen
svag på resan. Från dag till dag blev hon sjukare, men hennes själskrafter
och hennes sinnes hängivenhet för Flerren förslappades aldrig hos henne.
Hon sökte icke läkarnas botemedel, ty med hjärtats hela åtrå önskade hon
bli för,lossad och få komma till Kristus. Från den tid, då hon från Rom
begav sig hem till Sverige och Vadstena klosrer och ända till sin död,
med andra ord från apostlarna Petri och Pauli oktav (1330) till Marie
bebådelsedag ( 13 s 1) led hon ständigt av olika kroppsliga krämpor. Men
ju svagare hon blev till kroppen, desto starkare höll hon sig i sinnet. Hon
visste ju, att kraften fullbordas i svaghet och att ståndaktighet snabbr
leder till belöning. IJnderverk, som bevisade hennes stora helighet, sak-
nades icke, ty den stad, som är belägen på berget, kan icke döljas. Det
hände sålunda, att en av klostrets folk från en hög byggnad fOll huvud-
stupa ned på stenar och trävirke. Vid detta svåra fail brötos revbenen i
hans högra sida, som det brukar ske med dem som slagit sig så, och han
kunde blott med stor svårighet andas. När detta berättades för klostrets
goda moder, fru Katarina, kände hon medlidande med den plågade, gick
ned till klostrets dörr, bad en bön och vidrörde de skadade lemmarna. Vid
hennes beröring stärkte den gudomliga kraften de brutna lemmarna, och
den skadade återvände genast frisk och helbrägda till sitt arbete, prisande
Gud, som givit sådan makt åt människor. Denne man kände läkande
salvor och botemedel, vilka passade för en sådan skada, som han fått, men
han ansåg beröringen av denna heliga kvinnas händer .vara rr:'era värd än
allt detta och förkunnade för alla, att. Guds kraft bodde i hennes hand.

Den vördnadsvärda fru Katarinas sjukdom tilltog nu för var dag, och
hon var angelägen att ofta söka den styrka som sakramenten giva. Äv
glodande fromhet hade hon, sedan hon börjat vallfärden med sin moder,
brukat bikta sig dagligen i sitt hjärtas förkrosselse, och stundom gick hon
två eller tre gånger om dagen ödmjukt till biktens reningsbad. Hon visste
ju, att. bikten är själarnas räddning, lasternas förjagare, dygdernas åter-
uppbyggare och de onda andarnas fiende samt att den spärrar helvetets
mynning och öppnar paradisets portar. På grund av sina svåra kräkningar
vågade hon icke mottaga Kristi lekamens sakrament under sin sjukdom,
men med fromma åtbörder vördade hon Herrens högtheliga lekamen så

mycket hon kunde, Iyfte ögonen mot hajden och bad länge med hjärtats
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tunga (den lekamliga tungan var redan förstummad) något, som endast

är känt f<;r Gud. Så insomnade hon saligen i Herren, medan systrarna

stodo bredvid och anbefallde hennes bortgång åt Gud. Genast visade sig

för nägra fromma personer järtecken från himlen, vilka bevittnade hen-

nes helighet. Ty en stjårna syntes blänka över huset, där hennes livlösa

kropp vilade några dygn innan den jordfästes. När kroppen fördes bort
att begravas, sågs stjärnanflytta sig från sin plats, som om den ville göra

hederstjänst vid hennes jordfästning. Och när liket stod i kyrkan me'llan

gudstjänsterna, förblev stjärnan liksom hängande över den döda kroppens

bår. Men när kroppen sänkts i jorden, upphtirde denna stjärnas tjänst.

Med rätta hedrade stjärnans tjänst henne, som' då hon levde, var så ren

i sin vandel, så ärofull, stark, ståndaktig och lysande i sin heliga föresats,

så föredömlig i sin umgängelse och så årbat i sina seder. Några andra

personer försäkrade på sakramentet, att de sett underbart strålande ljus

i luften sväva framför båren, när hon bars till kyrkan för att begravas,

men de kunde icke alls se, vilka som buro dessa ljus.

På begravningsdagen kommo flera prelater, ärkebiskopar, biskopar och

abbotar från Sverige, Danmark och Norge samman i Vadstena, och den

världsliga makten företräddes av junker Erik, den svenske konungens son,

samt många furstar, stormän och frälsemän, och dår var även en stor

mängd vanliga präster och lekmän' Alla suckade och gräto mycket, och

särskilt klosterjungfrurna, som nu blivit moder'lösa, firade med klagan

och gråt sin goda moders jordfästning. Fferr Erik samt rikets furstar och

adelsmän förde bort det döda stoftet til'l graven. Det blev en väldig

trängsel av folk, så att de knappt förmådde föra ftam den heliga kroppen

till graven; hela hopen ville vidröra denna dyrbara pärla. Herr Nikolaus
av Linköping, salig i åminnelse, Iörrättade fromt begravningsakten under

tårar, och bredvid honom stodo ärkebiskoparna, biskoparna och abbotarna

samr en talrik mängd av klerker och munkar. Bland dessa befann sig en

magister av stort anseende och kunnande, biskop Tord av Strängnäs, vil-
ken samvetsgrant och fromt assisterade vid den heliga akten. Av den till-
givenhet och vänskap, som han hyste för fru Katarina, medan hon ännu

levde, grep han hennes hand och tryckte den, i det han anbefallde sig åt

hennes kärleksfulla forbön hos den evige domaren. Sällsamt nog kande

biskopen sin hand tryckas hårt av fru Katarinas hand, såsom det brukar
ske bland vänner och löftesavlåggare, som fast trycka varandras händer

för att ge ett större tecken på kädek och trofasthet. När hon var i Rom

och samme biskop kom till den apostoliska stolen Iör att få sitt val be-

kråftat., arbetade hon nämligen mycket för honom hos påven, kardina-

lerna och kurians ämbetsmän. Med handtryckningen lät hon honom för-
stå, att liksom hon i livet uPPmanat honom att minnas det löfte, som
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hon bett honom giva Gud, när hon skulle medla hos herr påven för hans
biskopsbekräftelse, så uppmanade hon honom nu, när hon befriats från
köttets börda och stod inför den evige översrepräsren, atr troget hålla sitt
löfte, som om hon ville inprägla detta ord av den vise hos honom: >Om
du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag för en fuåm-
mande, har du blivit bunden genom din muns tal. Gör alltså som jag
säger och rädda dig själv.> (Ordspr. 6z L-2.)

Den vördnadsvärda fru Katarina dog i Vadstena kloster söndagen den
24 mars år 1381, dagen före Marie bebådelses fesr, och dagen efter denna
fest begrovs hon hedersamt.4 Vid hennes grav och genom hennes heliga
minne ske många välgärningar för dem, som fromt bedja däromr genorr
Dens gåva, som i all evighet är lovvärd och underbar i sina helgon. Amen.

-' Så den tryckta. upplagan. Lemberg-handskriften: >söndagen den 24 mars år 13g1,
och nästa onsdag, nämligen Marie bebådelses fesr, begrovs hon hedersamt>. Skokloster-
handskriften: >den 24 mars 1381, dagen före Marie bebådelses fest, och den tredje dagen
efter festen begrovs hon hedersamt>>.
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Aa de rnirakler, sonz den ärorike Guden för hennes förtjänsters skull
lat ske efter bennes död, h6 några bär nedtechnats för dem, som uilja löra
Aänna deru.5

1

Några är elter hennes död, den dag, dä man måste taga upp hennes ben
för att, lägga grunden till några pelare, som skulle resas i kyrkan, hände

dec i l\{jölby socken, att en gosse, ännu icke tre år gammal, från en bro
foll ned i den forsande strömmen. Föräldrarna sökte efter den drunknade
i tvä dagar. På tredje dagen funno de pilten, mot all förhoppning vid liv
och stående vid en påle under en kvarn. Fadern och modern frägade bar-
net, som förut blott talat otydligt, huru det kommit att flastna vid denna
påle. Då svarade gossen med k'lar och tydlig röst: >När jag fall ned från
bron i strömmen, tog en vitkladd fru emot mig; hon tog mig under sin
mantel och höll mig mot pålen, så att vattenmassorna inte kunde skada

mig. Och hon sade, att hon hette Katarina i Vadstena, och hon bad, att
jag skulle komma till Vadstena. Men när ni lyfte upp mig ur vattnet,
försvann frun.> Föräldrarna kommo sedan med gossen till Vadstena klos-
ter, och vid den vördnadsvärda fru Katarinas grav framburo de sina
offergåvor och berättade efter att ha tagit sakramentet om den nåd, som
vederfarits dem genom den saliga Katarinas förtjänster. Och när de så

fullgjort sina ,löften återvände de hem.

2

En nunna i Vadstena klosterc hade under flera fu varit så svårt sjuk,
att hon ofta undfått sista smörjelsen och de andra sakramenten; låkarna
hade uppgivit hoppet om henne, och hon syntes vara dödsdömd. Emel-
lanåt lindrades de heftiga smärtorna, och hon bad då en broder, sin
biktfaderT, att göra löften till några helgon, på det att hon genom deras

förtjänster åtminstone måtte få så mycken kraf.t,, att hon kunde läsa

tiderna och bedja nägra av sina fromma böner, ty hon misströstade om
att kunna återställas till fullständig hälsa. Men då brodern övervägde vad
han skulle lova för henne, kom han att tänka på fru Katarina och beslöt
att skriva hennes biografi och samla berättelserna om hennes mirakler,
ifall genom hennes förtjänster någon lindring bleve den sjuka förunnad.

6 översättningen följer fortfarande den tryckta upplagan och Lemberg-handskriften.
Sifferbeteckningen är dock översättarens egen,

u Abbedissan Bengta Gunnarsdotter. Se inledningen!
" Generalkonfessorn Ulf Birgersson. Se inledningen!
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Sedan han avlagt löftet, b<;rjade den sjuka känna sig bättre. Tiden gick;
brodern glömde det givna ,löftet och underlät att skriva fru Katarinas
biografi och sammanstäl,la hennes mirakler. Därför borjade också nunnans
sjukdom att bli värrean vanligt. Brodern besinnade då sin lättja och fOr-
sumlighet och fruktade att straff och dom förestod honom, emedan han
varit så försumlig att infria sitt kloka löfte. Han förnyade med fast före-
sats sitt förra löfte och bad Gud att bli förskonad från straff. När nägr*
d,agar förgätt och brodern begynt att skriva den saligas levnadshistoria,
drömde han, att han gick in i matsalen och att han fick se den heliga
Birgitta sitta vid bordets ånda, dår confessorn brukar sitta; det sart även
andra personer hos henne, men vilka och hur många de voro kunde han
ej uppfatta. Han tyckte, att frw Katarina passade upp vid bordet och att
hon kom emot honom mitt i matsa,len och sträckte ut handen mot honom;
hon pekade på hans hand och tiilkännagav härmed, att om han fullgjorde
sitt löfte, så skulle den sjuka nunnan bli frisk. Denna syn upprepades de
två följande nätterna. Därför bemödade sig denne broder att bedriva
forskningar angående fru Katarinas liv och underverk och framför allt
av de personer, som ända till hennes död varit hennes förtroliga umgänge
i staden Rom, i de tyska länderna och i Sveriges rike. Med långa avbrott
skrev han ihop vad han fick höra, och på grund av hans naturliga trög-
het dröjde det nästan tvä är, ti,lls han blev färdig med den ärorika fru
Katarinas biografi. Under hela denna mellantid låg nunnan och våndades
i sin långsamma sjukdom, men då fru Katarinas liv och heliga gärningar
voro hopskrivna, blev hon återställd till sin forna hälsa.

3

Jag har bemödat mig att tillägga något om de täta, ja nästan dagliga
underverk, som ske vid hennes grav genom Dens nåd, som a,lltid är under-
bar och'lovvärd i sina helgon, på det att icke en så skönt brinnande lampa
måtte sättas under skäppan och utsläckas genom glömskans dvala.

En präst vid namn Peter Kråka, vicarius i Vadstena sockenkyrka, art-
sattes av så svår smärta i huvudet, att han inte kunde röra halsen och
tungan eller öppna munnen för att taga föda; han var alldeles hjalplOs i
detta stycke. Han vände sig med hela sitt sinne och med all fromhet til'l
Guds och helgonens hjälp och gav med tecken ti,ll känna, att man å hans
vägnar skulle göra löften till något helgon. Därför tyckte några av hans
vänner, att man borde utlova en ofiergåya till fru Katarinas grav, pä, det
att. han genom hennes förtjänster måtte bli befriad från denna förskräck-
liga plåga. Löftet gjordes, och nästa dag såg sjuklingen, vars krafter redan
voro uttömda, liksom i extas två vördnadsvärda fruar träda fram till
honom, och den ena av dem sade till honom: >För de löftens skull, som
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du avlagt till mig, skall jag gärna bistå dig, men du är mycket otålig -var förvissad om, att jag har kommit dig till hjalp.> När han kom til'l
sig själv igen, kände han smärtan mildrad och munnen, tungan och övriga
sinnesförmögenheter återställda till sitt naturliga bruk. Och han, som i
sju hela dagar varit utan mat och dryck och ej kunnat tala, fick sålunda

lindring, prisade Guds undergärningar, som ådagalagts genom den saliga

Katarinas förtjänster, och offrade glad vid fru Katarinas Srav ett vax-
huvud till bevis på sitt tillfrisknande.

4

Jag har ansett det rättmätigt att icke förtiga, att en nunnas fu 1448

botades från förlamning genom hennes förtjänster. På tredjedag pingst
lät hon äderläta sina händer, men efter frukosten blev hon i icke ringa
grad berövad talets gåva samt försvagades övermåttan i alla kroppens

Iemmar. På torsdagen gick hon i bastu, för att komma i svettning, bli
botad och få svagheten havd. De följande dagarna var hon så kraftlös,
att hon icke förmåd de tala, intaga föda eller röra nägra lemmar i högra

sidan. Munnen och högra ögat voro sneda och tungan svullen och vit.
Flennes övriga lemmar voro utan kraft på grund av för'lamningen i högra

sidan. När hon nu låg nästan halvdöd på sin säng i sjuksalen, utan att
kunna ge något tecken eller svar, alldeles utan själsförmögenheter, ka'llade

systrarna, fruktande att döden var nlåra, dit biktfadern, för att han skulle
ge sakramenten åt henne, som låg i själatåget. När han kom till henne,

kunde hon varken tala eller öppna munnen' och han smorde henne med

den heliga oljan. Nästa natt hände det, att en av sjuksystrarna ömt be-

traktade hennes lidande med medlidsam blick, kände stort medlidande

med henne och kom på den tanken att åkalla fru Katarina, den heliga

Birgittas dotter, för den sjukas tillfrisknande. Och hon f<;ll genast på

knä och bad fru Katarina att hos Gud barmhärtigt bistå den sjuka med

sina förtjänster och förböner. Hon gjorde €tt löfte, att om den sjuka till-
frisknade, så skulle hon frambära sin offergåva till fru Katarinas grav till
minne av denna händelse. Nästa dag började hon att på småbarns vis

otydligt framstappla orden, men inom sex dagar tillfrisknade hon så små-

ningom fullständigt i alla lemmar. Hon gjorde en offergåva av vax och

hängde upp den vid fru Katarinas grav, eftersom hon genom dennas för-
tjänster trodde sig återställd till hälsan, och hon tackade Gud, som under-
bart f.örhårligar sina helgon och visar, hur ärorika de äro inför honom
genom sina förtjänster.

" Enligt vittnesmål vid Katarinas process hette denna nunna Helena Tykesdotter och
var från Västergötland. Processus sea negociutn, s. 26, 42 m' fl.
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t
En nunna vid namn Birgitta Flansdotters led av en mycket svår tand-

värk. Av denna värk svullnade kinden upp så våldsamt, att hon inte
kunde se med något öga. En natt lindrades smärtan något, och medan
hon sov, uppenbarade sig fru Katarina för henne och sade: >Vill du bli
frisk?> Nunnan svarade: >O min fru Katarina, av allt mitt hjärta önskar
jag bb kvitt dessa plågor.> Då strök den vördnadsvärda f.run tre gånger
med sin hand milt över den svullna kinden, och för var gäng tog hon
bort handen. När nunnan vaknade, kände hon sin värk lindrad, och hon
hade fått en viss synförmåga i ögat, men inom nägra fä dagar tillfrisknade
hon alldeles, och hon tackade Gud och fru Katarina, genom vars för-
tjänster hon visste sig vara botad. 

- 
En annan gång led hon av en ohygg-

lig tandvärk, vilken så svårt ansatte hennes hjårna och högra öra, aw hon
fruktade bli berövad sina sinnens bruk. Men efter att ha inhämtat goda
råd bad hon, att fru Katarinas reliker måtte föras till henne. När dessa
framburits, berörde hon örat och kinderna med dem, och värken försvann
pä fä dagar.

6

Å,r 14J4 hande det, att Ingrid, tjånarinna hos herr Anders, präst i
Värend, under tre veckor var uppsvälld och sårig i handen, vilket gjorde
mycket ont. Hon kunde dtuför ej använda handen i något hushållsarbete.
Hon försökte flera läkemedel, men intet hjälpte. En dag kom hon till
klostret; under morgonmässan läste hon sina vanliga böner, och medan
hon bad, kom hon att minnas fru Katarina, den heliga Birgittas dorter,
ochhon beslöt att gå fram till hennes grav,pä det att hennes hand måtte
bli botad, Hon gjorde genast detta och lovade att ofrru henne en hand av
vax, om hon genom hennes förtjänster bleve frisk i sin hand. Och när
löftet gjorts, försvann hela svullnaden före middagstiden, och handen blev
ful,lständigt frisk. Till minne härav lät hon hänga upp en vaxhand, till
Guds och den heliga fru Katarinas ära, genom vilkens förtjänster hon
trodde sig ha blivic botad.

7

En kvinna i Linderås'socken var förgiltad och ville spy ut en orme ur
munnen men kunde det på intet vis. De, som voro hos henne, sågo, att
hon var döden nära, ty hon kunde inte andas. De lovade då fru Katarina,

u Fadersnamnet kompletterat ur Skoklosterhandskriften. Jfr Processus seu negociurn,
s. 160.

n Med ormen menas naturligtvis en binnikemask; paddorna syfta möjligen på maskar
i form av nystan. Medeltidsmänniskornas bristande medicinska kunskaper göra det ofta
svårt för oss att döma om sjukdomarnas rätta art. Mirakelberättelserna vore värda ett
specialstudium av en medicinsk och psykiatrisk fackman.
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att de skulle göra en offergåva för henne, om hon kunde kräkas upp
ormen och behålla livet. Efter löftets avläggande kastade hon upp ormen,
och omedelbart efter uppkastandet följde 14 paddor. Hon blev frisk den
gången och gjorde sitt offer till fru Katarinas grav, ty genom hennes för-
tjänster trodde hon fullt och fast att hon blivit helbrägda.lo

8

Är 744L hande det11, icke av en slump utan snarare genom gudomlig
nåd, att en ombudsman från Vår Frus och S:ta Birgittas k'loster i Vadstena
vid namn Porsse, en trovärdig och mycket from man, som sedan blev
munk och inträdde i karmeliterorden, var ute i klostrets ärenden och kom
till ett hus, där han fann husfadern och hans maka samt deras vänner
sörjande och klagande. F{an ville trösta dem i deras smärta och f.rägade
efter orsaken till deras stora sorg. Då ,svarade husfadern och hans hustru:
>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.> Men nämnde Porsse gick bort till den bänk, där den livlösa
kroppen låg, och han sade till föräldrarna och de andra närvarande, som
fortsatte att grätaz >>Kära vänner, sörj inte! Ni får inte förtvivla, ty Guds
makt är oändlig, och hans barmhärtighet står allestädes och alltid till
buds. Ty man f.är inte tro, att Gud ringaktar sina yänners böner, framför
allt inte deras, vilka alltid dväljas hos honom och betjäna honom. I Vad-
stena finns ju en salig fru, nämligen fru Katarina, den heliga Birgittas
dotter, genom vars böner Gud, den allsmäktige, gör underverk i världen.
Om vi alltså åkalla hennes namn och hjalp, så skola vi i dag få skåda ett
under: detta döda flickebarns uppståndelse.>> Fadern, modern och alla de

närvarande bajde då ödmjukt knä, och i sitt hjärtekval begynte de bedja
till fru Katarina med stor fromhet och ihärdighet, och de avgåvo löfte
om pilgrimsfard och offergåva, i det att de lovade, att om fru Katarina
utverkade livet åt den döda flickan, så skulle fadern, modern och dottern
utan dröjsmäl. vallferda till Vadstena. När alla så hade bett och avlagt
sina löften, vaknade flickan efter en liten stund upp som ur en sömn och

'o Nu följer i den tryckta upplagan och i Lemberg-handskriften biskop Henrik Tide-
manssons instruktion av ät 1469 för de fyra medlemmarna av kommissionen för rnirak-
lernas upptecknande: Bengt, kyrkoherde i Hagebyhöga, Johan Nilsson från Stora Åby,
Johan Ormsson och Lars från Strå, altarpräster i Vadstena kloster. Den följande sam-
lingen av 5l mirakler, timade till och med fu 1473, inledes med kommissariernas redo-
görelse för tillvägagångssättet vid miraklernas upptecknande.

" Enligt syster Margareta Nilsdotters vittnesmål vid Katarinas process utspelades
denna händelse i Svarttorps socken, Ramsjöholm, i Småland. Den i berättelsen uppträ-
dande husfadern hette Helge. (Processas seu negociam, s. 122 f..)
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resre sig levande, till största glädje och häpnad, icke blott f& f.öräTdrarna
utan även för andra, som ,senare hörde talas om det. Modern, som ville
infria löftet, kom med sin återuppståndna dotter till systrarnas talrum i
Vadstena omkring kl. f på kväl,len. Hon ditkallade syster Bengta Gun-
narsdotter, som då var abbedissa och som kom med nedan angivna systrar
Iör att bevittna det skedda: Katarina Petersdotter, (sedermera) abbedissa,
Ragnhild Nilsdotter, Katarina Eriksdotter, Märta Petersdotter, Ingeborg
Svensdotter, Margareta Nilsdotter samt Kristina Karlsdotter, som då vän-
tade att bli upptagen i orden. Hon hOll barnet i sina armar utanför klost-
ret och berättade för dem om den Guds välgärning, som genom fru
Katarinas förböner vederfarits barnet enligt ovan angivna sätt och ord-
ning. De kungjorde sedan händelsen för andra systrar, som icke varit när-
varande och av vilka några ännu leva med dem, nämligen systrarna Anna
Pålsdotter priorinna, Birgitta Olovsdotter, Katarina Johansdotter, Birgitta
Albertsdotter, Juliana Matsdotter, Ingeborg Nilsdotter. Men den återupp-
väckta flickan hette Kristina och var omkring tre är,

9

En högättad kvinna i Vånga socken, Sätra by i östergötland, Linkö-
pings stift, hade en,liten dotter vid namn Ingrid, omkring tre år gammal.
Denna angreps av en så svår sjukdom, att hon av alla de kringstående
under tr€ timmar ansågs vara död; hon låg stel och kall. Så kom fadern
hem från en långresa och gick in i det rum, där den döda 1åg. Stående
bredvid båren sade han: >Vad är detta?> De närvarande svarade: >Din
dotter.> Han bad dä, att ingen skulle röra kroppen, kastade sig på knä,
grät och bad Herren av allt sitt hjärta, att denne måtte värdigas visa sin
barmhärtighet och sin tjänarinnas, fru Katarinas, helighet beträffande
hans redan avlidna dotter. När han slutat sin bön och avgett lOfte till
Vadstena, varest fru Katarinas reliker vila, gick han till kyrkan för att.
rädf.&a sig med sin kyrkoherde i denna angelägenhet. När han träffat
honom, bad han honom ödmjukeligen att fira en mässa till den heliga
Trefaldigheten, till åra för denna högsta och odelbara Treenighet och
denna Herrens vördnadsvärda tjänarinna fru Katarina, och att bedja för
hans redan döda dotter. När mässan var läst, återvände han hem och fann
då sin dotter levande hos sin moder. Han prisade Gud över allting, såsom

tillbörligr är. Med stor glädje infriade han det avgivna löftet, i det han
skickade sin hustru och dotter till fru Katarinas grav; genom dennas för-
tjänster och förböner hade ju flickan återställts till livet. Modern gick
fram till fru Katarinas grav jämte trovärdiga vittnen och kungjorde detta
under {ör alla, som ville höra på, icke utan förvåning och lyckönskan.
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Skulptur från Bollnäs' kyrka, Hälsingland
Foto Antikvariskt-topografiskt arkiv, Stockholm
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Flickans fader år den mycket bekante Peter Fredriksson, och vittnena äro
Lars Nilsson och Håkan Johansson med många andra grannar,r2

10

Är 1471, på lördagen näst efter Helga Lekamens oktav, skickade Lars
Nilsson, boende vid kvarnen Holm i Motala socken i Aska härad, sina två
söner för att fiska lax. Då de skulle draga upp näten för natten, rycktes
de hastigt ned i det djupa vattnet. Den yngre drunknade, men den äldre
räddades genom Guds hjälp och skyndade hastigt till närmaste granne för
att med dennes bistånd söka återfinna sin förolyckade bror, När denne
granne fått höra den sorgliga olyckshändelsen, följde han honom till det
djup, där brodern försvunnit. Då de kommit fram dit, sågo de en hatt
flyta pä vattnet, och där begynte de sitt sökande. Snart funno de honom
och förde honom till stranden. Där,lämnade de liket och båten, skyndade
till fadern och berättade vad som hänt. När fadern fått veta allt, skyn-
dade han mycket bedrövad till den döde, flyttade honom rned de andras
hjälp ur båten,lade honom på ett bräde, iordninggjoft, för detta ändamåI,
band fast honom med rep, bar jämte de två andra hem honom och lade
honom på stuggolvet. I sin stora sorg begynte han hoppas på Guds makt,
han som har nyckeln til,l liv och död, och på hans helgons förböner, och
han började att särskilt åkalla fru Katarina, den heliga Birgittas dotter, i
det han sade: >O saliga fru Katarina, om du är så helig och mäktig hos

Gud som ryktet beråttar, så bevisa mig din barmhärtighet och återgiv
livet åt min son, som nu ligger här död.> Och han lovade, att om sonen

finge liv på nytt, skulle han besöka fru Katarinas grav i Vadstena med
offergåvor av vax och andra fromma andaktsbetygelser. När detta löfte
avlagts, rul,lade de kroppen kraftigt fram och tillbaka, och när de horde
vattnet röra sig i kroppen, beströko de hjärtat och bröstet på kroppen
med en uppvärmd linneduk, men fadern, som såg på, fortsatte att åkalla
fru Katarina. När fadern nu stod dar så sorgsen, utsträckte den dade

sonen först ett ben.13 När fadern och alla de andra familjemedlemmarna
sågo detta, ropade de högre på sagda fru Katarinas hjälp, och då sträckte
han på arrr'arna,, huvudet och till sist hela kroppen, så att han inom kort
var alldeles tillfrisknad. Han kom person'ligen till fru Katarinas grav i
Vadstena. Och hans far infriade allt vad han lovat och prisade Gud och
Iru Katarina för denna stora välgärning, som så nådeligen beskärts honom.
Vittnen äro Lars Petersson, närmaste granne, vilken drog upp den drunk-
nade ur vattnet, och Nils Larsson med far och många andra grannar.

u I Processus seu negociurn (s. 101) berättas händelsen med delvis andra detaljer. Här
få vi veta, att man som tack ofrade en vaxflicka till Vadstena.

" Dessa två meningar ha kompletterats ur Skoklosterhandskriften.

8-5o3o7z Credo. 3r:a årg. Nr z. r95o 113
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11

Samma år hande följande. Johan Elovsson från Normlösa socken, Skon-
berga by, Linköpings stift, besteg, efter att ha utrattat sina affärer, på

Johannes Döparens dag sin vagn för att med sin son återvända från Vad-
stena till sitt hem. När han anlänt till den by, som heter Granby, kom
man ned i en sluttning, och hästarna, som våldsamt snabbt drogo vagnen,
räkade i det hastiga travet komma ur vägen och sprungo upp i busksnåren,
varvid pojken ftill ur vagnen och en säck fylld med tre skäppor malt
över honom, så att han blev alldeles sönderslagen. Så låg han alldeles livlös
i tre timmar. Fadern, som såg detta, var nästan halvdöd av smärta, men
han begrundade tyst i sitt sinne fru Katarinas helgonrykte och lovade
henne, att om hon värdigades av Gud utverka liv ät sonen, så skulle de

båda besöka hennes grav och med offergåvor tacka Gud i hans älskade
helgon. Och med brinnande karlek åkallade han sagda fru Katarinas hjälp,
på det atr hans son måtte återskänkas honom levande. Då började gossen,

som varit död, att röra sig och rikta blicken rnot höjden. Fadern tog
honom med oändlig glädje och bar honom till närmaste gård. Inom en
mycket kort tid blev gossen fullständigt återställd till den forna hälsan,

och på samma gång infriade både han och fadern glatt det avgivna löftet
med sann ödmjukhet och tacksägelse. Vittnen: Stefan i Flogstad, Magnus

Johansson, Magnus Nilsson, Magnus Olovsson och Knut, uppbördsman i
Börstad, Fivelstads socken i Aska härad samt fem av deras grannar frän
sarnma plats.

Anmörl<ning. Dessa tre återuppståndna voro ovan angivna år på Petri
kedjors fest i Vadstena. Och när det predikades för en oräknelig folkskara,
blevo de därstädes upplyfta för alla, på det att de skulle kunna ses av
alla, De, som sett dem, brusto ut i höga rop, lovande och förhärligande
Gud i hans utvalda jungfru Katarina, genom vars förtjänster och för-
böner han värdigats göra sådana underverk, till upphöjande av sin heliga
tro och till vårt fosterlands heder.

L2

Är 1470 blev en hovman vid namn Peter Johansson dödligt sårad under
kriget i Västergötland; en pil kom nämligen in i hans mun, trängde ige-
nom nacken och syntes utifrån. Han förlorade talförmågan och låg till
sängs i sex veckor. Ingen hoppades, att han skul'le fä leva; i stället miss-

tröstade var och en. Till slut åkallade hans vänner, genom Guds ingivelse
och efter gemensa,m överenskommelse, Guds barmhärtighet, anropade
Guds tjänarinna, fru Katarina, den heliga Birgittas dotter i Vadstena, om
hjälp och lovade, att han skulle besöka hennes grav med en offergäva av
vax, ifall han bleve botad. Så snart löftet gjorts, började hantala,lovande
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och f<;rhärligande Guds undergärningar, han som genom fru Katarinas
förtjänster återställt honom till den forna hälsan, och inom kort full-
gjorde han glad personligen sitt löfte och visade fromt, såväl för lärd som

olärd, vilken misskund som vederfarits honom. Vittnen åro alla riddaren
Stefan Bengtssons tjanare.

t3

En kväll är 1470 skickade Peter Larsson i Linköping sin dotter ur sta-
den ut på fältet {& att föra hem hans gäss. Helt plötsligt blev hon an-
satt 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 Iör den heliga Birgitta och fru Kata-
rina, hennes dotter, och de gjorde ett särskilt löfte, att flickan, såframt
hon undsluppe döden och bleve frisk, skulle besöka fru Katarinas grav
rned 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 barmhär-
tighet, 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 Telseca, hennes moder.

t4
Å,r 1470 angreps Nils Petersson i Vadstena av en plötslig sjukdom i en

lund, som kallas Varpavid, och det så haftigt, att han kande sig döden
nära. Han vände sig då med så mycken ihärdighet och andakt han för-
mådde till Gud och fru Katarina och lovade fru Katarina, att om han
genom hennes bön bleve räddad ur den stora dödsfaran, sä skulle han
offra henne en gåva. Han blev då botad frän denna sjukdom, och ryt-
taren ätervånde hem, harligt lovande Gud i hans tjänarinna fru Katarina.
Vittnen: Elov Brynolfsson, Mattias Flansson Braske, båda borgare i Vad-
stena, och Olov Petersson i Råslätt.

I'
Är 1470 företedde en man från Vadstena jämte 6lera andra köpmän

från Linköping, Söderköping, Skänninge, Vadstena och Skara, som seglat
från Tyskland till Sverige, sannfärdigt vittnesbörd, att svens'ke konungens
fiender befallt femhundra sjörövare att tyranniskt tillfångataga dem med
skepp och ägodelar, vilket de också mycket ivrigt försökt, såsom sakens

fOrlopp visar, ty de trängde sä nåra in på köpmännen, att dessa icke hade

någon möjlighet att undkomma dem med hjälp av naturliga krafter. I
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sin stora fruktan åkallade de med hög röst Gud och särskilt Guds tjä-
narinna fru Katarina, den heliga Birgittas dotter, i det de lovade henne
sina andaktsbetygelser och offer av vax och ljus till hennes gravs vördande
och heder. Så snart löftet avlagts, gav Gud dem gynnsam vind på sitt
älskade helgons böner; de hissade seglet i topp och undkommo lyckligen
ur sina tyranniska ovänners våld. Underbara händelse: piraterna, som för-
följde dem på stora och små skepp ftir samma vind, kretsade runt om-
kring dem men förmådde icke skada dem. Så räddades de alla tack vare
fru Katarinas förtjänster, och välbehållna anlände de lyckligen till den
avsedda hamnen. När de kommo till sina hem, ärade och prisade de alla
Gud och fru Katarina, och de infriade ordentligt vad de lovat. Vittnen
äro Peter Karlsson, borgmästare i Linköping, Lars Stunt, rådman i Söder-
köping, Johan östensson, rådman sammastädes, samt Lars Dyniosson, råd-
man i Skänninge.

l6
Är 1470 led en man vid namn Flwitekop, tjänare hos riddaren herr

Trotte Kar'lsson1a, av en så våldsam sjukdom i ögonen, att blodet rann ur
dem, och han kunde ej finna någon vila. Han lovade fru Katarina två
ögon av vax och blev då botad. Vittnen äro Nils Ebbesson och Ulf
Torstensson

t7
Ar 1470 blev Anders skräddare i Vadstena, när han satt vid herr Johan

Ormssons bord, angripen av en plötslig sjukdom, som var så svår, att man
trodde han oundvikligen skulle dö i händerna på de närvarande. Han
lovade fru Katarina sin andaktsbetygelse och sin ofiergåva och förtjänade
dä att utan dröjsmål återställas till den önskade hälsan. Vittnen äro herr

Johan Ormsson och herr Bengt i Kvillinge, präster.

18

Är 7470 ville prästen Sven från Gökhem i Skara stift resa till Uppland
för att bevista sin systers bröllop. När han kommit till Skänninge, svällde
hästens fot och ben upp till så sällsam storlek, att djuret ej alls kunde
röra sig. Prästen tog sin tillflykt till gudomlig hjalp, när ingen mänsklig
fanns; han föll på knä, bad till Gud och fru Katarina och lovade samma

fru Katarina sin tjänst och en offergåva. När detta vat gjort, reste sig
hästen i samrna timma, och prästen fullbordade sin resa utan varje svå-
righet. Vittnen äro herr Bengt från Kvillinge och broder Nils, en av de

fyra tjånarna i Vadstena kloster.

'n Fadersnamnet kompletterat ur Skoklosterhandskrifcen.
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r9

Ar 1470 blev en yngling i Tjust tillfångatagen i sin faders hus och

satt i tornet på Stäkeholms slott, icke av rättmätig anledning, tvärtom.
Och där kvarhölls han från Larsmässa ända till Brittmässa, då han blev
utskickad på gården för att arbeta med att hugga ved och med annat,
alk efter de befallandes önskan. För att han inte skulle kunna rymma,
fäste man en lång och tjock järnboja runt hans ben. Eftersom han ej

hade något hopp om mänsklig hjälp, upplyfte han sin själ till det him-
melska, åkallade Gud, den heliga Birgitta och särskilt hennes dotter fru
Katarina och lovade henne att komma med sin offergåva till Vadstena. Så

snart detta avtal ingåtts, försökte han, styrkt i sitt beslut, att med en

liten sten bräcka sagda boja, och vid första stöten lossnade den; han blev
fri, undkom ur de orättfärdigas händer, anlände till Vadstena, infriade
sitt löfte och lämnade där bojan vid fru Katarinas grav till tecken på
underverket. Och han prisade Flerrens, den heliga Birgittas och fru Kata-
rinas namn, lovvärda i all evighet. Vittnen äro kaplan Nils och broder
Nils, tjänare i klostret.

20

Åyr 1470 hände det, att en nunna i Skänninge kloster, syster Kristina
Anundsdotter, som var helbrägda och frisk i hela kroppen och stark till
alla sinnen och krafter, helt plötsligt angreps av svår lamhet i vänstra
delen av kroppen, så att vänstra benet och armen hängde som en vävnad,
och från den elfte timmen ända till den tredje talade hon intet. Men då
barjade hon tala litet och förmådde priorinnan och flera systrar att med
henne lova en nunna av vax till fru Katarina, den heliga Birgittas dotter.
Knäböjande bådo de fromt till Herren och gjorde vad den sjuka systern
önskade. När allt blivit gjort efter hennes vilja, återvände krafterna till
den vänstra kroppshalvans lemmar, så att hon kunde lyfta armen över
huvudet. Nästa morgon kunde hon gå, och i följd av sitt löfte blev hon
bättre för var dag, förhärligade Gud och fru Katarina, genom vars för-
tjänster hon blivit frisk. Detta hände pä al\a själars dag, dä hon efter
nonens avsjungande gick ut från kyrkan till dormitoriet. Detta bevittna
vi, som varit närvarande: syster Katarina Petersdotter, priorinna, syster
Ragnhild, syster Birgitta, syster Kristina, sakristan; med en del av kon-
ventet och två fromma kvinnor: Helena från Söderköping och Kristina
Olovsdotter.

2t
Är 1470 led en kvinna i Vadstena, mor till herr Peter Olovsson, av så

svåra smärtor i huvudet, att hennes själsförmögenheter mycket nedsattes
och hon ej kunde finna någon ro. FIon lovade fru Katarina ett huvud av
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vax, och strax blev hon frisk. Vittnen: herr Peter Olovsson och herr

Johan Ormsson, prebendater i Vadstena kloster.

2Z

Är V7a led Elisabet, hustru till armborstskytten Nils i Vadstena, av

outhärdliga smärtor i huvudet under tre veckor, så att hon var berövad
all hugnad och glädje såväl om dagen som om natten. FIon lovade fru
Katarina en kvinna av vax, och strax vek all sorg och pläga, hon upp-
fylldes av fröjd och förharligade Frälsarens makt, han som genom sin
tjänarinna Katarinas förtjänster återgivit henne den forna hälsan. Vittnen
äro Johan Johansson och Peter skomakare.

23

Ar 1470 fick en kvinna på Visingsö en svullnad på kroppen till formen
ay en stor flaska, så att många undrade om hon skulle leva eller dö. Hon
gjorde emellertid ett löfte till fru Katarina att fromt bringa henne vax
som offergåva, och då försvann genast svullnaden, och köttet återfick sin
naturliga form. Vittnen: Nils knivsmed och Magnus Johansson.

24

Ar 1470 blev en gift kvinna i Rinna socken, Gärdslätts by, syster till
Ulf Torstensson, vid namn Kristina, förgiftad, men när och var visste

hon alls inte. Mycket skadliga gäster växte inom henne, så att deras röst
inuti kvinnans mage hördes av nästan hela socknen. Plågan tilltog därför
dagligen för henne. Hennes man sade till henne: >Jag skall skicka dig till
din bror i Vadstena, så att du kan få något botemedel där.> Kvinnan kom
så till S:ta Birgittas klosterkyrka under högmässan och åstundade att
vederkvicka sin själ inför generalkonfessorn. Men eftersom konfessorn var
upptagen annorstädes, kunde hon ej fä tala med honom. Hon gick darfAr
bort till den vördnadsvärda fru Katarinas grav, och hon giorde ett löfte'
att om Herren genom dennas förtjänster beskärde henne hälsan, så skulle

hon låta göra en kvinnobild efter förmåga, till rccken på underverket.
Hon kastade sig ned framför sagda frus grav, ödmjukt och fromt bed-
jande, att Herren måtte förbarma sig över henne. Eftersom hon var myc-
ket trött, somnade hon. Medan hon sov, uppenbarade sig en okänd skön

kvinna för henne och sade till henne: >Gå till min moder Birgittas altare,
gå runt det på bara knän, och du skall få se vad som händer.> Kvinnan
vaknade, b<;rjade begrunda drömsynen, gick till S:ta Birgittas altare, sä-

som hon blivit befalld, bojde knä och gick på bara knän runt det en

gång 
- 

mera orkade hon ej. Men hon betäckte knäna och gick runt en
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gång till. Då bultade kyrkväktaren, att alla skulle gå ut. Även kvinnan
gick då ut ur kyrkan och gick över kyrkogården. Hon kom till kalvarie-
platsen; längre orkade hon ej gä f.or den våldsamma plågans skull. Under-
bart! Dår kräktes hon upp tre ormar, vilka enligt denna kvinnas åsikt
voro nästan tvä alnar långa, och en av dem hade olika fårger. Efter att
ha äterf.ätt. krafterna något, gick hon vidare över kyrkogården, och då

hon kom till den port,som leder till staden, greps hon på nytt av en den

våldsammaste smärta, och hon kräktes där upp ett avskyvärt föremåI,
som såg ut som ett klot eller näste. Vid detta ömkliga skådespel kom en

pilgrim tillstädes, som sade till kvinnan: >Dotter, du har onda gäster.r>

Han rörde i föremålet, och då visade sig där mer än 20 huvuden. FIon
fick åter litet kraft och gick in på S:t Pers kyrkogård. Då kende hon för
tredje gången de svåraste obehag, och för tredje gången kastade hon upp:
det var hemskt blod av skiftande färg, och detta utgjutna blod syntes
där länge. Efter detta fick hon åter krafter och begav sig till sitt här-
bärge. Hon fruktade likväI, att ännu något var kvar i henne, och lät
därför bereda sig en dryck, som hon även drack, varef.ter hon för fjerde
gången kastade upp, denna gång rent blod, till tecken pä att hon var helt
och hållet rensad. Man b<;rjade då vederkvicka henne, och hon tillfrisk-
nade genast. Hon stannade i Vadstena några dagar, prisade Guds makt
och tackade den heliga Birgittas dotter, som visat sig så huld emot henne,

förutsagt hennes tillfrisknande och utverkat det, och hon glomde icke
heller modern, som bistår alla. Vittnen: herr Magnus från Rogslösa, herr
Olov från Herrestad, herr Lars från Strå, herr Ulf riddare.

2t
Är l47l blev en klockare gripen av vanvett, så att han alldeles för-

lorade sinnenas bruk. Hans vänner lovade på bojda knän, att han person-
ligen skulle besöka fru Katarinas grav med gåvor och andra fromma verk.
Med Guds beundransvärda och lovvärda nåd, som icke vet av långsam

ansträngning, vek svagheten; krafterna återvände, medförande den full-
ständiga och efterlängtade hälsan. Han begav sig pä väg mot Vadstena,

kom lyckligen fram, fullgjorde allt vad han lovat och återvände hem
jublande glad. Vittnen Lars i Betestada, Gudmund. och Magnus, hans
grannat.

26

Samma år förlorade en kvinna i Motala, Linköpings stift, hörseln och
hörde ingenting alls. För att hedra fru Katarina och för att återvinna det
födorade sinnet lovade hon att bege sig till denna frus grav i Vadstena
med vax och andra barmhärtighetsverk. När hon kommit dit, försvann
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dövheten, hon fick vad hon begärt, och sedan fullgjorde hon sitt
löfte. Vittnen: Johan Nilsson och Flemming Håkansson, hennes närmaste
grannar' 

27

Samma år f<;dde en kvinna i Lundby i Göstrings härad, Linköpings
stift, ett barn, som var dött i två timmar sedan det kommit till vädden
från moderlivet. Men de närvarande kvinnorna, som sågo denna ömkliga
syn, gjorde ett löfte till Kristi förträffliga tjänarinna fru Katarina, atr
offra henne en gosse av vax samt visa henne andra fromhetsbetygelser. Så

snart löftet gjorts, ingick strax livsanden från livets källa i den döde, och
alla häpnade och gladde sig. Vittnen äro hennes grannar Sigurd och Tomas.

28

Samma år hande det, att Lars Prytz på berget Åtvidaberg, Linköpings
stift, som arbetade med att gräva koppar, föll ned i gruvan, som var 24
alnar djup. Han blev alldeles sönderslagen och knäet bröts av på mitten,
så att det sammanhOlls av bara skinnet. FIan drogs upp därifrån med
största svårighet, och då han kommit upp till ll;rarkytan, var han såsom

dod. De närvarande lovade, att han skulle offra till fru Katarinas grav,
och kort efteråt kom han, för vilken man avlagt ,löftet, personligen till
denna plats, skyndsamt och glatt, och fullgjorde allt vad man lovat, för-
hädigande den mäktige Guden, som botat honom genom fru Katarinas
förtjänster. Vittnen äro Magnus Johansson, uppsyningsman vid detta
berg, Mattias, kallad Ancharaman, jämte rnånga andra.

29

Samma år greps Nils Larsson i Heda socken, Linköpings stift, plötsligt
av den svåraste sjukdom. I tolv veckor låg han till sängs, och det var
intet hopp om hans liv. I denna förtvivlade belägenhet blev han upptänd
av den Helige Ande, som vill göra den för honom kära fru Katarina
känd för världen; han vände sig till henne, hoppades att genom hennes

förtjänster kunna bli frisk och sund och lovade att personligen besöka

hennes grav och offra en man av vax dll den. Han kände då genast
lindring, hans hälsa ökades dag far dag, tills han begav sig på väg, och
allt vad han lovat infriade han trofast och fromt, prisande Gud och fru
Katarina med glatt hjtuta och fröjdfull själ. Vittnen: Lars Nilsson och
Magnus }{:udz jämte många frän samma socken som han själv.

30

Samma år hände foljande. Bengr guldsmed från Vadstena hade med
sin hustru Birgitta en liten gosse, som var sju år gammal. Denne fick en
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svår sjukdom, förlorade med ens sin naturliga färg och fick en främ-
mande färg, så att de, som sågo honom, tyckte att han var blå. Fradga
gick ut ur hans mun i stor myckenhet och betäckte den runr omkring.
På detta sätt låg han en hel timme och troddes vara död av alla. Men
fadern, modern och andra vänner förtröstade på Guds makt och hans
helgon och vände sig särskilt till fru Katarinas, den heliga Birgittas dot-
ters, hjälparkraft, ödmjukande sig på sina knän, bedjande och lovande
henne sina gåvor jämte andra fromhetsverk. Fradgefladet hel'dades då;
han, som ansetts död, vaknade till liv och återfick inom kort vacker färg
och form i alla lemmar. Vittnen: herr Nils kaplan i Vadstena kyrka och
Ervast guldsmed sammastädes med många andra.

3L

Samma år hände följande. Peter Petersson i Vadstena hade redan fått
tretton barn med sin hustru, men modern kunde, på grund av mjölkbrist i
sina bröst, icke sjdlv amma något av dem. Fadern var därför jämt tvungen
att. läta lejda ammor och sköterskor ta hand om dem; han kände stor
förtrytelse mot hustrun och tillfogade henne smädande och skymfande
ord. Hon var myckec bedrövad häröver, började tänka på fru Katarina,
vars helighet är ryktbar i världen'på grund av de mirakler, som Gud gör
genom henne, och sade vid sig själv: >O saliga fru Katarina, om du verk-
ligen är så helig, som du anses av alla kristtrogna, hjälp mig så att. jag
kan amma mitt barn med mjölk från mitt eget bröst och därigenom
blidka min man.> När hon nu övervägde detta och liknande i sin sjäI,
tillade hon följande löfte: >Om jag i detta trångmåI, o fru, verksamt får
röna din välvilja mot mig och du hjälper mig hos Gud, så skall jag till
Guds och ditt namns ära ofrra två silverbröst till din grav. Och jag bön-
faller dig ytterligare, att du beveker din käraste moder, den heliga Birgitta,
att bedja för mig synderska till Herren, och jag Tovar att jag ånda till
döden skall ägna er båda daglig tjänst.> Efter att ha bett detta med sitt
hjärtas innerligaste fromhet, betäckte hon sina bröst med korsets tecken
och gav dem därefter åt barnet, som genast började dia dem. Och modern
både kände och såg, att den flytande mjölken ej sinade. Vid denna ovän-
tade händelse kom mannen tillstädes, och det länge önskade uppenbarades

nu, ty kvinnan förklarade honom utförligt den nåd, som vederfarits
henne genom fru Katarinas förtjänster och förböner. Och i sitt hjärtas
omätliga jubel kunde han ej hålla tillbaka terarrLa. Jämte sin hustru, som
också grät, kastade han sig på knä och tackade Gud och fru Katarina för
den barmhärtighet, som vederfarits henne. Och löftet infriade hon med
all vördnad och tacksägelse. Vittnen: Lars Siggesson, Mattias knivmakare
och andra invånare i samma stad.
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32

Samma år hade Lars, skräddare i Vadstena, en våldsam smärta i vänstra
armen, och det kändes, som om handen skulle skiljas från armen för den
heftiga plågans skull. Till slut kom han till kyrkan, gick hit och dit, tills
han kom till fru Katarinas grav, d)år han upplystes arr ett övernatudigt
ljus och sade till sig själv: >Kanske du kan få bot här>, lade sin hand på

Sravstenen och kände strax, som om en annan hand berörde hans egen.
Härvid flydde värken såväl ur armen som ur handen. Vittnen: herr Lars
i Strå och Erik Larsson i Sandby.la

33

Samma år voro några köpm ån f.rän Skänninge på handelsresa i Väster-
götland, och då de redan voro på hemväg, ämnade de ta sig över en flod.15
En av dem förde sin häst jämte den stora penningförtjänsten över på en
flotte men sjönk med häst och saker. Kamratertta, som sågo detta, räddade
rned yttersta möda mannen och hästen, men sakerna, som varit samman-
bundna enligt landets sed på det sätt, som benämnes klövjing, funno de
ingalunda. Men det fanns en smed bland dem vid namn Torkel Simonsson,
som gjorde verktyg av jårn för att dragga efter det förlorade, och han
arbetade med de andra i nästan två dygn 

- 
det var vid midsommartiden

- 
men till ingen 

^ytta. 
Då misströstade de om ytterligare framgång och

slutade; de bådo i stället en gubbe att försöka, men när denne gått ned
för att söka, erinrade sig den ovannämnde smeden, att f.ru Katarina, den
heliga Birgittas dotter, gjort många och stora mirakler i Vadstena. FIan
uppmanade kamraterna att knäböja. De gjorde så och åkallade sagda fru
Katarinas beskydd samt lovade henne en vaxmassa, som såvitt möjligt
skulle likna de förlorade sakerna, för att ge etr påtagligt vittnesbörd om
undret. Knappt hade de talat ut de bedjande orden, förrän den gubbe,
som skickats ned för att söka, ropade; vid detta rop sprungo alla snabbt
dit och funno de länge eftenrädda sakerna i hans händer, till stor för-
våning och undran, ty då d,enne gubbe fäste sin blick på yattnet, varest
de nämnda sakerna sjunkit, flöto de upp dll hans händer, sammanbundna
så som de varit när ,de sjunkit. Lov och ära vare Gud allsmäktig, som
gjort detta och otaliga andra underverk och som gör sådana varenda dag
för sin älskade fru Katarinas böner och förtjänster. Viunen äro herr
Harald, vicarius i Vadstena kyrka, och herr Olov, kyrkoherde i Herre-
stads församling, till det ovannämnda och till löftets fullgörande.

tn Fadersnamnet kompletterat ur Skoklosterhandskriften.tu Av vittnesmål vid kanonisationsprocessen frrmgät, att floden var Klarälven i
Värmland, Skara stift. (Processus, s. 98.)
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34

Samma år hände det, att. några köpmän, som färdades över havet från
Tyskland, jagades av sjörövare och inte hade hopp om att komma undan.
Då uppmanade en av dem, som hette Johan Skarff och var från Söder-
köping, sina kamrater att åkalla fru Katarinas forbon. De samtyckte
härtill och lovade endräktigt att avhålla sig från kött ända tills de hunnit
fotvandra till samma frus grav. Knappt hade löftet avlagts, förrän det
blåste upp en vind, som bragte tröst och hj;lp ät Guds och fru Katarinas
vördare, drev tillbaka deras fiörf.öljare och helt räddade dem från det
fientliga anfallet. Redan nästan tryggade f.rän alla faror ilade de mot den
efterlängtade hamnen, men denna kunde de ingalunda f.inna, enär en

tjock dimma kom över dem, oaktat dagsljuset lyste klart annorstädes vid
samma tid. Välsignad vare då den gode Guden, som för sin tjänarinnas,
sagda fru Katarinas, förtjänsters och förböners skull på nytt ingrep och
räddade dem från andra sjörövare, som jagade på havet och som lågo
dolda i den hamn, som köpmännen så ivrigt sökte. Så fördes dessa genom
Guds barmhärtighet till en icke avsedd hamn, varest de bättre fingo veta
sanningen om detta, varför de prisade Gud i hans tjänarinna fru Kata-
rina. Vittnen: herr Lars i Söderköping och Nils skomakare.

3'
Samma år låg Sven Nilsson i Hageby gård, Allhelgona socken, Göstrings

härad, Linktipings stift, tre veckor till sängs, sjuk i hals och bröst. Båda

dessa kroppsdelar voro fOrf;rliga att åse för andra, och ännu förfärligare
var det för den sjuke, om man berörde dem, på grund av deras tjocklek
och hårdhet; de hade nämligen blivit som den hårdaste stock, och var
och en, som såg honom, förutsade, att han snart måste dö. Men hans

hustru satte sitt hopp till Guds makt och förtrodde sig åt fru Katarinas,
den heliga Birgittas dotters, hjälp; hon vände sig jämte sina vänner till
denna fru, böjde ödmjukt och fromt knä och gjorde ett högtidligt löfte,
att om hon utverkade den forna hälsan åt hennes man, så skulle denne

man personligen besöka hennes grav med offergåvor och andra fromma
verk. Sjukdomen tog då en annan riktning, såret öppnades, smärtan upp-
-lrörde, och hälsan återgavs honom, varför han, glad i hågen, infriade det
löfte, som hans vänner gjort för honom. Vittnen: broder Bengt Stefans-
son, Sven Nilsson, Johan Jakobsson, borgare i Skänninge.

36

Ar l47l fick Torsten Larsson i Yllestad, Skara stift, en pil i bröstet
på det ställe, där det var hårdast och fastast. Pilen trängde bakåt och
fastnade mellan skulderbladen, varay han ådrog sig en så svår sjukdom,
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att han snarare kunde hoppas på döden än på livet. Till slut kom herr
Torkel från Valstad, som sökte uppmuntra och trösta mannen och som
talade till honom med dessa eller liknande ord: >Fru Katarina i Vadstena,
den heliga Birgittas dotter, gör många och stora underverk med dem, som

fromt och ödmjukt åkalla henne. Visa henne även du någon vördnad och
anropa henne, så skall du bli frisk från denna sjukdom.> Den sjuke sam-
tyckte hartill och lovade att. vallfårda med gåvor och böneoffer till sagda

fru Katarinas grav. Sjukdomen b<;rjade då förändras och bli lindrigare,
så att snart både den sjuke själv och de andra nirvarande fingo hopp om
hans liv. Inom kort vann han till mångas förvåning sin fulla hälsa, genom
fru Katarinas förtjänster; han infriade personligen sitt löfte så fromt
han kunde och gjorde vaxoffer och andra andaktsbetygelser till Guds och
hans älskade tjänarinnas ära. Vittnen: herr Torkel, kyrkoherde i Valstad,

Johan Germundsson och Sven Björnsson.

37

Nils Björnsson i Askersunds socken, Strängnäs' stift, led samma år av
den svåraste magsjukdom, så att han icke kunde behålla något av den
föda han intog utan kastade upp den omedelbart efter förtärandet. I ett
halvt år låg han till sängs och blev så utmattad, att han bar dödens sanna

kännetecken på sig och icke livets. Han lovade mycket till många helgon,
både pilgrimsfärder och annat, men intet hjälpte. Till slut satte han sin
förtröstan till fru Katarina, och såväl han som hans vänner g.iorde ett
löfte, att om hon ville skänka honom hjälp i detta trångmåI, så skulle han
med den innerligaste andakt vallfärda till hennes grav och ha en offer-
gåva med sig. När han sålunda avlagt detta löfte och bestyrkt det i sitt
hjårta, slutade uppkastandet; han begärde mat och dryck och åt och
drack. Och det, som han från den stunden intog, behOll han, och han till-
frisknade dag för dag. När han blivit frisk, kom han till Vadstena och
infriade mycket fromt det löfte, som hans låppar uttalat, i det han lov-
prisade Gud, som botat honom genom sin älskade fru Katarinas för-
tjänster. Vittnen: Johan i Ullavi, Olov Johansson och Anders Olovsson,
hans grannar.

38

Samma år blev en kvinna vid namn Katarina i Sotäng, Stora Åby
socken, Linköpings stift, då hon på julafton gick för att ösa upp vatten,
blåst i ansiktet av en ond ande, som kom i hennes väg. Hon blev för-
skräckt häröver, sjuknade och måste intaga sängen. Sedan svullnade hen-
nes huvud och ansikte upp, så att varken ögon eller näsborrar kunde ses,

och av den förskräckliga plågan och svullnaden öppnades huvude , så att
hjårnan tydligt kunde ses. Ja, hon var såsom död, och alla, som sågo
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henne, ansågo det omöjligt, att hon skulle få leva. Flennes man Olov
lovade henne till många vallfärdsorter och helgonreliker men vann intet
härmed. Till slut företog han sig, av gudomlig ingivelse, att tillsammans
med sina vänner kasta lott tre gånger, och lotten fOll alltid på fru Kata-
rina, den heliga Birgittas dotter. Man fick så att säga tecken från him-
melen, och alla de närvarande kastade sig på en gång ned i ödmjuk och
from bön och lovade, att den sjuka skulle göra sin pilgrimsfärd till fru
Katarina i Vadstena. Hon b<;rjade då röra huvudet hit och dit, välsig-
nande Gud och hans älskade fru Katarina, och kort därefter steg hon upp
fränLågret 

- 
den öppning hon haft i huvudet försvann alldeles, liksom

hela sjukdomen. Med uppriktig andakt infriade hon löftet genom vall-
färd och andra fromhetsövningar och kom så frisk och glad till Vadstena,
omåttligt prisande Herrens och fru Katarinas namn. Vittnen: Peier
Björnsson, Peter Larsson, Flarald Petersson, hennes grannar.

39

Samma år hände detta: Peter, smed i staden Lödöse i Västergötland,
hade i fyra är icke sett dagens eller solens ljus. För sin blindhets skull
gjorde han ett löfte till fru Katarina i Vadstena med vax och fromt offer,
för att återvinna hälsan. När han anlänt till sagda frus grav, återfick han
synen, och utan ledsven återvände han hem, prisande Gud i hans tjä-
narinna fru Katarina. Vittnen: Lars, notarie i staden Vadstena, och Elov,
skomakare därstädes.

40

Är 1472 hande det, att en man i Värend vid namn Håkan Eskilssonl6,

från Allbo härad och Slätthögs socken, förlorade sin lille dotterson, som

var ett och etthalvt år gammal. Både han själv och andra sökte oavbrutet
efter honom, men länge förgäves. Till sist kastade han genom Guds skic-
kelse helt oförmodat blicken i en djup brunn, som han hade på sina ägor,

och där fann han den som han sökte, med fötterna uppät och huvudet
nedåt. Med moderns, sin dotters, hjälp drog han upp gossen, lade honom

i moderns sköte och rullade honom fram och tillbaka för att se efter, om

han kunde upptäcka liv i honom, men det kunde han ej, ty barnet var
alldeles kallt och stelt. Och så vändes moderns och morfaderns gladje i
sorg. Det fanns ingen på jorden, som skulle kunnat trösta dem, ty ingen
kan återskänka den livsande, som flytt, förutom den skapande Anden i
himmelen, som städse verkar under på jorden genom sina helgons böner,
t. €x. genom den saliga fru Katarinas. Till hennes förböner och förtjänster
hänvände de sig nu med gråt och suckan, i det de ödmjukt bådo henne,

'o Fadersnamnet kompletterat ur Skoklosterhandskriften.
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att hon måtte värdigas hos Gud utverka livet åt deras döde. De gjorde
dessutom ett högtidligt löfte om vax och vallfärd till hennes grav, ifall
den döde återskänktes dem levande. När detta löfte avlagts, vaknade han,
som varit död, åter till liv i alla de närvarandes åsyn och tillfrisknade dag
för dag, till glädje och största förvåning för dem, som åstundat och
vunnit denna lycka, och särskilt för modern, vilken sörjt över sin för-
lorade son 

- 
en moders sorg övergår ja varje annan. Och l<;ftet infriades

med största fröjd. Vittnen: Peter Mule och Nils Svenningsson.

4l
Samma år blev en man vid namn Håkan Petersson i Vreta klosters

socken, Linköpings stift, Gullbergs härad, skjuten med en pil genom båda
kinderna. När läkarnas konst ej hjälpte, tog han sin tillflykt till Guds och
helgonens nåd för att kunna återvinna hälsans gåva. Guds Ande ingav
honom att hänvända sig till fru Katarina och bedja henne, att hon skulle
uppfylla vad han begärde. Han gjorde så: driven av den gudomliga in-
givelsens vink lovade han sagda fru Katarina att vallfärda till hennes

grav, och utan nämnvärd smärta återfick han sin forna hälsa. Och enligt
överenskommelsen infriade han löftet ödmjukt och fromt. Vittnen: Nils
Magnusson i Bro och Arvid i Håckla, hans grannar.

42

Samma år blev en man vid namn Magnus Torersson, Växjö stift,
Biornsokns (?) socken, tillfångatagen såsom spejare och fjättrad med boja
och stark black om båda benen av Sveriges rikes fiender, medan han
färdades till Ronneby. När han nu satt i sina band, full av bedrövelse,
och icke väntade någon mänsklig hjälp, begynte han tänka på fru Kata-
rinas, den heliga Birgittas dotters, helighet, alr vars goda och l;'uvliga doft
världen nu är uppfylld, och han lovade henne, atc om han bleve räddad
ur den stora tara och nöd, vari han befann sig, och undkomme oskadd,

så skulle han besöka hennes grav med offergåva och andra fromhetsbe-
tygelser. När han så avlagt löftet, hände det sig (man må rned råtta för-
undra sig över Guds makt) nästa natt, då han sov något litet vid hane-
gället, att bojorna, med vilka han var bunden, brusto och strax föllo från
hans ben till marken. När han vaknade och fann, att han var fri, tackade
han Gud och fru Katarina, tog bojan i handen, begav sig på hemväg och
vandrade så tryggt genom hären och dem, som höllo nattvakt, att han
varken upptäcktes av männen eller hundarna. Sedan fullbordade han på
två dygn sin färd så lyckosamt, att han varken oroades av någon, som
han mötte eller som förföljde honom; befriad ur de grymmas händer kom
han i frid fram till sitt hem, icke blott till gladje för sig själv utan även
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till häpnad far alla dem, som fingo höra om den nåd, som vederfarits
honom. Han uppsköt icke att infria sitt givna löfte utan beredde sig på

nytt att resa, for till Vadstena och fullgjorde allt vad han lovat. Vittnen
äro herr Magnus i Rogslösa och herr Peter Braske. Och han svor själv på

det heliga evangeliet, att detta var sant.

43

Samma år hande det, att en treårig flicka, dotter till Nils IngevaldssonlT

och hans hustru Botvi i staden Visby på Gottland, satt vid fönstret i ett
hagt hus och lekte. Fönstret föll ut, och flickan störtade ned på den hårda

stengatan och dog. När hon nu låg där livlös, kom stadsfogden, lyfte upp
henne från marken och bar in henne i huset till hennes mor. Modern blev

obeskrivligt upprörd, när hon såg sin dotter död och ömkligen överhöljd
av blod. Under nästan tre timmar omfamnade, smekte och skötte hon
henne och rullade henne fram och tillbaka, men likväl återvände den
från kroppen skilda anden icke alls. Hon lät d;rfu bära liket till ett av-
skilt rum, såsom sed är. När detta var gjort, kom oförmodat (det tros
likväI, att Guds ande för tillfallet manade och ledde honom dit) en yng-
ling, som till yrket var skrivare, och när denne fick reda på vad som

hänt, började han tala med föräldrarna om fru Katarinas, S:ta Birgittas
av Vadstena dotters, helighet och berömmelse samt övertalade dem att
åkalla hennes hjälp. Den avlidnas föräldrar samtyckte ödmjukt härtill,
och i sin hjärtesorg åkallade de knäböjande, gråtande och med stor from-
het och enträgenhet sagda fru Katarina samt avgåvo ett löfte om vallfärd
och ofiergåva, i det de lovade, att om fru Katarina av Gud utverkade
livet åt den döda flickan, deras dotter, så skulle de med dottern vallfårda
till Vadstena. Knappt var löftet avlagt, förrän de av den dödas ansikte

sågo, att hon drog andan, öppnade ögonen och gäspade. Sedan återställdes

hon inom kort fullständigt till liv och hälsa, varför modern, som ville
fullgöra allt vad hon lovat, kom till Vadstena med sin dotter, obeskrivligt
prisande Gud i hans tjänarinna fru Katarina. Vittnen: Håkan Johansson,
som först bar in den döda flickan till modern, Johan Prydz samt många
andra.

44

Samma år blev gossen Torer, omkring tio år gammal och son till Peter

Larsson från Ekebyborna socken i Linkopings stift, av sin fader befalld
att håmta foder åt kreaturen. Han klättrade upp på en stege för att draga
ned från en stor höstack, samlad av många lass. Så snart han bAriat draga,
lossnade höet från väggen och hotade att falla över pojken. Denne, som

'" Fadersnamnet kompletterat ur Skoklosterhandskriften.
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stod och lutade sig på stegen, säg att. han ej kunde undkomma; han kas-
tade sig baklänges över stegen och arbetade så mycket han kunde för att
undgå faran, men detta lyckades icke, ty han foll ned tillsammans med
stegen. Höet, som omfattade gott och väl tio eller tolv vagnslass, följde
med, kvävde honom alldeles, tryckte in stegen mot honom och slog sön-
der honom. När han drogs ut därifrän, fann män honom alltså liksom
satt i press mellan stegen och väggen och alldeles död; hans ögon voro
utryckta och hängde ned på kinderna. Modern sprang dit, såg detta sorg-
liga skådespel, förstenades över den rysliga olyckan och bävade i hela
kroppen men drog sig icke desto mindre till minnes fru Katarinas, S:ta
Birgittas av Vadstena dotters, helgonrykte, hon vars rykte utbreder sig i
vädden genom underverk och järtecken. Hon brast ut i dessa ord:
>Allsmäktige Gud, världens Skapare och Återlösare, om det är sant vad
som tros om fru Katarina, den heliga Birgittas dotter, att hon regerar med
dig, krönt i himmelen, och att du genom hennes böner och förtjänster
gör så stora underverk på jorden, så var då barmhartig även mot mig och
återgiv mig på hennes böner min son levande och oskadd. Jag lovar näm-
ligen att besöka hennes grav i Vadstena med min son och med offergåvor.r>
På samma sätt lovade alla, som voro närvarande vid underverket och
sedan företedde troget vittnesbörd, och namnen på dessa människor voro:
Sune i Åsmestad, Sven Karlsson i Vålberga, Peter Johansson i Kårby, Olov
Danielsson i Torpa samt gossens broder Karl Petersson, vilken tillsam-
mans med modern dragit. fram den döde ur höet och ville bära bort
honom för att svepa och begrava honom. Så snart löftet gjorts, öppnade
den döde gossen ögonen ooh stod frisk upp; varje skråma var försvunnen,
och ögonen återvände till sina platser. Modern infriade glatt sitt löfte och
förde med sig gossen till fru Katarinas grav i Vadstena. På annandag
pingst upplyftes nämnde gosse under pågående predikan tre gånger på
kyrkogården inför folket, som då var församlat i oräknelig mängd, till
vittnesbörd om det ovannämnda, under det att alla lovade Gud, som
alltid är underbar och ärorik i sina helgon.

4t
Är 1473 bjöd bonden Olov Magnusson i Styra socken och by i Lin-

kopings stift, Bobergs härad, på söndagen inom S:t Martins oktav sina
vänner på barnsängskalas och gladde sig med dem på festvis ända till
kvällen. Men vid solnedgången började han bli sjuk och mista sina kropps-
krafter, så att han var tyungen att gä bort från de glammande gästernas
lag och irrtaga sängen. När gästerna hörde detta, ansågo de (så tanklösa
voro de i sitt omdöme), att han gjorde detta av omåttlig snålhet, men så

var det ju icke. Före midnatt tilltog sjukdomen så i styrka, att når kyrko-
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herden, som också deltagit i gästabudet, tillkallats, kunde denne knappt
höra hans bikt. Men när bikten med stor möda avlagts, trodde alla de
närvarande, att han omedelbart skulle dö, ty han företedde alla döds-
tecken. När han nu låg för döden, åkallade hans hustru och hans broder
Nils Magnusson knäböjande och grårande den saliga l(atarinas f<;rbön
och bådo, att hon hos Gud måtte utverka en så lång livstid åt honom,
att han kunde taga sakramenten och skriva sitt testamente. Sedan skic-
kade de ånyo bud på kyrkoherden. Utan uppskov kom denne, och med
stor enträgenhet bad man honom, att han skulle gå till kyrkan Iör att
,hämta sakramenten. Då sade prästen: >Det är redan för sent, ty han
ligger nu i själatåget.> Icke desto mindre fullgjorde han allt det begärda,
enligt deras önskningar. FIan återkom till sist med sakramenten och satte
ett ljus i den sjukes händer. Man kunde knappt upptäcka någon livsande
i denne. Vid åsynen härav utlovade hans broder såsom förut jämte
hustrun till denne sjuke för andra gången en vallfärd tili fru Katarinas
grav och att till hennes ära ofrra sin bättre häst, om hon av Flerren, som
har nyckeln till livet och döden, utverlcade livet åt honom, åtminstone
för en så lång stund, att han kunde anamma sakramenten. F{an, som
nästan var död, bOrjade då genast tråda wt ur dödens porta,r till liver och
återställdes till fulla hälsan genom fru Katarinas förtjänster, på vilka
löftesgivarna förtröstat. Och, såsom det är känt för atla, tackade han
neycket glad nämnda fru, som utverkat honom en sådan misskund av
Herren. I stor glädje infriade han alltsammans enligt löfrets beskafienhet.
Vittnen: herr Martin, samme mans kyrkoherde, vilken i denna ordning
skickade underverksberättelsen under sitt sigill till vårt kloster i Vad-
stena; Nils Magnusson, hans bror, Magnus Petersson, Magnus Larsson i
Götala, Johan Astersson i Vinberga, Nils Magnusson i Karleby och hans
egen hustru.

46

En yngling i Hornborga socken, Skara stift, angreps av en plötslig sjuk-
dom och dog strax. Och så låg han död i 8 timmar. Föräldrarna, som när-
voro vid detta sorgliga skådespel, upptändes emellertid ay den Helige
Ande och gjorde knäböjande ett löfte för honom till fru Katarina. Knappt
var löftet avlagt, förrän den döde uran dröjsmål åter reste sig upp, och
allt, vad man lovat för honom, fullgjorde han trofast. Edsvurna vitrnen:
Johan Petersson i Sätuna, Sven Tordsson i Falköping och Lars Petersson
i Ffornborga.

47

En borgare i staden Söderköping vid namn
svårt sjuk. Det var intet hopp om att han skulle

9-5o3o?z Credo. 3r:a årg, Nr z. r95o

Karl Kristofersson blev
fä leva; han hade und-
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fått sakram.r,r.r, o.h väntade blott sin hädanfärd. Så låg han tre dagar
utan talförmåga. Flans vänner, som hade vård om honom, lovade fru
Katarina av Vadstena, att om hon med sina räddande förböner utverkade
honom den forna hälsan av Flerren, så skulle han med passande heders-
betygelse och utan uppskov besöka hennes grav. När detta förhandlades,
återvände talförmågan till honom, och han blev frisk till alla lemmar.
Vad man lovat för honom fullgjorde han genast, i det han personligen
besökte Vadstena. Vittnen: herr Johan Flenriksson, prebendat i Vadstena
kloster, Sune guldsmed och Torkel guldsmed, borgare i staden Vadstena.

48

En skräddare i Dingtuna socken vid namn Anders gick en söndag till
kyrkan. När han redan var nära kyrkogårdens ingång, kom en knekt,
gemenligen kallad Stock, emot honom. Denne'hade ett spänt armborst
och i detta en pil, i ont syfte. Så snart han fick se skräddaren, öppnade
han armborstets lås. Den avskjutna pilen genomträngde först skräddarens
hals, och dårefter lade den sig mellan inälvorna, varesr den under åtta
d.agar läg så fast, att den varken kunde dras ur med våld eller med läke-
konst. En av d.e nårvarande, som såg detta, uppmanade den sårade att
pröva den saliga Katarinas av Vadstena helighet och lova henne sina from-
hetsbetygelser. Denne samtyckte härtill och gjorde som han blivit rådd.
Fördenskull fick han nästa natt, genom den saliga Katarinas förtjänster,
uppleva, att pilen helt sakta gick ut genom hans vänstra sida, varefter
han blev fullständigt helbrägda. Han infriade genast sitt löfte, så som
han själv lovat det, och besökte Vadstena. Vittnen: herr Peter Olovsson,
herr Johan F{enriksson, prebendater i Vadstena kloster, samt en jungfru
vid namn Cecilia, tillhörande tjänstefolket i Vadstena kloster.

49

Samma år angreps en skolar från Stockholm, Johan Nilsson, från Upp-
sala stift, av sjukdom och var stum under f.yra dagar. När han nu låg på
detta sätt och man misströstade om hans liv, kom en pilgrim, som nyligen
varit i Vadstena, och uppmanade alla de närvarande att lova nämnde
skolar till den saliga Katarinas grav i Vadstena. Detta gjorde man. Alltså
barjade den stumme, för den saliga Katarinas böner och förtjänsrer, atr
tala riktigt såsom förut. Han biktade sina synder och så återvann han
hela hälsan, kom munter och glad till Vadstena och fullgjorde trofast
allt vad man lovat för honom. Vittnen: två hedervärda marronor i Stock-
holm, Anna och Margareta Eriksdöttrar och Jakob Henriksson samma-
städes.
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t0
Riddaren Greger Bengtsson och hans hustru Kristina, som bodde på

gården Benhamra hinsides Stockholm, Vada socken, Seminghundrah*ad,
Uppsala stift, hade en enda dotter. Denna led i tre månader mycket svårt
av en sjukdom, och mot slutet av tredje månaden såg det ut, som om hon
omöjligen skulle kunna överleva. Eftersom hon var enda barnet var hon
innerligt älskad. Man drog lott om åtskilliga helgon och avgav många

olika löften, men allt förgäves, ända tills herr Johan, deras kaplan, kom
tillstädes och sade: >Jag har fått en ingivelse i drömmen, att ni bör lova
barnet ät fra Katarina, den heliga Birgittas dotter, ty denna begär hennes

löfte. Om ni gör detta, skall hon bli frisk.> Riddaren och frun samtyckte
hartill, b<;jde kna och lovade att valltårda med barnet till Vadstena samt
frambära offergåvor och göra andra fromhetsbetygelser. Då begynte, efter
den mässa som firats av nämnde kaplan, smärtan lindras; man såg, att
det var hopp om livet, och för var dag blev hon starkare. Föräldrarna
uppfyllde personligen sitt löfte under stor glädje, och deras ofrergåva ut-
gjordes av ett silverbarn och ett vaxbarn. Vittnen: herr Johan kaplan samt
Magnus Finvidsson och Magnus guldsmed, bäda borgare i Vadstena.

tl
En liten gossets, son till skrivaren Lars på Stockholms slott och dennes

hustru, fick på den helige evangelisten Markus' dag ett så svårt slag, att
han blev stum och förlamad och alldeles miste sinnenas bruk. Man kastade

lott, och lotten föll på fru Katarina, den heliga Birgittas dotter. De bojde
då ödmjukt knä på marken och lovade grätande, att han skulle vallfarda
till sagda fru Katarinas grav. Och omedelbat. ätenann gossen alldeles

sinnena, och visade större tecken på tillfrisknande än de som förut visat
sig på honom. Från timma till timma blev han starkare, till dess han var
fullständigt helbrägda. Och de infriade trofast det avlagda löftet. Vitt-
nen: herr Ivar Axelsson riddare, fru Magdalena hans hustru och Martin

Jakobsson.
t2

Johan Mikaelsson i Malmbacks socken, Västra härad [i Njudung], Lin-
kopings stift, blev alldeles uttömd på kroppskrafter och blind. Utan två
käppar förmådde han icke farflytta sig. Sålunda var han onyttig både

för sig själv och andra.I sitt bekymmer blev han rådd av sin kyrkoherde
att kalla fru Katarina av Vadstena till hjälp och göra henne ett löfte
jämte den större fromhetsbetygelse, som Frälsarens mildhet skulle anvisa
honom, vilket han också gjorde. Han kom till sagda fru Katarinas grav

tt Enligt vittnesmål vid Katarinas process var han i tjänst hos fru Magdalena, hustru
till Ivar Axelsson Tott (Processus seu negocium, s, 722).
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i Vadstena under den största möda, stödd på de båda käpparna, återfick
där sin forna hälsa till hela kroppen och lämnade kvar käpparna till ett
synligt vittnesbörd om underverket. Sedan återvände han till sitt hem
rned stor gladle, storligen tackande Gud i hans älskade fru Katarina.
Vittnen: herr Konrad, kaplan i Vadstena kyrka och offentlig notarie, samt

Jorder Larsson, borgmästare i Vadstena.

t3

Olov Johansson, borgare i Arboga, greps av en så svår sjukdom, att
han blev tokig i huvudet och alldeles från sina sinnen. Så förblev han
vansinnig i ätta dagar. Hans sorgsna och bedrövade vänner lovade, att
han skulle vallffuda till fru Katarinas grav i Vadstena och ofira en mans-
bild av vax, om han genom fru Katarinas förtjänster och böner finge
kraft att vallf;råa. Underbara händelse! Omedelbart ef.ter äkallandet av
sagda fru Katarina återvände själsförmögenheterna helt och hållet till den
sinnessjuke, och lemmarna återfingo fullständig hälsa enligt naturlig an-
ordning. Den tillfrisknade infriade fromt allt vad man lovat, prisande
och farhärligande Guds storverk i den saliga Katarina, genom vars förbön
han blivit frisk. Vittnen: Johan Jakobsson och Nils Johansson, borgare i
samma stad.

,4
Anders Olovsson i Skrukeby socken i Göstrings härad, Linköpings stift,

fick med sin hustru ett gossebarn, som i tre timmar efter födelsen ansågs

vara alldeles dött alr de tre hedervärda och aktade matronor, som voro
tillstädes; det syntes nämligen intet livstecken på barnet. Kvinnorna öd-
mjukade sig, knäböjde och åkallade i sitt stora medlidande fru Katarinas
av Vadstena hjalp och lovade henne en gossebild arr vax jämte andra
fromhetsbetygelser, om hon i denna nöd kunde utverka livet åt den döde.
Men den döde gossens föräldrar lovade att ej förtåra något som lidit döden,
förrän de fullgjort sin vallfärd till sagda fru Katarinas grav. Sedan de

lovat detta och bestyrkt löftet genom sakramentet, sågo de blod flöda ur
ögon, mun och näsborrar pä det döda barnet, och därefter började det
andas och få liv i sig. Sedan undfick det döpelsens nåd, styrktes i F{erren
och blev friskare för var dag. Modern tillfrisknade också under tiden.
Och de fullgjorde allt vad de lovat med hjärtats fulla jubelfröjd, lovande
Frälsarens makt och den saliga Katarinas barmhärtighet. Vittnen: Johan
Flåkansson och Nils Elovsson, boende i samma socken.

tt
Lars Andersson från Västra Stenby socken, Södra Freberga gård, Lin-

kopings stift, Aska hårad, hade med sin hustru en sen, som var ett och
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ett halvt år gammal. När gossen en gång satt i stugan, svalde han hem-

ligen, utan att någon märkte det, ett stort veteax, och därav blev han så

sjuk, ja plågades under fem veckor flera gånger till den grad, att ingen

kunde förnimma livsande i honom. Fadern och modern sågo detta och

sörjde mera än någon kan tro. De gjorde ödmjukt ett löfte, i det de ut-
lovade en vaxbild till fru Katarinas, den heliga Birgittas dotters, grav.

Gud h<;rde i sin stora barmhärtighet åkallandet av fru Katarir,:a, q pA

den tredje natten däref.ter gick axet ut genom näsborrarna, och pojken
befriades från sin Längvariga sjukdom. Därför fullgjorde hans föräldrar
fromt och glatt allt vad de lovat. Vittnen: Johan Nilsson och Birger

Johansson, deras grannar.

t6
En man i Björkebergs socken, Linköpings stift, band sin häst med ett

rep på betesmarken, och den var då frisk och utan något'lyte' Inom kort
störtade den emellertid till marken och kastade sig upp och ned som om

den vore döende. Flästens ägare lovade en häst av vax till fru Katarina,
den heliga Birgittas dotter. Djuret återställdes då genast till sin förra
hälsa, Vittnen äro herr Bengt och herr Birger, prebendepräster i Vad-
stena.l9

,7
En gosse vid namn Jakob från Björksta socken i Västerås' stift låg i

en dödlig sjukdom, och allt hopp om livet var ute. Han blev stum och

förlamad, så att han var alldeles förstörd i ena kroppshalvan. Och av detta

lidande plågades han svårt i tre månader. Kristtrogna, som kände med-

lidande med honom, gjorde för hans botande eft löfte om offergåva och

vallfard till fru Katarinas grav i Vadstena. Det inträdde då en förändring
i sjukdomen, och inom kort var han så tillfrisknad, att ltan personligen

trofast fullgjorde allt vad man lovat. Vittnen: herr Lars kyrkoherde i
Strå och herr Johan Flenriksson, altarpräst i Vadstena.

i8
Till Soderköpings kloster vallf.ärdar man på S:t Laurentii dag för att

vinna avlat. Vid ett sådant tillfalle blev en kvinna vid namn Ragnhild
så tryckt och trampad av folkmassan, att hon såsom död bars ut ur kyr-
kan i ett täcke eller ludet tyg. För att hon skulle återvinna hälsan gjorde

hennes vänner och bekanta ett löfte för hennes räkning till fru Katarina
med vax och andra fromhetsbetygelser, och genast blev hon kry igen.
Med stor gladje infriade hon allt vad man lovat. Vittnen: Håkan i Sand-
kulla, Rinna socken, och Magnus körsnär i Vinnerstads socken.

'n De tre sista orden kompletterade ur Skoklosterhandskriften.
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t9
Mannen Bonde Sivatsson i Fägre socken, Vadsbo hårad, Skara stift, blev

i pesttiden slagen av det värsta sår och plågades svårt, så att hans högra
hand var förlamad ända upp till skuldrorna. Man hoppades ej, att läke-
konsten skulle beskära honom någon bot. Ffan vände sig derför till de
heligas hjälparkraf.t och begynte anropa fru Katarinas beskydd samr av-
gav dessutom etc löfte om vallfärd till Vadstena och den ytterligare vörd-
nadsbetygelse han kunde åstadkomma. Och från sin långa sjukdom blev
han strax befriad, och allt vad han lovat infriade han fullständigt i egen
person. Vittnena nämnas i nästa mirakeluppteckning.

6o

Nämnde Bondes hustru angreps av en plötslig svullnad runt hela krop-
pen från hjässan ända ned till fotabjället och led en obeskrivlig plåga.
Och alla de som sågo henne sade, att de aldrig någonsin sett en sådan
sjukdom på någon människa, och de misströstade om atr hon skulle bli
frisk igen och behålla livet. I detta förtvivlade läge och denna blottställd-
het på mänsklig hjälp och råd gjorde de ett liknande löfte som för hen-
nes man, nämligen att hon skulle vallfärda till sagda fru Katarinas grav.
Denna sjuka kvinna vann då utan dröjsmål sin forna hälsa; svullnaden
försvann alldeles, och hon förhärligade Gud i hans helgon fru Katarina.
Vittnen till dessa två mirakler äro herr Johan i Fägre och herr Bengt i
Fägre.

6L

När en adelsman, Tord Jeppesson från Skara stift, Yartofta härad,
Tiarps socken, Färd,ala gård, gick över sin åker, fann han den full av
maskar, som betäckte hela marken och förstörde allt. De förtärde näm-
ligen säd och gräs, och när han kom till en äng, mötte han ett obehag,
som liknade detta: maskar regnade ned från molnen; de hade ätta fötter
pä var sida, och när de först kommo, voro de små till växten, men efter
en mycket kort stund växte de till en längd av ett mänskligt finger, och
de voro mycket snabba, när de sprungo. Ägaren förutsåg därför en odräg-
lig skada på sitt gods och något ännu odrägligare förestå. Vart han skulle
vända sig för att få tröst och bistånd, vissre han inte alls. Försatt i denna
stora fruktan, fick han om kvällen en ingivelse, varigenom han började
erinra sig, hur underbara och häpnadsväckande ting F{erren gör i vädden
genom sin älskade fru Katarina. Uppmuntrad knäböjde han derfOr på
marken och kallade ödmjukt och fromt sagda fru Katarina till hjälp, att
hon av Flerren Gud skulle utverka honom befrielse från en sädan fara,
samt lovade, att om han undginge denna skada, skulle han ofira henne
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en levande ko jämte andra fromma gärningar. Detta l<;fte gjorde han på

kvällen, och när han stod upp nästa morgon, gick han på nytt runt
åkern och andra ågor för att upptäcka, om han blivit bonhord hos sagda

fru Katarina, och det var verkligen så, att fru Katarina åt honom ut-
verkat av Flerren vad han hade önskat, ty dår, varest han före säng-

gåendet sett hela marken och de övriga jordstyckena betdcktt av maskar
liksom av sand, kunde han nu icke finna ens den minsta mask. Efter att
ha mönstrat åkern, gick han in i skogen och kom av en händelse till en

djup grop, varest han såg en mängd maskar hopsamlad, vilken enligt
mänsklig beräkning knappt skulle kunna rymmas i tre stora flaskor, hur
rymliga de än vore. Därför blev han högeligen glad i sin själ och prisade

av hela sitt hjärta Gud i hans heliga fru Katarina, och sitt löfte fullgjorde
han sedan med jublande hjärtefröjd. Och många andra i samma trakt
följde hans exempel och gjorde liknande löften till den saliga fru Kata-
rina, för att hon genom sina förtjänster och förböner barmhärteligen
skulle rädda dem från sådana skador och obehag. Vittnen äro herr Arvid,
hans kyrkoherde, Lars Torkelsson i Tiarp och Magnus Larsson samma-

städes.

62

Är l47l plågades en kvinna i Stockholm vid namn Birgitta olidligt av

en mask, som på ett våldsamt sätt trängt in i hennes öra och som hon ej

förmådde driva ut. Hennes svaghet och plågor ökades dag för dag, och

en hel månad fick hon ligga till sängs; hon var fullständigt utan för-
ståndets och sinnenas bruk. Hennes man och hedervärda kvinnor hade

medlidande med henne och kastade å hennes vägnar lott om flera helgon,

varvid lotten foll på fru Katarina i Vadstena, den heliga Birgittas dotter.
Såväl mannen som de hedervärda kvinnor, vilka då voro närvarande,

ödmjukade sig alltså på sina knän, bediande Fader vår och Hell dig Maria
med stor fromhet, och med samma fromhet lovade de, att den siuka

skulle vallfärda med ett silverhuvud till fru Katarinas grav i Vadstena.

Strax undfick hon sömnens hugnad; vederkvickt av sömnen vaknade hon
frisk till sinnen och förstånd, och inom kort återställdes hon fullständigt
till hälsan. Redan helbrägda kom hon som pilgrim med sin man till fru
Katarinas grav i Vadstena, på det frommaste uppfyllande sitt löfte och
på mångfaldigt sätt forharligande Gud i hans tjänarinna fru Katarina.
Edsvurna vittnen äro Lars grytgjutare, hennes man, Peter hattmakare och
de närvarande kvinnorna.

6t
Samma år blev Sven Bondesson, tjänare hos herr Henrik, biskop av Lin-

köping, sårad i huvudet och det så illa, att man mycket väl kunnat lägga
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en hand mellan huvudet och örat, och femtioen benflisor blevo bort-
ryckta ur huvudet. Dessutom blev han invärtes genomborrad mellan

skuldrorna till en längd av en hand. Han råkade härigenom i den svåraste

sjukdom. Alla, som sågo honom, ansågo dårf.ör, att han oundvikligen
måste dö. Några, som strävade med att bota honom, fattade då genom

gudomlig instinkt ett klokare beslut och bådo fru Katarina att. i sin väl-
vilja gå i förbön för honom. De gjorde ett löft€ till henne, att om han

undginge döden, så skulle han personligen vallfärda till hennes grav i
Vadstena med sina ofiergåvor. Knappt hade loftet avlagts, förrän han

genast kände lättnad, och hans tillfrisknande framskred från timma till
timma, tills han var fullständigt botad. Med stor fromhet fullgjorde han

det, som man lovat, forhärligande Gud o. s. v. Vittnenr Björri Långe,

Anders Finne med många andra av biskopens husfolk.

64

Andor från Hjälstads socken, boende vid sockenkyrkan, Vadsbo härad,

Skara stift, blev så svårt sjuk i halsen, att alla ansågo, att han närmade

sig döden och ingalunda kunde undvika den. Men hans hustru och vän-

ner kastade lott till olika helgon, och lotten föll tre gånger på fru Kata-

rina, dotter till S:ta Birgitta i Vadstena. De fingo alltså fingervisning om

att anlita denna heliga jungfru, ödmjukade sig på sina knän och lovade,

att den sjuke skulle vallfårda till sagda fru Katarinas SraY i Vadstena.

När man lovat detta, bröt såret upp, och sjukdomen vek för hälsan. Och
när han blivit frisk, infriade han trofast vad man lovat för honom, i
enlighet med löftets beskaffenhec.

6'
Likaså plågades dennes husrru hemligen av ovännens frestelser och sär-

skilt av hjärtats förhärdelse och orenhet. FIon utlovade hemligen någon

hemlig och ständig tjänst åt samma jungfru och fru Katarina och blev

då strax befriad. Edsvurna vittnen: Helge Arvidsson och Sven Larsson.

66

Algot i Eriksbergs socken, Gäsene härad, Skara stift, skickade sin hustru

till betesmarkerna med hjordarna, och hon förde deras femårige son med

sig. När de kommit in i det inre av skogarna, satte sig pojken trött ned

och somnade. vid sedvanlig tid återvände boskapen till fållorna, och kvin-
nan följde något efter, i den tron, att pojken gick före med hjorden. Men

när hon kom hem och ej såg sin son, talade hon med f.adern om den från-
varande sonen. Fadern, förskräckt över den oväntade olyckan, samman-

kallade grannar och släktingar för att gä skallgång efter den förlorade
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sonen. Mycket bekymrade genomsökte de första och andra dagen och den

tredje dagen ända till middagen skogar och falt när och fjärran, men
förgäves. Så blevo de, som letade efter honom, trötta och beredde sig att
ätervånda till sina hem. Fadern såg detta, och innerligt bedrövad som han
var, utverkade han med många böner av dem, att de ännu skulle söka

tillsammans med honom ända till kvällen; likväl gjorde han först ett
lofte till fru I(atarina, den heliga Birgittas dotter, i det han b<;jde kna
och lovade, att om pojken återfunnes, så skulle han vallfärda med honom
till fru Katarinas grav i Vadstena med vax och andra offergåvor. Sedan

detta löfte avgivits, barjade de åter söka, och vid kvällen funno de änt-
ligen pojken, tillfälligtvis gående på en plats, där människor aldrig annars

brukade passera. Vid denna syn fröjdades faderns hjtuta, och likaså glad-
des alla över att de ej arbetat förgäves, och de prisade Guds undergär-
ningar i hans helgon fru Katarina, åt vilken man, som rätt och tillbörligt
var, infriade vad man lovat. Edsvurna vittnen: Assor och Gustav samt
de, som letade tillsammans med dem.

67

Samma år blev Birgitta i ölmstads socken, Rydneks provins, Linköpings
stift, förgiftad. För att bli frisk åkallade hon fru Katarina, den heliga
Birgittas dotter i Vadstena, och lovade att. yallfärda till hennes grav med

offergåva arr vax och andra fromhetsbetygelser, om hon återställdes till
den forna hälsan. Efter löftets avläggande kastade hon upp giftet och
blev botad. Sitt löfte infriade hon på det frommaste. Edsvurna vittnen:
Magnus och johan Karlsson.

68

Samma år följde hustrun till Peter Nilsson iYara, Motala socken, Aska
hårad, Linköpings stift, nötkreaturshjorden till betesmarkerna i fälten och
skogarna, och hon förde med sig sin treärige son. Denne blev trött av
färden, satte sig och somnade strax. Modern gl<;mde emellertid bort sonen

och följde korna vart de gingo, ända tills de om kvällen vände hem till
fållorna. Då försc kom hon ihåg sin son, som hon lärnnat kvar i skogarna.

Ytterst bedrövad gick hon till sin man och sade honom vad som hänt.
I stor sorg gick han ofordrojligen in i skogarnas djup för att söka, men

den dagen kunde han intet vtråtta och icke heller nästa dag, fast han
skaffat sig många medhjälpare, som sökte med honom. Men på tredje
dagen knäböjde han i sin själs stora förtvivlan och sorg och lovade att
vallfårda till fru Katarinas, den heliga Birgittas dotters, grav i Vadstena
med offergåvor, och med hjärtats innerligaste känsla bad han denna fru
Katarina, att hon skulle giva honom hjälp till att finna hans förlorade
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son. Därefter gick han med vännerna åter in i skogen f& att ännu en
gång försöka ätefiä honom. Ef.ter att ha gått skallgång hela dagen funno
de honom på kvällen där han låg, maktlös och skälvande på marken.
Fadern tog honom i famnen och återgav honom glad till modern föt 

^ttuppvärmas och vederkvickas. I sin moderliga kärlek och medömkan ve-
derkvickte hon honom, så att han inom kort var helt återställd. Vittnen:
Olov Larsson och Olov Flemmingsson i Bispmotala.2o

De återstående Katarinamiraklerna i band.shriften I 4" nr 1l i Slzokloster-
s amlin gen ( Ri ks ar kiu e t )

69

Är 1470 hande följand,e. En man i Hovs socken, Linköpings stift,"hade
ett fyraärigt barn, kring vars hjässa en svart, hård böld växte upp, som

var fasansfull att åse. Han var i dödsfara, ty de tillkallade läkarna kunde
ej finna något botemedel. Då funno fadern och modern pä båttre räd;
de bc;jde knä på marken, bådo Gud och hans tjänarinna f.ru Katarina, att
barnet måtte bli friskt, och lovade, att om han genom fru Katarinas för-
tjänster bieve räddad, så skulle de besöka hennes grav med barnet och
med en ofrergäva. När löftet pä detta sätt avlagts, försvann bölden all-
deles, så att intet spår syntes dårav, och barnet återvann fullständig hälsa.
Fadern och modern gåvo sannfärdigt vittnesbörd om detta underverk vid
fru Katarinas grarr jåmte andra trovärdiga personer, och de framburo sina
offergåvor.21

70

På en vårfrudag år L470 gick en kvinna i Vadstena hem från kyrkan
till sitt hus. FIon bar i famnen sin lille gosse. Denne började gråta, och
för att lugna honom räckte modern honom en silversked, som han tog
emot. Men vtanatt modern visste om det, kastade gossen den på marken;
den var sedan borta i över åtta dagar. Modern var mycket bestört häröver,

"o Eft"r mirakelsamlingen följer i inkunabeln ett intyg, vari två av kommissarierna,
Johan Nilsson från Stora Äby och Johan Ormsson, prebendepräster i Vadstena, uppgiva,
att de, jämte den nyligen avlidne Bengt i Hagebyhöga, nedskrivit alla mirakelberättel-
serna, och vari Uppsalaklerken Bengt Pålsson, publicus norarius, på uppmaning av gene-
ralkonfessorn i Vadstena Johan Johansson och munken Rotker och med Erik Andersson,
prost i Uppsala, och Simon Gudmundsson, doktor i kanonisk rärt, som vittnen, besryr-
ker, att kommissionens berättelse i laga ordning biivit förelagd kyrkomötet i Arboga
1474. I Lemberghandskriften åtföljes detta intyg av ett av tre notarier i Rom utfärdar
intyg, att denna avskrift överensstämmer med det inför kardinalkommissionen företedda
orginalet; i Skoklosterhandskriften av en avskrift av det brev, som de svenska biskoparna
it 1474 sände till kurian på samma gång som biografien och miraklerna och vari de an-
hålla om att Katarinas kanonisationsprocess måtte öppnas.

" Detta och de följande 19 miraklerna återfinnas på fol. lO v.-96v. i handskriften.
Sifferbeteckningen stammar naturligtvis från översättaren.
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fruktade sin mans vrede och åkallade med den största fromhetsiver fru
I(atarinas hjälp. Hon ofirade en sked ay .vax, och när detta gjorts, hittade
hon skeden och återställde den till dess råtte ägare.

7L

Är 1470 fick en man sitt huvud genomborrat av en dolk. Han utstod
{ördenskull så svåra lidanden och kval, att, alk hopp om hans räddning
var ute. Han låg nästan ett år till sängs i denna sjukdom, men så lovade

han att inställa sig med sin offergåva vid fru Katarinas grav, och strax
blev han alldeles frisk. Emellertid glomde han bort sitt löfte, när han

blivit frisk igen. När ett år hade gått, fick han tillbaka samma smärtor
och plågor i huvudet, och dem fick han behålla, tills han gjorde bot för
sin försummelse och fullgjorde allt, vad han med sina läppar hade lovat.
Med återvunna krafter kungjorde han vid fru Katarinas grav den nåd,
som vederfarits honom, och företedde vittnen.

72

Ar 1470 greps en kvinna av en hastig sjukdom och plågades så olidligt,
att det för alla tycktes vara omöjligt, att hon kunde övedeva. I denna

sjukdom åkallade hon Gud och fru Katarina och lovade den sistnämnda

en ofiergåva. Hon blev då frisk och prisade Gud och fru Katarina. Denna
kvinna bodde vid berget Omberg (?).

73

Är 1470 led en kvinna i Vadstena, hustru till Peter Nilsson, som är

Vadstena klosters godsförvaltare, ay en så svår tandvärk, att hon stor-
ligen fruktade, att hon skulle förlora förståndet. I denna nöd tog hon sin

tillflykt till Guds hjälp, åkallade Gud och hans tjånarinna fru Katarina
och gjorde ett löfte, att hon skulle ofira en käke arr vax till samma fru
Katarina. Hon f<;il då i sömn, och när hon vaknade, kände hon sig fuil-
ständigt botad, varf.ör hon högeligen prisade Gud och fru Katarina. Vitt-
nen äro hennes grannar och många andra.

74

Likaså hade denna kvinnas lille son en mask i örat och led därigenom
av den svåraste värk, så att han, så ofta han skulle dia sin moder, bet
henne i brösten. Hon slog honom fördenskull gång på gång med ris, så

ofta han bet henne, när hon räckte honom brösten. Han fick fordenskull
avsmak för att dia modern, och på grund av näringsbrist och svåra lidan-
den började han avtyna och nalkas döden. Men hans far och mor hoppades

på Guds nåd och fru Katarinas hjälp; de åkallade fru Katarina och lovade

r
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ders bröst och blev bättre dag
många andra.
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blev han frisk, började att dia sin mo-
f.ar dag. Vittnen äro deras grannar och

7t
Ar 1470 led en man från Mark av den våldsammaste värk i sitt ben,

och han kunde ej förflytta sig från en plats till en annan. FIan lovade,
att han skulle offra ett vaxben ät fru Katarina, och då blev han genast
helbrägda. Vittnen äro Johan, Torsten och Bengt.

76

Är 1470led en kvinna från Vallerstad av en långvarig huvudvärk. Hon
lovade attofrra ett huvud av rrax åt fru Katarina och blev då frisk. Vittne
är Nils Ebbesson.

77

Är 1470 plågades en kvinna från Västergötland av den värsta värk i
benen, så att det ena av dem tycktes vara alldeles förtvinat. I detta trång-
mål lovade hon att gå till fru Katarinas grav i Vadstena med sina böners

offergåva samt en offergåva av vax. Detta gjorde hon, och hon återställdes
fördenskull till fullständig hälsa. Vittnen äro Johan och Bengt.

78

Ä,r 1470 låg en kvinna i Gränna socken i barnsnöd. När hennes barn
var fött, började det genast bli sjukt, och det kunde alls icke återfå hälsan.
Kvinnans vänner lovade, att hon tillsammans med barnet skulle vallfärda
till fru Katarinas grav i Vadstena. När detta löfte avlagts, blevo modern
och sonen ofardr<;jligen bättre; alla prisade Gud i hans tjänarinna, och
löftet infriades. Vittnen äro Johan och Arnald.

79

Ar 1470 förlorade en man i Småland en ko, och han kunde icke på
något vis återfinna den. När redan en månad hade gått, sade ägaren: >>Om

jag äterfinner den, skall jag ge den till fru Katarina.>> Underbara händelse

- när han nästa dag gick in i skogarna, såg han kon ligga under ett
träd. Av trädets fall hade kons ben blivit brutet i två stycken. Med stor
svårighet förde han kon tillbaka hem. Han vårdade dess benbrott med
den påföljd, att hans l<;fte fick avsedd verkan. Alla förundrade sig över
händelsen. Inom kort tillfrisknade kon; dess ägare prisade Gud och fru
Katarina samt infriade vad han lovat. Vittnen äro Nils Petersson och hans
kamrat.
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80

Ar 1470 fOdde en kvinna i Värend en son, som i ett år var berövad all
hälsa. Modern tog honom i sina armar och begav sig till fru Katarinas
grav i Vadstena. Hon hoppades nämligen att finna ett särskilt botemedel
där, och hon offrade ett barn av vax. Hon dröjde sedan där nägra dagar,
och den sjuke blev dag för dag bättre. Vittnen äro prästerna herr Johan
och herr Nils.

81

Är 7470 led en kvinna i Småland under ett halvår av en sådan smärta
i sin arm, att hon varken om dagen eller om natten kunde finna någon
vila. Hon lovade att besöka fru Katarinas grav i Vadstena med vax och
offergåva. Efter att ha fullgjort allt, som lovats, blev hon banhörd och
återvände glad hem. Vittnen äro Peter övidsson och Anders Timmerman.

82

.Fxr t470 hyste en hustru i Söderköping många hjartekval för sin mans
sjukdoms skull. Denne låg nämligen ett halvt år till sängs och var så

svårt sjuk, att det ej var hopp om hans liv. För att lösa sorgens band
lovade hon fru Katarina en man av vax samt andra frornma verk och
tjänster. När hon gjort detta samt fullgjort en pilgrimsfärd, förändrades
hans sjukdom till det bättre, och inom kort återgavs honom hälsan. Hon
hembar oändligt lov åt Gud i hans tjänarinna fru Katarina. Vittnen äro
Birger Svensson och Peter Ingevaldsson.

83

Är 1470 f<;ll en yngling från Tjust ned från en hö;d, och tre revben
brötos ihonom. Han lovade att ge offergävor ät fru Katarina; då lindrades
smärtan, och inom kort blev han alldeles botad. Han prisade den högste
läkarens, Jesu Kristi, barmhärtighet, i hans tj'anarinna fru Katarina. Vitt-
nen äro herr Johan och broder Nils, tjänare i klostret.

84

Är 1470 seglade många personer på havet och väntade endast döden, ty
det uppstod en storm, som hotade dem svårt. De åkallade därför med
stor fromhet frwKatarinas hjälp och lovade henne sina offergåvor. Samma
timma upphörde stormen, och de funno hamnen. De infriade sina löften
samt lovade och prisade Skaparens nåd i hans tjänarinna Katarina. Vitt-
nen äro herr Bengt i Kvillinge och Nils Ebbesson.
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8t

Är 1470 låg en kvinna fjorton dagar i barnsnöd, och de nårvarande
tyckte, att hon var döden nära. De kände medömkan med henne och
gjorde å hennes v'ignar ett löfte till fru Katarina och till Vadstena, där
hennes reliker vila. Hon födde strax på stund med sådan lätthet, som hon
kunde önska sig, och tackade Gud, som genom den heliga Katarinas för-
tjänster förbarmat sig över henne. Vittnen äro Nils Ebbesson och Nils
Johansson.

86

Ar 1470 var en man utom sig av oro och sorg, emedan elden.oförmodat
angrep hans gård. Han ödmjukade sig, ftill på knä och bad Herren och
hans älskade fru Katarina, att de övriga husen inte skulle brinna. När
han dessutom avlagt ett löfte till samma frus grav i Vadstena, kuvades
elden; den kvävdes,. och de hus, för vilka han bett, förblevo oskadade,
Gud vare lov. Vittnen äro herr Johan samt broder Nils, tjänare i klostret.

87

Är 1470 plågades en kvinna i Söderköping olidligt i ögonen, så att hon
helt och hållet var utan syn en månad; hon förmådde varken urskilja den
klara dagen eller den mörka natten och hoppades icke mer att i detta
livet få se denna världens ljus. I denna nöd böjde hon, tillsammans med
sin man, knä på marken; de bådo till Herren och hans tjänafinna fru
Katarina, och båda lovade att vallf.ärda till samma fru Katarinas grav med
en offergåva. Till deras rättmätiga häpnad försvunno smärtan och blind-
heten, och hon fick en klarare syn än hon någonsin förut haft. Vittnen
äro herr Birger och Knut.

88

Är 1470 var ett barn, som var två och ett halvt år gammalt, så för-
lamat, att det ej kunde sitta, och det kunde omöjligen bli friskt. Fadern
och modern voro otröstliga häröver. För att få lindring i sin sorg togo de

med gråt och suckan sin tillflykt till fru Katarina och lovade att vall-
färda till hennes grav i Vadstena med vax och med en from offergåva,
Och när de kommit fram till gravplatsen, förrättat sin bön och framburit
sin offergåva, började barnet genast sträcka på kroppen, och det kunde
sitta självt, vilket det aldrig gjort förut. De stannade där nägra fä dagar,
återvände sedan glada till sitt hem, eftersom barnet blivit alldeles friskt
igen, och lovprisade Gud och den saliga fru Katarina. Vittnen äro Bengt
i Kvillinge och herr Birger.

r42



Den beli.ga Katarinas au Vailstena lia ocb unileruerk

89

Samma år blev en yngling vid namn Magnus Petersson gripen av en så

svår sjukdom, när han var i Motala socken, att han ej kunde röra högra
armen samt handen och bröstet, och han var dessutom mycket sjuk i
huvudet. Flans mor fick höra talas om detta i Vadstena och skyndade nu
för att såvitt möjligt hjälpa sin son i hans trångmåI. När hon kom till
det ställe, där han låg sjuk, sade hon till honom: >Månne du har gjort ett
l<;fte till något helgon, för att det måtte hiälpa dig med sina böner?>

Sonen svarade henne: >Jag har lovat fru Katarina en arm av vax.> Mo-
dern sade: uJag skall lågga ett vaxbröst och ett vaxhuvud dartill.> Nar
l<;ftet på detta sätt avlagts, bad pojken, att modern skglle ge honom att
dricka. Hon dröjde icke att villf.ara hans begäran utan gick för att skafra

vad han bad om, och när han kom tillbaka, fann hon honom sittande i
sängen (han hade kort förut legat orörlig som en stock) och-prisande den

allsmäktige Guden, som hjälpt honom genom sin älskade fru Katarinas
förtjänster. FIan återställdes till fullständig hälsa, när han infriade det
löfte han givit. Vittnen äro herr Olov Petersson, präst, samt herr Ulf
Petersson, riddare,2z

90

Samma år kom en broder av Sankt Franciskus' orden till Frälsarens

kloster i Vadstena. FIan var mycket kraftlös, men han gjorde ett löfte till
fru Katarina för att äterf.ä hälsan, blev bönhörd och gick glad därifrån.

9t

Samma är var en gosse nästan dödssjuk. Hans mor gjorde ett löfte till
fru Katarina, och då upphörde sjukdomen. Pojken tillfrisknade, och mo-
dern infriade löftet till Guds ära och fru Katarinas heder. Vittnen äro

Lars Siggesson och Dan Nilsson.

92

Samma är var en fattig kvinna vid namn Margareta sjuk i huvudet,
både inuti och utanpå, så att håren föllo av hjässan och slem och blod flot
ned ur huvud och panna. Hon gjorde ett löfte, kom till fru Katarinas

grav, åkallade Guds mildhet för hans älskade fru Katarinas skull och lade

pannan på gravstenen. Den övergöts med blod, och hon kände strax
lindring samt återfick inom kort fullständig halsa. Vittnen äro Jorder
Larsson och Johan Flåkansson, båda borgmästare.

u Dettr och de följande 3 miraklerna återfinnas på fol. roor-100v i handskriften.
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.93
Botild från Linköping ville, efter att ha utråttat sina ärenden i Upp-

land, vintertidfara tillbaka till Linköping, dtu hon bodde. Hon kom med
yagn till den ström, som heter Bråviken. Den var då isbelagd, och hon
önskade fara över den. FIon stötte emellertid på en vak eller öppning i
isen; där brast isen under henne, och både kvinnan och hästen sjönko ned

i vattnet. Hon såg, att döden hotade henne, och när det nu ej fanns
någon hjälp från dodliga människor, borjade hon äv hela sitt hjätta att
åkalla fru Katarinas av Vadstena, den heliga Birgittas dotters, beskydd, i
det hon sade: >O saliga fru Katarina, jaghar hört av ditt helgonrykte, att
den allsmäktige Guden i hela världen gör underbara och häpnadsväckande
ting med dig och för din skull; var nu i denna nöd min särskilda moder,
förespråkerska och hjälparinna hos Herren, så att han råddar mig ur denna

dödsfara. Jag lovar dig att vallf;rda till dig, offra dig vax och hedra dig
med andra fromhetsövningar.>> När hon avlagt detta löfte, lyftes hon
genast på högst underbart sätt ur vattnet upp på isen liksom av nägra
levande människors händer. Jublande glad häröver återvände hon hem

och in{riade löftet med all fromhet. Vittnen äro Magnus Bengtsson i Lin-
k<;ping och Matteus Flaraldsson sammastädes.23

94

En treåri.g fli.cka, som död drogs upp ur en b'runn

En kvinna vid namn Katarinai Skåne, Lunds stift, östra Ingelstads by,
sökte i stor hjärteångest sin förlorade teäriga dotter från tidigt på mor-
gonen ända till solnedgången och letade på många ställen. Hon hade

nästan givit upp hoppet om att finna henne mera, men så kom hon av

en slump till en brunn, och när hon kastade blicken i denna djupa brunn,
såg hon flickan, som,hon sökt så länge och så vida omkring, stå på huvudet
med benen i vädret. När hon med andras hjälp dragit upp henne, befanns
det, att hon helt enkelt var död, och den ena armen och höften voro all-
deles brutna alr en stor sten, som följt med henne i fallet. Man lade henne

på släta marken och rullade henne många gånger fram och tillbaka, för
att hon skulle kasta upp det vatten hon svalt. De anhöriga bände upp
den kära dödas mun och prövade olika lakemedel far att. fä liv i henne,
men förgävss 

- 
ingenting hjälpte. Då föll den dödas moder på knä och

lovade vallfärda till den plats, som heter Lunkin, den berömda plats i
denna trakt, där S:t Olov vördas och som ligger f.yra och en halv mil
från hennes hem.2a Efter att så hava avlagt löftet, bar hon båren, såsom

" Derta mirakel återfinnes pL f.ol. zt r och 102 v i handskriften.
'n Socknen heter numera S:t Olov, och sockenkyrkan har en berömd nådabild av hel-

gonkonungen.
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sed är, till en avskild plats. När det blivit morgon tog hon i gryningen
eller omkring denna tid samma bår, band fast flickan därpå så gotr hon
visste och kunde och lade allt såsom en börda på sina axlar. llon begav
sig, såsom hon lovat, på väg till S:t Olovs plats. När hon kommit dit och
ämnade gå in på kyrkogården, kom man henne till mötes med tre döda
barn, som buros dit av sina anhöriga, på samma sätt som hon själv bar
sitt barn; ett av dessa barn hade dödat sig självt med en kniv, det andra
hade drunknat, och det tredje hade blivit kvävt i sängen ay sin mor. Alla
gingo tillsammans in i kyrkan, åhörde mässan och bådo under så stor
andakt som möjligt den helige Olov, att han med sina förböner hos FIer-
ren, vilken har nyckeln till liv och död, skulle utverka der önskade åt
dem. När mässan slutats, visade sig den framgång, bönen haft för de tre
andra, som kommit, ty de vaknade alla till liv, och derta, såsom det fromt
tros, genom den helige marryren Olovs farbaner och förrjänscer. Men
den kvinna, om vilken det ,här berättas, blev icke bönhörd. Därför upp-
manade henne kyrkoherden på orten med dessa eller liknande ord: >Goda
kvinna, eftersom Sankt Olov tydligen icke mottager ditt löfte och din
vallfärd, så synes det vara nödvändigt, atr du följer den regel, som är
gemensam för alla, och överlämnar stoftet åt stoftet, eftersom det ej mera
finns något hopp om liv.> Barnets moder lyfte outsägligt sorgsen ånyo
liket från kyrkogolvet för att enligt Kyrkans förordningar och landets
lagar begrava det, men då ropade en franciskanbroder från Jönköpings
kloster, en man av förnäm götasläkr, med hög röst och sade: >O kvinna,
vänta litet och hör på mig! I vårt land Sverige i Vadstena kloster vila
relikerna av fru Katarina, den heliga Birgittas dotter, vilka Herren för-
härligar genom täta underverk. Lova derfU henne, att. dt inte förtär
kött, förrän du och din dotter, om hon &terf.fu livet, besökt denna frus
grav med offergåva i form av en vaxbild och andra fromhetsbetygelser,
ty det är min fromma tro, att hon vill, att I skolen vallfarda till henne.>
När kvinnan hört detta, vaknade hon liksom ur en dödsdvala, blev
myckec glad och gjorde vad denne broder lärr henne, ty på den plars,
där hon nu stod och hOll sin döda flicka i armartta, ödmjukade hon sig
på knä och gjorde ovannämnda löfte, i det hon hämtade den största för-
tröstan av broderns råd. Och i samma ögonblick öppnade hon, som varir
död, sina ögon och såg leende och smeksamt på modern med klar och
skarp blick, och hennes ansikte blev rött och vitt som ros och lilja, och
så återfick hon med ett ord hälsan genom den saliga Katarinas böner och
förtjänster, såsom det i sanning tros. Till graven kom modern med dottern
tvä är senare och fullgjorde allt enligt löftet 

- 
tidigare kunde hon det

ej på grund av flera hinder.25

' Detta mirakel återfinnes på fol, tol v-106 r i handskriften.
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9t
En, som aar aansinnig i f etn ueckor

En man från Vadsbo härad, Skara stift, Eks socken, var vansinnig i
fem veckor och plågade icke blott sig själv utan även andra med många
besvärligheter. De, som vårdade honom, kände emellertid medlidande med
honom och gjorde ett löfte till fru Katarina av Vadstena, att han skulle
gå piil hennes grav, dår hennes reliker äro förvarad.e, om han förtjänade
att I bli botad genom ,hennes förböner, så att han kunde vallferda dit.
Sedan löftet och överenskommelsen gjorts, mottog han från himmelen,
såsom han önskat, en lycklig bot för alla lemmar, och vad fromt lovats,
det fullgjordes utan dröjsmåI. Vittnen äro Magnus Algotsson, Sven
Assarsson och Johan Andersson, hans grannar.26

96

En ncrnna, sont. mist kroppskraf terna2T

>Är 1474 bekänner jag syster Katarina Petersdotter, priorinna i Skän-
ninge kloster, till Guds lov och åra och till den vördnadsvärda frun den
saliga Katarinas namns upphöjande, till tröst för eder, alla systrar och brö-
der i Vadstena, I vilka jag så innerligt älskar i Herren, att når j^S pit
måndagen efter den helige martyren Knuts fest år 1474 flisk och i be-
sittning av alla kroppskrafter gick in i det rum, där jag skulle sitta och
just hade satt mig på stolen, så föll jag till golvet och miste alldeles sinnenas
och medvetandets bruk. Sedan 6öll jag i en så tung sömn, att ingen kunde
väcka mig förrän på onsdagen tvä d.agar senare. Men när jag dä var
vaken, lovade de systrar, som voro hos mig, en mässa åt denna vördnads-
värda moder och saliga fru, Katarina av Vadstena. Då återvände genast
sinnena och medvetandet, och jag fick helt behålla dem, ända tills jag
undfått sakramentens nåd. Mina händer och fötter voro dock blåa och
liksom döda. När jag således blivit beredd till att lämna livet, förblev jag
utan talförmäga i ätta dagar, och jag var alldeles utan sinnenas bruk, som
om jag aldrig haft dem. I detta tillstånd låg jag till sängs i femton dygn
utan att intaga mat och dryck, endast vatten. Efter detta blevo mun och
tunga, som om de bränts av eld; tungan blev dessutom sträv som en
oxtunga, och många små stycken ftillo av dem, tänderna lossnade i mun-
nen, och allt vad jag till livets och kroppens underhåll intog, kastade jag
ofördröjligen upp, ty jag kunde inte svälja ned det. Men systrarna och
andra hedervärda kvinnor, som sågo, hur jag Ied och våndades, ömkade
sig över min medvetslöshet, och för att, jag skulle återfå hälsan, drogo de
tre lotter, den första till det heliga korset, den andra till S:ta Katarina

* Detta mirakel återfinnes på fol. rtt r i handskriften.n Dett* och de följande 47 mfuaklerna återfinnas på fol. trl r-128 r i handskriften.
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av Siena och den sista till denna vördnadwärda fru, den saliga Katarina
av Vadstena. På henne föll lotten tre gånger. De närvarande kvinnorna
lovade då å mina vågnar att vallfårda med en vaxbild till den saliga
Katarinas grav i Vadstena. Vallferden fullgjorde de samma år dagen före
S:t Petri kedjors fest, men offergåvan försummade de. Denna försum-
melse visste jag icke om, men nästa natt greps jag av en så svår och plötslig
sjukdom, att jag ej hade något hopp om livet. Vid midnatt njöt jag icke
full sömn utan var snarare i hänryckning, och i den stunden visade sig
för mig en kvinna, iklädd kjortel och utanpå denna en gräfärgad kappa;
hennes huvudbonad var ett dok, som omslöt paflna och kinder. FIon stod
mellan sängen och väggen, där jag låg, och sade till mig: 'Lägg oförtövat
den offergåva, som du lovac mig, på altaret och en skrivelse därjämte, på

det att du sedan må vinna den hälsa, som du begär och önskar.' Detta
sade hon tre gånger, och de närvarande systrarna hörde det tydligt, fastän
de icke alls kunde se vem som talade med mig. När de frägade, vem som

sagt detta till mig, svarade jag dem i ordning allt vad jag sett och hört.
Denna kvinnas skönhet och ungdomlighet kan jag aldrig förglömma.
Efter denna syn skickade jag ofördröjligen min tjänarinna med sagda

offergåva till Vadstena, men ingen skrivelse, som innehOll detta under-
verk, ty jag tänkte icke sätta det på ljusstaken utan snarare dOlja det
under skäppan, och så fAll jag på nytt i sjukdom. Därefter blev jag så

stark i alla kroppens lemmar, att jag efter behag kunde besöka kyrkan,
och denna sjukdom hade drabbat mig i benen och höfterna på så smärt-
samt vis, som om någon plojt med j*nnaglar för att lossa köttet från
benen, och när jag skulle njuta någon sömn, måste jag falla ned på mina
knän på golvet eller lägga mig på en pall vid min säng, fastän större
delen av natten förgick; jag gråt av smärta och jämrade mig som en
mask, och jag fann ingen tröst eller hugsvalelse, förrän jag i mitt hj*ta
alldeles bestämt och beslutat, att jag skulle uppenbara allt. det ovannämnda
inför Guds heliga kyrka, och när jag sålunda befäst detta beslut inom mig,
försvann genast all smärta och sjukdom, och jag har ej mera känt till den.

Gud vare lov och ära, som värdigats bota mig genom sin tjänarinna den
sahga Katarina. Vittnen äro bröderna Ficke och Sune med hela konventet,
och för att sanningen må synas desto tydligare, har jag satt mitt ämbets-
sigill vid denna skrivelse.>

97

En, sorn dött au sina sår, uaknade till liu
En fogde i Skänninge nunnekloster vid namn Sigurd råkade är 1474

i gräl med sin tjänare, och när denne tjånare vände ryggen åt honom,
stack fogden honom bakifrån mellan skulderbladen med ett svärd och
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genomborrade så hans bröst ända till fästet på svärdet. Han gav strax uPp
andan, men genom Guds vink hände det (på det att fru Katarinas helig-
het skulle bli uppenbar), att, några hederliga och fromma kvinnor voro
tillstädes. Dessa lovade honom till sagda fru Katarinas graY i Vadstena,
på det att han åtminstone måtte få liv under en så lång stund, att han
kunde hinna mottaga Kyrkans sakrament. Knappt hade löftet gjorts,
förrån han, som redan varit död en hel timme, vaknade till liv igen. Han
biktade sig fromt för den präst, som kom tillstädes, och alla, som voro
nårvarande och sågo på, förundrade sig mycket. Han infriade trofast det

för honom avlagda löftet, i det han kom till Vadstena, fullt återställd till
hälsan, frisk och helbrägda, och tackade Gud och fru Katarina, till vars
årahan blivit räddad. Han lever ännu. Vittnen äro herr Johan Flänriksson,
herr Birger, herr Peter Larsson och herr Peter Olovsson, alla präster.

98
En döu återfick börseln

Det hände under denna pest, som tillsluter öronen, så att man icke hör,
att Nils Vise, borgmästare i Stockholm, svårt plågades och så forblev döv

i en månad. F{an kunde icke höra ett ord, och hans vänner och fränder
sörjde övermåttan. Men en kväll drog han sig tack vare den Helige Andes

ingivelse till minnes, hur stora under Herren verkar genom sin tjänarinna
fru I(atarina, och innan han lade sig att sova, bojde han knä framför sin

säng och bad gråtande sagda fru Katarina av Vadstena, att hon barm-
hartigt skulle bistå honom hos Flerren genom att utverka, att hörselns

välgärning måtte återgivas honom. För att desto säkrare uppnå detta

lovade han att med sin offergåva vallfärda till hennes grav i Vadstena.

Efter att så ha gjort l<;ftet lade han sig i sängen, föll snart i en lätt sömn,

vaknade till slut friskare och talade då till sin hustru med dessa ord: ,Ära
vare den allsmäktige Guden och den saliga Katarina! Nu hör jag redan

klockan ringa hos bröderna.28 Båda stego nu uPP ur sängen, besökte

munkklostret under mångdubbla d fröid och framburo sina böners offer

åt Flerren och hans tjånarinna, den saliga Katarina. Den åttonde dagen

dåref.ter begav sig denne borgmästare på väg till Vadstena för att trofast
fullgöra vad han ödmjukt lovat, vilket också skedde. Vittnen äro \fleneka
Stingebrrgh och broder Rotker i Vadstena, hans biktfader.

99

En död gosse uaknade till liu
En man i Stockholm vid namn \Zeeneka Stingebergh reste med sin

hustru i afiärsärenden vid marknadstid till staden Södertälje. För att vila

" Flärmed avses franciskan- eller dominikanklostret i Stockholm.
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styrde han skeppet till hamnen Bockholmsund. Där haggo hans tjänare
ned ett träd, som skulle komma dem till nytta. När trädet foll, träffade
det emellertid med en gren huvudet på \Teeneka Stingebarghs son, så att
dödlig skada uppstod, och tre kvistar trängde ned i hans hjässa och ut
genom halsen. Nar föräldrarna hörde gossens gråt och jämmer, sprungo
de skyndsamt dit, och när de funno honom, hade han just givit upp
andan. Under obeskrivlig sorg förde de liket till skeppet. Alla kommo
fort samman till det så sorgliga skådespelet, men ingen tröst eller hjälp
kunde de bringa. Emellertid kom till de förtvivlade den gudomliga trös-
tens ande, som brukar vända sorgen i gladle, och han upplyste deras

hjtutan och sinnen, att de skulle taga sin tillflykt till de himmelska in-
byggarnas hjälp, när de icke hade någon mänsklig hjalp att tillgå. Detta
g.iorde de också, ty i samma stund åkallade alla de närvarande jämte den

dödes föraldrar fru Katarina av Vadstena och sade: >O vördnadsvärda
fru, hur ryktbart flyger icke ditt namn och din berömmelse genom
världen! Du är ju redo att med din förbön hjälpa alla, som 'iro i fara.
I(om därför även till oss för att trösta oss och mildra vår smärta, och
utverka åt oss av Herren, genom vilken allt lever, att denne gosse, som

ligger här död, får liv igen, på det att din helighet må bliva desto be-
römdare.> Underbart att berätt^l Tre timmar efterät såg fadern gossen

röra sig, och själen vände tillbaka till kroppen. Alla gladdes över det stora

underverket. Fadern inställde resan och återvände hem, och när han se-

dan fick tid, kom han till Vadstena och förde med sig gossen helbrägda.
Han tackade Gud, som för den saliga I(atarinas förtjänster och förböner
återgivit honom hans son levande. Vittnen äro Nils Vise borgmästare i
Stockholm och Herman Linttorp.

100

Shadatl till döds au en stång

Torer Olovsson från Bräckaberga, Fivelstads socken, Linköpings stift,
drev upphetsad på sina hästar, som drogo en vagn, att de skulle trava
fortare - de skyndade nämligen inte på så fort som han önskade - och
i sin otålighet tog han en stång ur vagnen för att slå dem, men när han
skulle svänga stången, föll den olyckligtvis ur hans händer, och han ska-

dade sig så illa med den, att spetsen kom in i naveln, trängde in i inälvorna
och gick ut genom ryggen. Ingen av de närvarande, som sågo detta, kunde
tro annat ån att han redan dött. Icke desto mindre satte de sin f.asta f&-
tröstan till Gud, som kan väcka till liv, och till hans helgon, och därför
anropade de ståndaktigt fru Katarina, den heliga Birgittas dotter i Vad-
stena, att hon skulle hjålpa, och de lovade, att han skulle vallf årda ttll
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hennes grav, om hon av Flerren kunde utverka livet och de forna kraf-
terna åt honom. När löftet sålunda avlagts, förtjänade han att äterfiä
själens och kroppens alla förmögenheter, och han kunde tala rikrigt; han
f.öruättade fromt sin bikt, och till slut återställdes han i samma stund till
fullständig hälsa, vilket synts människorna omöjligt. Löf.tet infriade han
mycket trofast, glad i själ och hjårta. Vittnen äro Gudmund i Äskasäter
och Lars Flaraldsson sammastädes.

101

En man uid namn loban, sorn uar d,öden nära

Johan Andersson från Munktorps socken i Västerås' stift plågades av
en så svår sjukdom, att ingen hoppades att han skulle få leva längre här
på jorden. I två dygn var han utan talförmåga. Medan han var i detta
tillstånd, kom av en tillfällighbt en pilgrim, sbm rådde den sjukes an-
höriga, att de skulle göra ett löfte för honom till fru Katarina av Vad-
stena. De gåvo glatt sitt bifall åt denne pilgrims uppmaningar och lovade,
att han ödmjukt skulle besöka sagda fru Katarinas grav, om han åter-
finge sin förra hälsa. Sedan löftet pä detta sätt högtidligen avlagts, äter-
fick han utan dröjsmål fullständig hälsa både i tungan och övriga lem-
mar. Frisk kom han till Vadstena och prisade Gud i hans tjänarinna fru
Katarina. Vittnen åro herr Hullo, kyrkoherde i Munktorp, och hans bro-
der Knut Andersson på samma ort, samt Gudmund från Stockholm.

r02
En döu flicka

En kvinna i Arboga hade en dotter, som under tre är pä grund av svår
dövhet icke kunde höra ett ljud av något slag. Uppmanad, såsom det
ovedersägligen tros, av den insiktens gåva, som den Helige Ande gav
henne, gjorde modern ett löfte för henne till fru KataÅna av Vadstena,
om hon återfinge hörseln. Knappt hade löftet uttalats, förrän all dövhet
genast försvann. Vittnen äro Ingemund, smed i Arboga, Margareta, Tide-
kin Peterssons hustru, och Peter Håkansson sammastädes.

103

Hut en högerband ocb en bögerfot förtorknde

Nils Sunesson i Rumby, Häradshammars socken, Linköpings stift, hade
en son, vars högra hand och högra fot på grund av en svår och tilltagande
sjukdom alldeles förtorkade, så att han varken för sig själv eller någon
annan kunde vara till nytta eller gagn. Hans föräldrar råkade därför i
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stor bedrövelse och ourhärdlig 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, vilken de med all upfriktighet lovade, att de.as son OdÅjukt
skulle besöka hennes grav. När denne enligr löftet kom till vadstena fann
han, att han blivit alldeles frisk, och med obeskrivlig glädje vandrade han
tillbaka till sitt föräldrahem. Vittnen: Sune från Fjärdingstad och Magnus
från Vanghem.

104

En suårt sjtr.k nttnna i Vårfruberga

En nunna i Vårfruberga kloster i Strängnäs' stift hade ett helt är legat
till sängs för sin svåra sjukdoms skull. En natt, när hon sov, visade sig
för henne en kvinna, som frågade henne, huruvida hon önskade bli frisk.
Den sjuka svarade, att hon ej kunde tänka sig eller önska något ljuvligare.
Då sade kvinnan: >Gör ett lAfte till den saliga Katarina av Vadstena, så

skall du bli frisk.> Så snart hon vaknat, skickade hon efter abbedissan,
och när denna kommit, berdttade hon henne allt, vad hon blivit upp-
manad till. När abbedissan hört vad som hänt, sammankallade hon sysrra-
samfundet och berättade dem detsamma. De gladde sig mycket åt vad de
fä:'t höra, och alla bc;jde fromt knä med abbedissan, bådo till nämnda
fru Katarina, äkallade hennes hjälp och avgåvo dessutom å den sjukas
vdgnar ett löfte om offergåvor, om denna förtjånad,e att uppnå sin forna
hälsa. När den sjuka efter nästa natt vaknade ur sin sömn, kände hon,
att hon var frisk i alla kroppens lemmar, så att hon utan den plåga och
det besvär, som länge tryckt henne, kunde besöka kyrkan och koret, där
hon tillsammans med sina systrar i hymner, psalmer och andliga sånger
prisade Gud och den saliga Katarina med sitt glödande hjärtas äträ, tack-
sam för den nåd, som vederfarits henne. Vittnen äro Katarina Jönsdotter
och Birgitta Jönsdorter sammastädes. och när dessa kvinnor bevittnade
detta, voro dessa präster närvarande: herr Birger, herr Johan llenriksson
och herr Peter Olovsson.

10t
En, sorn llöU på att dö au en pil

Sven Svensson, tjånare hos Johan Knursson på Dal, Skara stift, råkade
vid ett gästabud i ett sådant gräl med en kamrar, att d,e skildes som död-
liga ovänner, vilket denne Sven fick röna genom en orättfärdig falskhet,
sorn hans kamrat försåtligt tillfogade honom. Ty då han var på hemväg
till sin herre lagmannens hus, befann sig denne kamrar framför honom
på samma väg, och dä han nu inte aktade sig tillräckligt, rusade hans
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ovän emot honom med en spänd båge i händerna; på bågen hade han en
pil, som han sände rakt i huvudet på honom, och den trängde in ända till
dess vingpennorna gjorde motstånd. I samma ögonblick foll den sårade till
marken, han förlorade talförmågan och var stum i tre dagar, tills hans
släktingar eller vänner å hans vägnar lovade, att han personligen skulle
vallf;rda till fru Katarinas grav i Vadstena. De lovade detta på sakra-
mentet, och han återfick då snabbt talförmågan. Han kom helbrägda-
gjord till Vadstena, prisande Gud i hans tjänarinna fru Katarina, och in-
friade trof.ast allt vad man lovat för honom. Vittnen äro Esbjörn i ödeby,
Fors' socken, och Torsten i Segrosa i samma socken.

106

Etr. barnaföderska ocb ett dött barn, sorn aaknade till liu
Kristina Arvidsdotter i Gudhems klostertg, Skara stift, födde ett d<;tt

barn och dog själv. När barnmorskorna sågo denna sorgliga händelse och

att, all rnänsklig hjälp var förgäves, kastade de sig på knä och anropade

fru I(atarinas, den heliga Birgittas av Vadstena dotters, hjälp, hon vars
helgonrykte utbreder sig i världen, och de avgåvo dessutom ett vallfärds-
löfte till hennes grav, om de döda genom hennes förböner förtjänade att
få skåda denna världens ljus. O hur underbar är icke Guds milda makt
och mäktiga mildhet 

- 
den är överallt benägen att barmhärtigt hjälpa

alla och envar, då den nödgas genom sina helgon och utvalda, vilket fram-
gär av detta mirakel, ty då de i tre timmar oupph<;rligt ropat den saliga
Katarinas av Vadstena namn, på det att hon skulle värdigas förbarma sig
över dem, och hon alltså åkallats med många djupa suckar och höga rop,
utverkade hon av Filerren liv åt det dödfödda barnet och åt modern. När
bäda fätt liv och uppstått frän de döda, kom kyrkoherden och döpte
barnet, som ännu lever. Sedan kom modern i stor glädje till Vadstena och
infriade löftet fromt och ödmjukt. Vittnen äro Sven Petersson, Johan
Bengtsson och Anders Petersson sammastädes.

707

En kuinna, sotn i fyra dagar uar besatt au d,jäuulen

Hustrun till Harald Johansson i Säby by i Skärstads socken, Link<;pings
stift, var i f.yra dagar besatt av djävulen och plågades outhärdligt. Många
präster, såväl vädds- som ordenspräster, kommo till henne för att med
exorcismens3o heliga ord befria henne från denne onde ande. Men vilka

'n Av sammanhanget framgår, att hon var en bondhustru på en gård, som lydde un-
der Gudhems kloster.* Kyrkans ritual för utdrivande av onda andar.
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läkemedel man än försökte använda, blev hon dock ej botad till följd
av dem. De togo då sin tillflykt till den saliga Katarina, den heliga Bir-
gittas dotter, som är när alla, då hennes beskydd anropas, och vid första
åkallandet av hennes namn vek genast den onde anden och kvinnan blev
alldeles botad. På grund av denna nåd, som så barmhärtigt givits, vall-
fardade hennes man till Vadstena för att kungöra detta underverk och
ej anses som otacksam. Han fullgjorde vallfärden med stor ödmjukhet,
barfota och utan linnekläder. Vittnen äro herr Håkan, kyrkoherde i
Skärstad, och herr Lars, kyrkoherde i ölmstad.

108

En tinnncerne&n, so',t dog till följd au ett f all

När en timmerman i Stockholm vid namn Lars steg upp för en stege

på ett hus, som han skulle laga, brast stegen, så att han själv föll ned på
den stenlagda gatar' och dog. Mänskligt att döma var det intet hopp om
att han före denna världens gemensamma uppståndelse mer skulle få se

solen med kroppsliga ögon. Emellertid fingo de misströstande människor,
som voro närvarande, en ingivelse från ovan, som upplyste deras sinnen
och manade dem, att de skulle göra ett lOfte fOr honom till fru Katarina
av Vadstena, på vars förböner han måtte förtjåna att återuppväckas till
liv. Styrkta i hoppet genom denna ingivelse gjorde de ett löfte, att han
skulle vallfärda till Vadstena med nyttiga offergåvor, om han finge liv
igen. Sedan man högtidligen lovat detta på sakramentet, räddades han
från dödens portar och vaknade liksom ur en sömn till allas häpnad. Vad
man lovat för honom infriade han med all fromhet, när han kom till
Vadstena. Vittnen äro Folman van Lunden och Algot guldsmed, en bor-
gare i Stockholm.

109

Sjuk ttll dads

Håkan Larsson från Kopparberg i Dalarna 1åg ett halvt år till sängs,

var alldeles utan kroppskrafter och väntade i sitt kval endast döden,
straffet för vär första öyerträdelse. Men en natt, när han sov eller var
hänryckt, visade sig för honom en skön kvinna, som frågade, om han
önskade bli botad. Ffan svarade henne: >Detta år allt vad min själ begär.>
Kvinnan sade då: >Om du vill återfå din forna hälsa, bör du låta göra
ett spiralformat vaxljus av ett punds vikt, och du bör personligen offra det
vid fru Katarinas grav i Vadstena. Vid detta tal ropade han, som länge
varit stum, och sade med klar röst: >Jag tillägger ett andra.>> Från den
stunden blev han frisk och beredde sig att uppfylla den befallning, som
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givits honom. FIan kom till Vadstena, full av glädje över sin lr.rln.rrrn"
hälsa, och för egna kostnader lät han göra en spiral av vax, som för när-
varande brinner till Guds och fru Katarinas ära. Vittnen äro Jakob
Djurakarl i Fledemora och Esbjörn Olovsson sammastädes.

110
En gosse sone dog und.er en aagtu

När Erik Olovsson i Göpperstad, I(uddby socken, Linköpings stift,
skulle återvända från skogen till sitt hem, hände det, att, hans son, som
drog en vagn full med ved, av en olyckshändelse fö11, varvid lasset välte
över honom, alldeles över hans hals, och så blev det liggande, tills fadern
kom. Denne rusade snabbt dit fAr att se, vad som hänt, och fann, dä, att
hans son hade dott. tltom sig av smärta stod han och undrade vad han
borde göra men började nu i denna sin bedrövelse betänka, vilka under
Herren verkar genom sin tjänarinna frr Katarina, den heliga Birgittas
dotter i Vadstena, och när han tänkte pä d.etca, styrktes hans hopp; han
begynte åkalla samma fru Katarinas hjälp och lovade, att om hans son
återskänktes honom levande, skulle han med gossen vallfårda till hennes
grav i Vadstena, medförande ett pund vax. När l<;ftet på detta sätt hög-
tidligen avlagts, btirjade han, som varit död, öppna ögonen och visa alla
tecken till liv, sä att fadern i obeskrivlig fröjd, tackande Gud och den
saliga Katarina, lyfte sin son från marken och bar in honom i huset. Efter
ätta dagars forlopp kommo både fadern och sonen till Vadstena, trofast.
infriande löftet. Vittnen äro Johan Arvidsson i Skogsby och Simon Ar-
vidsson sammastädes.

111

Några bus befriades från eldsuåda

Genom vårdslöshet angrep elden Johan Cruses gård i Småland, Lin-
köpings stift, och förvandlade den helt till kol och aska. När nu en kraf-
tig vind blåste upp från samma väderstreck, bortförde den glödande styc-
ken och kastade dem över den närbelägna ladugården. E{tersom han var
utan hopp om mänsklig hjalp, vände han sig till den gudomliga hjälpen
och besvor fru Katarina, den heliga Birgittas dotter i Vadstena, att hon
skulle bistå honom med sin bön och hos Flerren utverka misskund åt
honom, innan ladan med säd och ha bleve förstörd. Och han tillade ett
löfte, att om han bleve bönhord, så skulle han vallfarda till Vadstena och
till hennes ära ofl-ra en av sina bästa kor. Efter löftets avläggande vände
vinden sig och drev alldeles tillbaka den farliga vådelden från gården, så

att allt blev räddat. Vittnen äro prästerna herr Lars från Köping, herr

Johan Henriksson och herr Birger, samt Lars Olovsson.
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tt2
En blind flicka

Kristina Sondotter från östhammar, Börstils socken, Uppsala stift, hade
en dotter, som i tre är var berövad synen, emedan hennes ögon voro in-
fekterade av det sjuka köttet. Därför tog modern i sin stora bedrövelse
sin tillflykt till fru Katarinas av Vadstena beskydd, hon vars namn och
rykte nu prisas på jorden på grund av hennes helighets många olika under-
verk, och med böjda knän avlade hon för dotterns skull ett löfte, att hon
skulle vallfårda till Vadstena med sin offergåva. Flickan återfick då genast
synen utan någon defekt. FIon ansåg icke denna nåd för betydelselös utan
fullgjorde med stor ödmjukhet och fromhet allt vad hon lovat, i det hon
kom till Vadstena. Vittnen äro Peter Nilsson från östhammar och Lars
murmästare sammastädes.

113

Oerhört suårt sårad.

Nils Jönsson i Flathult, Döderhults socken, Linköpings stift, blev av en
fiende sårad i armen på tvären, så att endast skinnet höll samman köttet
och benen. Han utstod de svåraste plågor och fruktade, att döden ound-
vikligen hotade honom. Vilken utväg han borde välja genom mänsklig
hjälp, visste han ej. Han lyfte dirf.ör hjärtats och kroppens ansikte mot
himmelen och kallade där med sitt sinnes hela brinnande begär fru Kata-
rina av Vadstena till hjälparinna, och han lovade med fast förtröstan att
vilja vallfårda till hennes reliker, ifall han bleve frisk. Efter att. ha gjort
ett sådant löfte foll han i en lätt och skön sömn, och han tyckte sig se,

att en ädel, underbart skön och ståtlig kvinna nalkades honom; hon grep
lonom i armen, återställde den till dess forna hälsa och satte allt i skick
enligt naturens ordning. När han sedan yaknade, rörde han först på fing-
rarnai under de ätta närmaste dagarna låg han till sängs, och såret läktes
ucan läkarnas åcgörande. Sedan dessa dagar förlupit, steg han upp och
kom frisk till Vadstena, glad över det som Herren gjort med honom ge-
nom den saliga Katarinas förtjänster. Vittnen äro Gotskalk Petersson och
Peter Skog från samma församling som han själv.

114
Sårad till döds

En man från Telemarken i Norge, Brunkebergs socken, blev av några
av Satans drabanter, som hade för avsikt att döda honom, ömkligen sårad,

i det att de h<;ggo av honom högra handen, med två spjuc genomborrade
lans kropp och bröto båda benen, så att endast skinnet höll samman dem
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annars hade de delats isär. Efter att, ha lämnat honom halvdöd gingo

de; enligt deras uppfattning var han då död. När han nu kände sig så

skadad, lyfte han sitt sinne upp från jorden till himmelens fader och
jordens skapare, ty om jordisk läkedom misströstade han. Han valde till
förespråkerska fru Katarina, den heliga Birgittas dotter i Vadstena, som
skulle taga sig an hans sak och framställa den i det himmelska hovet för
den högste domaren. Likaså lovade han att vallffuda till Vadstena, dlår

hennes vördnadsvärda reliker vila, om hon av Herren kunde utverka en
sådan styrkans nåd åt honom. För denne man, som bad och lovade på

detta sätt, visade sig strax på verksamt sätt den gudomliga närvarons nåd
genom sitt majestäts makt. Ty den sände till honom en för Gud välbe-
haglig kvinna, som verkligen var en samarit, och hon lyfte honom från
marken, lade honom på sina skuldror och bar honom, den på alla ställen
sårbetäckte, barmhärtigt till sitt hus. Där lade hon honom i en säng, och
han låg där en och en halv månad. Sedan stod han så att säga upp från
de doda till nytt liv, begav sig enligt lOftet på väg till Vadstena och reste,
tills han nådde det avsedda målet, där han tackade Gud och denna hans
värdiga och vördnadsvärda förespråkerska fru Katarina, för vars för-
tjänster och böner han blivit frisk. Han kände ej någon smärta mer, ehuru
handen var avhuggen. Vittnen äro Lars i Silagård och Aslak i Nådendal.

ltt
Nästan död au sina sår

Knut Posse, son dll Johan Lage Posse, en riddare från Sveriges frejdade
rike, befalldes av riksföreståndaren att båra fanan framför rikets krigshär
emot den danske konungen. Han föll i kampen på det berg, som heter
Brunkeberg, nära Stockholm, och när slaget var slut och några av fien-
derna dödats och andra jämte sin konung tagit till flykten, hittade man
honom vilande såsom död på marken. Fast han var järnklädd frän hjässan
till fotabjället, var han icke desto mindre djupt sårad i huvudet med en
sådan tillspetsad bila, som gemenligen kallas p&lyxa, och dessutom hade
han lyra dodligt inskjutna pilar i kroppen, som voro mycket svåra att
d.raga wt. Hans ben var pä två ställen nästan hugget mitt itu, och endast
ett litet stycke höll samman det, så att det icke tudelades. I detta tillstånd
Iyftes han från marken och bars in i Stockholms stad till sitt härbärge,
varest han i två dygn låg till sängs :utan att kunna tala. Kända och okända
gingo dit f& att trösta, och man kom överens att lova honom till den
saliga Katarinas grav i Vadstena, om han genom hennes förtjänster och
f<irb<;n bleve botad och om han kunde undfå botens sakrament och för-
månen av de andra sakramenten före sin död, eftersom man ej hade något
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hopp om hans lekamliga liv. Detta gjorde man, och knappt voro löftes-
orden började och avslutade, förrän han började tala, ödmjukt be-
gärande biktens hälsosamma läkemedel. När bikten vederbörligen blivit
gjord och han hört, vad man lovat för honom, tackade han Gud och dem,
som avlagt löftet, sägande sig gärna vilja göra allt, vad man hade lovat.
Han blev frisk från sin sjukdom och kom till Vadstena i stor glädje samt
offrade en vaxfigur, som hade samma fyra pilar i sig, jämte andra tecken,
som skulle visa hur sårad hans kropp hade varit. Vittnen äro herr Sven
kyrkoherde i Stockholm, Johan Styung rådman och Johan guldsmed
sammastädes.

tt6
En treårig flicha som uar d.öden nära

Finvid Bengtssons treäriga dotter i Undenäs socken, Skara stift, satt
vid ett kar för att smaka av den söta vätska, som hennes moder bryggde
öl av. Olyckligtvis stjälpte karet, och all den sjudande vätska, som fanns
däri, rann ned på flickan, som blev så illa skållad, att inte det minsta
stycke av huden farblev helt utan hon blev alldeles flådd. Modern sprang
skyndsamt dit, tog flickan i sina armar och satte henne i den bäck, som
rinner utanför husdörren. När fadern hörde moderns rop och jämmer,
greps han av ve, fast han ej visste vad orsaken var. Han 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. I denna bedrövelse
lyfte såväl fadern som modern under tårar sina sinnen mot himlen och
kallade på hjälp från den allsmäktige Gudens tron genom förmedling av
den förträffliga heliga jungfrun, den saliga Katarina, S:ta Birgittas dotter
i Vadstena, till vilken de lovade att vallf^rda och offra en vaxbild. När
loftet på detta vis högtidligen avlagts, började hon, som synts vara död,
utan vidare dröjsmål att tala, och inom fä dagar var hon fullt återställd
till hälsan, så att fadern, icke av tvång utan med glatt sinne, kom till
Vadstena och infriade allt vad han lovat. Vittnen äro Olov Andersson i
Sandviken och Johan Bengtsson i Forsvik.

tt7
En fyraårig flicka försuunnen i skogen

Dottern till en man i Flammars socken i Närke, Strängnäs' stift, fyra
år gammal, gick från sina föräldrars gård ut i den skog, som kallas Fille-
skog, och återvände icke. Av föräLdrarna och deras vänner söktes hon
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men hittades ingalunda. Till slut tillkallades folk från tre harader f& att
leta ef.ter henne. I tre dygn sökte man henne men förgäves, och så gav
man upp hoppet om att någonsin finna henne mera och beredde sig att
så fort som möjligt återvända hem. Fadern knäföll dårför, sorgsen och
upprörd, ropade till ljusets fad,er, frän vilken vale god. gåva härrör, och
manade honom genom heligheten och förtjänsterna hos den saliga Katarina
av Vadstena, vars berömmelse nu uppfyller världen med vällukt och till
vilken han även gjorde ett löfte. Sedan stod han genast upp från bönen,
och inom en halvtimme funno de henne, glad och frisk under ett träd.
Därför kom fadern, under större jubelf.röjd än man kan föreställa sig,
till Vadstena och offrade en vaxbild etc. Vittnen äro Johan Olovsson i
Harge och Nils Larsson sammastädes.

118

En, soac bliuit uansinnig, återställcs till bälsan

När en tjänare hos Borghard på örebro slott är 1471 var vid Eskils-
tuna, kom på långfredagens kväll människosläktets fiende emot honom
och sträckte honom jämte hästen till marken. FIan reste sig strax från
marken, drog sitt svärd och försvarade sig därmed emor djävulen. Fyra
stötar gav han honom, men när han ämnade tillfoga en femte, föll svärdet
ur hans händer; han blev sinnesförvirrad, allt vad han förde med sig
ftill ur hans händer, och han sprang ornkring på vägarna och på obanade
marker. Slutligen kom han till en kyrkogård, där före honom två män
befunno sig, vilka voro upptagna av något verk till Guds heder och sina
själars frälsning. Han rusade på dem, såsom dårars sed är, och ryckte dem
i håret, men de voro starkare och fingo överhand mot honom. De grepo
honom och bundo honom och förde honom till sist till örebro, där han
fängslades, bands och kvarhölls, tills hans fader tillkallad kom från Väs-
tergötland. Denne löste honom från bojorna och förde honom i sitt fader-
liga medlidande tillbaka till sitt hem. Där fängslades han med nya bojor,
och i dessa plågades han från påsk till midsommar. Men på midsommar-
dagen tog hans fader genom en övernaturlig ingivelse (detta kan man
fromt tro) sin tillflyht till fru Katarinas, den heliga Birgittas dotters,
hjälp, hon vars ljus nu är satt på ljusstaken, ocfu henne bad han med
ödmjuk bön och b<;nfallande andakt, att hon av den Allsmäktige måtte
värdigas utverka misskund och den forna hälsan åt hans son, Sedan löftet
högtidligen avlagts pä detta sätt och det på tro och heder lovats, att har'
skulle vallfärda till hennes grav, grep genom en gudomlig vink, såsom

tron 1är, han som satt i sina bojor ett litet stycke jårn av den stora bojan
och bröt därmed sönder den, befriade sig och kom, återställd till fOr-
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ståndet, med sin fader till den saliga Katarinas grav i Vadstena. I närvaro
av biskopen av Linköping och bröderna visade han vilken stor nåd, som

genom den saliga Katarinas förtjänster vederfarits honom. Vittnen äro
Hemming Helgesson i Söderberga och Sven Esbjörnsson sammastädes.

179
Dödligt sårad

En man vid namn Enbjörn från Tuns socken i Västergötland blev svårt
sårad av sin granne. Denne lade nämligen försåt för honom, smög sig hem-
ligen efter honom och slungade sin yxa i ryggen på honom ända till skaf-
tet, så att tvä revben rycktes ut på honom. Man skickade då efter kyrko-
herden, för att. denne skulle meddela honom sakramenten. Denne rrar en

sann herde och vårdade sig om det, f&r, som anförtrotts åt honom, ty han
kom genast och gav den sjuke avlösningens nåd, fast denne blott med

största svårighet kunde tala. Samme präst övertalade honom då, att han
skulle göra ett löfte till den saliga Katarina av Vadstena; i så fall kunde
han hoppas att bli frisk igen. Den sjuke samtyckte, gjorde som han blivit
lard och gav ett löf.te, att om han återfinge hälsan, så skulle han offra en

av sina bästa oxar till fru Katarina. Efter löftets avläggande blev han
frisk. Han kom till Vadstena och fullgjorde allt enligt löftet. Vittnen
äro herr Torkel i Tun och Björn Andersson sammastädes.

tz0
Sjwh- ttll dads

En man från Frösunda socken i Odenslunda låg ett halvt år till sängs,

och det var intet hopp om att han någonsin skulle komma frisk upp där-
ifrån. När han nu en gång låg och plågades, nalkades honom en kvinna,
som uppmanade honom att avlägga sitt löfte till den saliga Katarina, den

heliga Birgittas dotter, och vallfarda till hennes grav i Vadstena, ty då

skulle han bli frisk igen. Han beaktade tacksamt kvinnans råd, gjorde
som hon rådde honom och kom helbrägdagjord till Vadstena, lovprisande
Gud och den saliga Katarina för den gåva, som han så länge eftertraktat
och så nådigt erhållit. Vittnen: Erik Nilsson i Åttesta och Olov Glad i
Äsvasta.

l2\
Oerbört suårt sårad.

En man från Broby nära Vadstena fick av en, som lade försåt för
honom, ett spjut i form av en hacka i bröstet; det trängde in ända till
vingpennorna, och han f<;ll ned och ansågs vara död. Men när hans vän-
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ner sågo detta, de som hade sett eller hört hur stora under Flerren verkar
genom sin tjänarinna fru Katarina i Vadstena, så gjorde de till henne ett
lafte for honom, om han bleve återställd till sin forna hälsa. När löfcet
avlagts, kände han strax lättnad i bröstet, och på den åttonde dagen där-
efter kom han personligen till Vadstena, offrande en vaxbild, som hade
denna pil i sig, och prisande Gud i hans tjänarinna, den saliga Katarina.
Vittnen äro herr Nils, kaplan i Vadstena kyrka, och Johan Larsson i
Broby.

122

En sexårig gosse krossas au ett fallande träd ocb är haladöd

Halsten i Lida, Appuna socken, Linköpings stift, skulle föra'ved från
skogen till sitt hem. När han h<;gg ned ett tråd av en sådan bredd, att
han kunde omfamna det, ropade han på sin sexårige son, att denne skulle
vika tillbaka, sä att ej detta fallande träd skulle träffa honom. Gossen

hörde faderns röst men lydde ej utan sprang alldeles under trädet, som

sönderslog såväl hans huvud som hans bäda armar. Han hittades liggande
såsom död under trädet, och endast med den största svårighet kunde
fadern befria honom. Denne kunde emellertid icke uträtta mera med sina
egna kraf.ter utan fAljde darfOr deras väg, som sätta sin förhoppning till
Guds älskade, den saliga Katarina, den heliga Birgittas dotter i Vadstena;
han kallade henne till hjalp och lovade pilgrimsfärd och offergåya till
hennes grav. Sedan tog han gossen i sina armar, bar hem honom och kom
slutligen till Vadstena med honom, i fast förhoppning att han skulle bli
frisk igen, när löftet infriats. Vittnen äro Harald. Lake och Torbjörn
skräddare.

t23
Fängslad au d,en saåraste sjukd.otn

En fogde hos riddaren Nils Sture vid namn Lars Johansson trycktes ay
en så outhärdlig pestsjukdom, att mari ej hade något hopp om hans liv.
I femton dagar saknade han talförmågan, och han kunde ej intaga en
smula mat till kroppens vederkvickelse. Eftersom han nu plågades av en

så svår sjukdom, lovade kristtrogna, som skötte honom och som kande
misskund och medlidande, fru Katarina, den heliga Birgittas dotter i Vad-
stena, att om han genom hennes förtjänster och förböner kunde äterfä
sina förra kroppskrafter och sin hälsa, så skulle han vallfärda till hennes
relikers vilostad med andakt och offergåvor. FIan bc;rjade då genast tala,
prisade Guds makt i den saliga Katatina, genom vars helighet han blivit
bönhörd, och kom till Vadstena med stor glädje, infriande sitt löfte. Vitt-
nen äro herr Lars i Åker och herr Ingemund i Ryd.

160



Den beli.ga Katarinas au Vailstena liu ocb underuerk

t24
Döden nära på grunil au genont'borrande au ett spjut

En tjänare hos samme herre, nämligen riddaren herr Nils Sture, blev
två gånger stungen eller genomborrad med ett svärd mitt i hjärtat ända

till fästet på svärdet. Han fOll som död till marken. Prästen kom för att
m'eddela honom botens sakrament och begärde ett srrar men fick intet,
ty han var ej i stånd att tala. Då uppmanade prästen de närvarande att
bedja för honom till fru Katarina, den heliga Birgittas dotter. Detta
gjorde de också. De uppsände nämligen en bön till Gud genom förmed-
ling av den åkallade fru Katarina, och den blev ej obesvarad, ty hans

tungas band löstes. Han bad ödmjukt om syndernas avlösning och fick
den. Sedan återfick han hälsan, ty rner 'ån ätta dagar behövde han ej ligga
till sängs, utan därefter steg han frisk upp ur sängen. Han bom glad och
munter till Vadstena och infriade allt det utlovade. Vittnen äro Lars
Karlsson och Simon skräddare från Västerås.

12t

En tuåårig flicka soru d.og i. en tunna

Johan Petersson i staden Skänninge gick ut ur sitt hus och lämnade sin

tvääriga dotter ensam hemma. Modern var borta i ärenden hos grannarna.

När nu flickan var ensam, steg hon upp f0r att försöka se vad som var
i en stor tunna. Denna var fylld med nytt ö1, och där fOll hon ned och
drunknade. Efter en timma och mera kom fadern tillbaka till huset. Han
f.ann ej barnet, sökte och hittade det så stående på huvudet i denna tunna
med fötterna i vädret. Han drog upp flickan och fann henne död. 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 kvarstan-
nade dock i fadersbröstet., ty det fanns ingen bland dem, som kunde åter-
giva livet åt flickan. DtuIör bojde alla knä och ropade med en röst och

under djupa suckar till fru Katarina, den heliga Birgittas dotter, i det de

sade: >O saliga Katarina, som alltid är när dem, som åkalla dig, hör vår
åkallan, och utverka av Herren, att denna döda åter får liv.> Men fadern
utlovade med tårar i ögonen en vaxbild, om han bleve bönhörd. Knappt
hade löftet avlagts, förrän barnets kinder blevo röda; dess ögon öppnades,

och alla livstecken syntes. Till slut bars hon, fullt återställd till hälsan, till
Vadstena, under det att man tackade Gud och den saliga Katarina samt

infriade l<;ftet. Vittnen äro Anna Magnusdotter och Peter Magnusson,

båda boende i Skänninge.
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t26
En. treårig flicka, som gått uilse i skogen

Johan Svensson, Grava socken, Värmland, Skara stift, sökte i ätta dagar
sin treåriga dotter, som irrade omkring i den täta skogen. För att han
säkrare skulle kunna finna henne, skickades honom genom påbud invånare
från de fyra närmaste häraderna till hjälp, och fastän alla sökte med den
yttersta noggrannhet, var dock deras vanliga ansträngning förgäves, ända
tills de letande genom den Helige Andes ingivelse kommo samman och
gjorde ett löfte till den saliga Katarina av Vadstena, åt vilken även fadern
lovade att oftra sin gård, om han äterfinge sin dotter oskadd. Sedan han
avlagt detta löfte, kom flickan dem glad till mötes, till glädje för alla dem,
som sorgsna sökte henne. Det syntes inte det minsta spår av sjukdom eller
svaghet på hennes kropp, trots hennes svåra umbäranden. Fadern tog
henne jublande i sin famn, kom med henne'till Vadstena och infriade
sitt avlagda löfte. Vittnen äro Olov Matsson i Rud (?) och Birger i
Skived ( ?).

127
En toluårig gosse dör

En man i Ullervads socken, Vadsbo härad, Skara stift, hade en tolvårig
son, som var tillstädes, där de ölbryggande buro ett kar fullt av kokande
vatten. När dessa bärare påskyndade sin gång, snavade de olyckligtvis och
stjälpte allt vattnet över nämnde gosse, som ,strax fall till jorden och dog.
Liket förblev utan livsande tre timmar i sträck. Vid denna anblick gjorde
de närvarande ett lofte till den saliga Katarina, och då återuppstod han
genast från dödens portar, kom jämte andra frisk till Vadstena och in-
friade allt det utlovade. Vittnen äro Abraham i Segerstad och Torbjörn
Olovsson sammastädes.

728

En gosse i Glömstorp i Skalunda socken, Skara stift, var i tre år alldeles
berövad förmågan att gä, ty han var förlamad. Hans vänner, som kände
medlidande med honom, lovade honom till den saliga Katarina av Vad-
stena, och då blev han utan dröjsmål alldeles frisk. Han kom till Vadstena,
fOrherligande Fferren i hans älskade brud, den saliga Katarina. Vittnen
äro herr Olov i Rackeby och Esbjörn Magnusson i Glömstorp.

129

Nils Magnusson i Asby socken hade en tolvårig son. Denne blev slagen
i huvudet av en häst, så att han miste talförmågan. Efiter f.yra dagar gjorde
man ett löfte för honom till den saliga Katarina av Vadstena, och samma
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stund återfick han talförmågan. Fullt botad kom han till Vadstena enligt
avlagt löfte. Vittnen äro Johan i Stångaboda och Johan i Tidaboda.

130

En blind flicka' soru återlick s))nen

Bengt Birgerssons dotter i Yartofta harad led te är i sträck så svårt av
blindhet i ögonen, att hon var blind som en sten. Både hon och hennes
föräldrar lovade, att hon skulle vallfärda till den saliga Katarinas av Vad-
stena grav, om hon kunde äter6ä ögonens syn. Knappt hade löftet gjorts,
förrän hon genom den saliga Katarinas förtjänster vann vad hon önskade.
FIon kom till Vadstena och fullgjorde i sanning allt vad hon lovat. Vitt-
nen äro Anders Torstensson i Skörstorp (?) och Johan Ragnisson.

131

Stutn och såratl mitt i. bröstet

Peter Pålsson i Odensvi socken, Höga by, blev stungen genom bröstet
och så svårt, att lungan hängde utanför kroppen. Han låg stum i tre
dagar, men tack vare sina vänner, som å hans vägnar avgävo lofte till
fru Katarina, förtjänade han att uppnå fullständig hälsa. Vännerna hade
endast begärt, att han skulle få talförmåga, så att han åtminstone kunde
bikta sig, ty de hyste ingen förhoppning om atr han skulle f.ä leva. Genom
den saliga Katarinas förböner blev han emellertid återställd till fullständig
hälsa, så att han kunde vallf.;rda till Vadstena, och han prisade Gud och
den saliga Katarina. Vittnen äro Magnus i Tretorp och Magnus i Oppeby.

132
En förlanad kainna botas

Flustrun till Anders i Boda, Korsberga socken, Linköpings srift, Små-
Iand, var så svårt förlamad, att, hätarna hängde fast vid ryggslutet på
henne. Hon gjorde löften till olika helgon för att äterfä hälsan, men ändå
plågades hon av samma sjukdom och blev inte bönhörd förrän hon av en
man blev rädd att högtidligen avlågga sitt löfte till den saliga Katarinas
av Vadstena ära. Hon samtyckte härtill, och nästa natt återfingo benet
och foten sitt naturliga tillstånd. Tillfrisknad skyndade hon glad till Vad-
stena. Vittnen äro herr Sig31 i Korsberga och Erik Gudmundsson i Boda.

t33
En monstrans rned. reliher återfinnes

En monstrans med sex reliker blev bortstulen från Arnäs' kyrka i
Ångermanland, Uppsala stift. De bedrövade invånarna satte sin förtröstan

o Namnets andra stavelse oläslig,
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till Herren och den saliga Katarina, den heliga Birgittas dotter i Vadstena,
för vilken de mycket ödmjukade sig i böner. Därför funno de alltsammans
hoprullat i en massa i en stor skog. Tackande Gud och den saliga Katarina
kommo Lars i Degerfllle och en kamrat från samma socken till Vadstena
för att, kungöra detta mirakel. Vittnen äro Olov Helgesson i Tjärn (?)
och Peter i Må sammastädes.

t34
En treårig förlamail llicka

Den treåriga dottern till en man vid namn N från Spånga socken plå-
gades under denna förlamningsepidemi utan någon barmhärtig lindring
och var så sjuk, att ingen trodde att hon kunde undvika döden. Sedan man
avlagt ett högtidligt löfte till den saliga Katarina av Vadstena för henne,

blev hon dock alldeles frisk igen. Till slut kom hon till Vadstena och
visade i ord och åtbörder den nåd, som beskärts henne. Vittnen äro herr
Johan i Vadstena, Björn i Brunby och Lars i Hästa (?).

t3,
En besatt flicka

Dottern till Sune Flemmingsson i Grönhög, Furingstads socken, var be-
satt av djävulen och utstod många och svåra lidanden. Fastän många and-
liga personer, både världs- och ordenspräster, försökte bota henne,

fängslades hon icke desto mindre av samma besatthet, tills den saliga Kata-
rina, den heliga Birgittas dotter, blev bevekt av hennes vänners tärar, ty
henne åkallade de, och de lovade på sakramentet, att denna flicka skulle
vallfårda till hennes grav, om hon bleve botad. Efter detta vek detta
grymma och blodiga odjur med skam, och flickan förblev botad. För att
icke anses otacksam inför Gud, den saliga Katarina och de andra helgonen,
h<;jde hon genast händerna och prisade ödmjukt Gud i hans heliga kvinna.
Fotvandrande kom hon till Vadstena, glad i själ och hjårta, och yppade
Iör alla, som ville höra, allt som skett med henne. Vittnen äro herr Mikael
i Söderköping och broder Erik från Skänninge.

Lt6
Sårad au en förgiltad pil

En riddare i Sverige vid namn Magnus Bonde Filipsson, som var med

om att beligra fästningen Stäkeholm, träffades av en förgiftad pil i han-
den. Först infekterade giftet handen, sedan spred det sig i hela armen,
trängde vidare, omgay hjårtat och plågade honom sä, att han ej trodde
sig kunna övedeva. I sin nöd bad han den saliga Katarina av Vadstena om
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hjälp och blev strax botad. Vidare blev hans son angripen av en så våld-
sam sjukdom, att det ej längre fanns hopp om hans tillfrisknande. Han
lovade då på tro och heder åt den saliga Katarina av Vadstena 100 marker
penningar eller'en gård av samma värde, och strax blev sonen frisk. Vi-
dare led hans hustru på samma sätt av en svår sjukdom, sä att all. trodde,
att hon skulle dö, men så snart löfte gjorts till den saliga Katarina av
Vadstena, undkom hon dödsfaran.

137
En förlorad ring

Vidare förlorade samme Magnus Bonde en guldring på en mycket vid-
sträckt åker. Han var mycket bekymrad, ty ringen var dyrbar, och han
genomsökte omsorgsfullt denna åker men fann den icke alls, förrän han
lovat att offra hälften av ringens värde till den saliga Katarina av Vad-
stena. Efter att, ha gjort sitt löfte på detta sätt, fann han den eftersökta
ringen och tackade Gud och den saliga Katarina. Detta hände är 1475.

138

En. spetälsk renas

Olov Johansson från Korpo socken, Åbo stift, fick spetälska och låg
sjuk på hospitalets2 i fem år. Han gjorde på böjda knän och med tårar i
ögonen ett löfte till den saliga Katarina, den heliga Birgittas dotter i Vad-
srena, atr om han genom hennes förtjänster förtjänade att bli botad, så

skulle han som pilgrim besöka hennes grav. Efter detta löfte kände han
genasr förändring i sin kropp och blev nu dag for dag allt bättre. När
han kom till Vadstena, yar han frisk, och spetälskan hade alldeles vikit
från honom. Han förkunnade för alla den nåd, som genom den saliga

Katarinas heder hade skett med honom. Vittnen äro Anders Munk och

Johan Lydekinsson, båda borgmästare i Åbo.

139
En, sonr ej kande äta

Johan Olovsson, rådman i Skänninge, kunde under ferr- dagar ej svälja
någonting. Han blev därför mycket försvagad och trodde ickb alls, att
han kunde undvika döden. Han ödmjukade sig fördenskull med sin fader
och andra vänner och bad på knä till den saliga Katarina, att hon skulle
värdigas vara hans förespråkerska för hans hälsas återställande, och därtill
lovade han att barfora besöka hennes grav. Sedan lOftet hOgtidligen av-

* Dvs. på Själö hospital utanför Åbo.
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lagts i denna form, bad han strax aft fA en bägare att dricka; man garr
honom den, han drack och satte sig sedan till bords för att vederkvicka
sin utmattade kropp. Återställd kom han enligt löftet till Vadstena, pri-
sande Gud i hans älskade, den saliga Katarina. Vittnen äro herr Sten,
kyrkoherde i Skänninge, broder Gunnar i Vadstena, och Sven Larsson,
borgmästare i Skänninge.

140
Ett dödfött barn får liu

Hustrun till en man vid namn Johan Magnusson i Asby socken, Böke,
fodde ett dött barn. Fyra timmar sedan denne döde kommit till världen,
föllo fadern och några ärbara kvinnor, som då voro tillstädes, på knä och
bådo ödmjukt och fromt fru Katarina, att hon skulle värdigas alr Herren
utverka så lång livstid åt barnet, att det förgjänade pånyttfödas genom
dopets nåd. Knappt hade löftet gjorts, förrän det började röra låpparna;
det fick, som man önskat, liv och blev dOpt. Till slut kom fadern med
den pånyttfödde, som ännu lever och är frisk, till Vadstena och tackade
Gud för att han blivit b<;nhOrd. Vittnen äro Jorder i Kullaboda och Peter
Nilsson sammastädes.

t4l
Ett barn, som räddades ur eld.en

När Peter Johansson i Rolfstorps socken, Halland, Lunds stift, den
gård, som heter Mutan, återvände från sina ärenden och arbetsbestyr till
sin gård, såg han boningshuset pä alla sidor antänt av elden. Han blev
genast förskräckt och sörjde övermåttan, ty han visste, att hans ettårige
son var lämnad ensam kvar i stugan. Men när han kommit fram till går-
den, föll stugan, och han erinrade sig då genom den Helige Andes in-
givelse den saliga Katarinas helgonrykte, bOjde knä, åkallade henne med
djupa hjärtesuckar och lovade att vallfårda till hennes grav, om hon med
sina böner hos Gud utverkade, att gossen i det brinnande huset bleve
räddad. Efter bönen rusade han upp, grep en kopparkittel, satte den på

sitt huvud och sprang så in i elden, skyndade till det ställe där gården
lutade, och med barnet i armarna sprang han ut samma väg han kommit,
och fast han var svårt skadad av elden, kände han det knappast, eftersom
han till sin glädje med klara ögon såg, aft hans son var or["aa. Men icke
blott han utan även alla de närvarande och alla, som sedan kommo för
att bevittna detta häpnadsväckande under och som sågo det, samt andra,
som hörde det, förundrade sig och häpnade över hur mäktig och vitt-
famnande Herrens hand varit för denna saliga frus förböners och för-
tjänsters skull, ty inte det minsta spår av brandskada .var att upptäcka på

166



Den beliga Katarinas au Yadstena lia ocb underuerk

gossen, utan han log munter och glad mot fadern och alla de närvarande.
En kort tid efteråt kommo fadern och gossen till Vadstena, samvetsgrant
fullgörande det avlagda loftet. Vittnen äro Anders Björnsson i Mutan och

Nils Svensson sammastädes.

nn daia 
142

När Mikael Henriksson, tj'inare hos riddaren herr Nils Sture, förde
jordtorvor till denne riddares gård Ekesjö över en sjö, så kantrade far-
kosten mitt på sjön, och han och hans kamrat sjönko genast under vatt-
net ned till bottnen. Och det var dä sjätte timman efter middag. De stan-
nade kvar där nere under natten och ända till fjarde timman efter mid-
dagen nästa dag. Då fann man denne Mikael och förde honom till land.
Man ville pröva den saliga Katarinas helighet och hennes förtjänster hos

Gud, och man ropade darfor till henne med orden: >O sdliga Katarina,
många under verkar himmelens Flerre och jordens Skapare med dig och
f<;r din skull, genom att uppväcka död,a o. dyl. Utverka därför, att även

denne döde måtte återfå livet! Vi lova dig då en vaxbild, som vi skola

ofrra ät din grav i Vadstena.> Hans kinder började nu genast bli röda,
och han öppnade det ena ögat. När man såg detta, rullade man hans kropp
för att tömma den på yatten. Och när vattnet blivit tömt, talade genast

han, som varit död. Allt, som man lovat för honom, fullgjorde han troget,
i det han kom till Vadstena. Vittnen äro Anders Matsson, tjänare hos

samme riddare, och Greger Matsson sammastädes.

r43

Lindornr. Björnssons tjänare, som blea aansinnig

En yngling hos Lindorm Björnsson, fältherre i Västergötland, var på

hemväg från gården Bjurum elter att ha utfört ett ärende, som hans

herre Lindorm anförtrott honom. Han mötte då en djävul i svingestalt,
som helt berövade honom sinnenas och förståndets bruk samt talför-
mågan, ja t. o. m. de hår och kläder, som han hade; han ryckte nämligen
av sig håret och kläderna, som dårar bruka göra, och sprang omkring
naken. En tjänare hos nämnde Lindorm, Herman Varg, såg detta och
greps av medlidande; han gjorde derför löften för honom till flera olika
helgon, och detta gjorde även Lindorm, hans herre, när han kommit hem,
men de uppnådde ingenting, förÅn de vände sig till fru Katarina, den

heliga Birgittas dotter. Henne bådo de och avgåvo löften till, och ej för-
gäves: den sjuke återfick omedelbart talförmågan, så att han kunde svara;
sedan föll han i sömn, och när han vaknade, var han alldeles frisk igen,
som om han aldrig varit ifrån sina sinnen.
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Nrs Ebbesson 16,76,84,85 PErEn. Björnsson, S. Åby sn 38

Nns Elovsson, Skrukeby sn i4 Pertr, Braske, präst 42
Nns Ingevaldsson, Visby 43 Ptrpn Fredriksson, storman, Vånga sn 9

Nns Johansson, Arboga i3 Prrsn Håkansson, Arboga 102

Nrrs Johansson 8i Prrnn Ingevaldsson, Söderköping? 82

Nrr-s Jönsson, Döderhults sn 113 Prrrn Johansson, Ekebyborna sn 44
Nrr,s Larsson, Flammars sn 117 PErun Johansson, Rolfstorps sn 141

Nns Larsson, Heda sn 29 PErrn Johansson, hovman 12

Nrrs Larsson, Motala sn 10 Psrrn Karlsson, borgmästare i Linköping
Nrrs Magnusson, Asby sn 129 lt
Nrr-s Magnusson, Normlösa sn 4i Prren Kråka, präst, vikarie i Vadstena
Nrrs Magnusson, broder till Olov Magnus- sockenkyrka, död 1447 3

son, Styra sn 4i Ptrrn Larsson, fader till Torer och Karl,
Nrrs Magnusson, Vretaklosters sn 4l Ekebyborna sn 44
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Prrrn Larsson, Linköping 13

PErrn Larsson, S. Åby sn 38

Perrn, Larsson, präst i Yadstene 97
Prrrn, smed i Lödöse 39

PErrn Magnusson, Skänninge 12i
PErun Mule, Slätthögs sn 40
Prr.en Nilsson, Asby sn 140

Prrnn Nilsson, Motala sn 68

Prren Nilsson, godsförvaliare för Vadstena
kloster 73

Psrrn Nilsson, östhammar 112

Psrrn Olovsson, prebendepräst i Vadstena
kloster 21, 48,97,104

Pnrsn Petersson, Vadstena 31

Prrsn Pålsson, Odensvi sn 13 I
Prrun Skog, Döderhults sn 113

PErrn, hattmakare i Stockholm 62

Prrrn, skomakare i Vadstena 22
Parrn övidsson, Småland 8l
Ponssr, ombudsman för Vadstena kloster,

sedermera karmelit 8

RecNHrro Nilsdotter, nunna i Vadstena 8

RecNuno, dominikansyster i Skänninge
20

RecNrrrro, pilgrim till Söderköping 18

Rorr<rn, broder i Vadstena 98

Src. . ., Korsberga sn 132

Srcuno, fogde i Skänninge 97
Srcuno, Väderstads sn 22
SluoN Arvidsson, Kuddby sn 110

SIuoN, skräddare i Västerås 124

Srrrex Bengtsson, riddarc 72

StenaN, Hogstads sn 11

Srrr.r, kyrkoherde i Skänninge 139

Srocr, knekt 48
SuNr, Ekebyborna sn 44
SuNr Hemmingsson, Furingstads sn 13i
SuNr, Häradshammars sn 103

SuNr, dominikan i Skänninge 96
SuNr, guldsmed i Vadstena 47
SvrN Assarsson, Eks sn 9i
SvrN Björnsson, Yllestads eller Valstads sn

36

SvsN Bondesson, tjänare hos biskop Henrik
Tidemansson 63

SvEN Esbjörnsson, Söderberga 118

SvrN, präst i Gökhems sn 18

SvpN Karlsson, Lönsås'sn 44
.SvrN Larsson, Hjälstads sn 6i
SvrN Larsson, borgmästare i Skänninge

139
SvrN Nilsson, Allhelgona sn (Skänninge)

3t
SvrN Nilsson, Skänninge 3 f
SvrN Petersson, Gudhems sn 106

SvrN, kyrkoherde i Stockholm 1li
SvrN Svensson, tjänare hos Johan Knutsson

l0t
SvrN Tordsson, Falköping 46

Trrsrce, svärmoder till Lars Ulfsson, Vad-
stena 1 3

TroErrN Petersson, Atboga 702
Toltes, Väderstads sn 27
TonsJöRN, skräddare, Appuna sn 122

Tona;rönN Olovsson, Ullervads sn 127

Tono Jeppesson, storman, Tiarps sn 61

Tonrn Olovsson, Fivelstads sn 100

Tonrn, son till Peter Larsson, Ekebyborna
sn 44

Tonrrr Simonsson, smed 33

Tonrrr, kyrkoherde i Tuns sn ll9
Tonrrt, guldsmed, Ytdstena 47
Tonrnr, kyrkoherde i Valsrads sn 36
TonsrrN, Fors'sn 10i
TonsrrN Larsson, Yllestads sn 36
TonsruN 7J

Tnorrr Karlsson (Ekaätten), riddare (stu-
pade vid Brunkeberg l47l) 16

Urr Birgersson, generalkonfessor i Vad-
stena (död l4t3) 2

lJr-r,' Petersson, riddare 89

Urr Torstensson, Vadstena, broder till
Kristina i Rinna 16, 24

Urr, riddare, identisk med någon av de
två föregående? 24

Vr(r)Nrre Stingebrrgh, Stockholm 98,
99
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ORTREGISTER TILL MIRAKEL-
BERÄTTELSERNA

Allbo härad, Småland l0 Degerfälle, by i Arnäs' sn, Ångerma.land
Allhelgona, sn (nu i Skänninge), östergöt- l3t

land 3t Dingtuna, sn, Västmanland 48
APpuna, sn, östergötland 122 Döderbult, sn, Småland 113
Arboga, stad, Västmanland il, 102

Arnäs, sn, Ångermanland 13 3 Eå, sn, Västergötland 9I
Asby, sn, östergötland 129, l4o Ekebyborna, sn, östergötland 44
Asha härad, östergötland 10, 11, tt, 68 Ekesjö, nu Eksjöhovgård, gods, Vallsjö sn,

Askersund, sn, numera stad, Närke 37 Småland t+2
Eriksberg, sn, Västergötland 66

Benhamra, herresäre, Vada sn, Uppland l0 Eshilstuna, kloster och sn, nu stad, Söder-
Betestada 2J manland 118
Biornsokn, nu okänd plats inom Växjö

stift, Småland 42 Falh-öping, stad, Västergötland, 46
Bisfimotala, bebyggelse i Motala stad, ös- Filleskog, Hammars sn, Närke 117

tergötland 68 Fiuelstad, sn, östergötland 11, 100
Bjurum, Stora Bjurum, gård i Bjurums sn, Fiärilingstad, by, Häradshammars sn, ös-

eller Lilla Bjurum, gård i Vättlösa sn, tergötland 103

båda i Västergötland 143 Flathult, by, Döderhults sn, Småland 113

Björkeberg, sn, östergötland i6 .Fors, sn, Västergötland 10i
Björksta, sn, Västmanland i7 Forsuih, säteri, Undenäs' sn, Västergötland
Bobergs hörad, öxetgötland 4t 116

Bockhohnsund, sund i Mälaren, utmyn- Frösunda, sn, Uppland 120

nande i Södra Björkfjärden 99 Furingstail, sn, östergötland l3i
Boda, gitd, Korsberga sn, Småland 132 Fårilala, herrgård, Åsle sn, Västergötland
Bro, Kungsbro, gård, Vreteklosters sn, ös- 6l

tergötland 4l Fägre, sn, Västergötland 19, 60

Broby, förr egen sn, nu gård i Strå sn,

östergötland 121 Glömstorp, by, Skalunda sn, Västergötland
Brunby, möjligen försvunnen gård i Spånga 128

sn, Uppland 134 Gottland +t
Brunkeberg, Stockholm llJ Granby, by, S:t Pers sn, östergötland 11

Brunkeberg, sn, Telemarken, Norge 114 Gralta, sn, Värmland 126
Bråuiken, östergötland 93 Gränna, sn, numerr stad, Småland Z8

Bräckaberga, oidentifierbar bebyggelse i Grönbög, gård i Furingsrads sn, östergöt-
Fivelstads sn, östergötland 100 land l3l

Böke, oidentifierbar bebyggelse i Asby sn, Guilbenr., kloster och sn, Västergötland t06
östergötland 140 Gullbergs bärail, öxergötland 41

Börstad., gård i Fivelstads sn, östergötland Gördslött, by, Rinna sn, östergötland 24
ll Gäsene bårad, Västergötland 66

B&stil, sn, Uppland t12 Gökhefi, sn, Västergötland 18

Göfrferitail, by, Kuddby sn, östergötland
DaI, DÅsl.:'nd tof 1r0
Dalarna 709 Göstrings bhad, ösrergötland. 27, 31, 54
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Gatarla, övte och Nedre Götala, byar, 38,41, 44,4r, t2, t4, tt, t6,67,68,
Varvs sn, östergötland 4i 69, loo, lo3, 107, 110, lll, ll3, 122,

132
Hageby, by, Allhelgona sn, östergötland Lundby, by, Väderstads sn, östergötland

3t 27
Halland l4l Lunils stift 94, 147
Harnmar, sn, Närke 117 Lunkin, numera Sankt Olof, sn, Skåne 94
Harge,by, Flammars sn, Närke 117 Lödöse, stad, Västergötland 39

Heda, sn, östergötland 29

Hedetnora, stad, Dalarna 109 Malmbäck, sn, Småland i2
Herresiail, sn, östergötland 24 Marks härail, Västergötland 7i
Hjälstail, sn, Västergötland 64 Mjölby, sn, numera stad, östergötland 1

Holm, by, Motala sn, östergötland 10 Motala, sn, numera stad, östergötland 10,
Hogstad, sn, ösrergötland 11 26, 68, 89

Hornborga, sn, Västergötland (nu inför- Munktorf, sn, Västmanland 101

livad med Broddetorps sn. Möjligen av- Mutan, gård, Rolfstorps sn, Halland 141

ses med originalets Hoberga byn Hoberg Må,by, Arnäs'sn, Ångermanland 133

i Kullings-Skövde sn, samma landskap)

46 Njuilung, trakt av Småland 12

Ho7,, sn, östergötland 69 Norge ll4
Håckla, gård, Vretaklosters sn, östergöt- Normlösa, sn, östergötland 1l

land 4l Nådenilal (Nadhandaal), ställe i Telemar-
Härailshammar, sn, östergötland 103 ken, Norge 114

Hösta (Hedhirstadha), by, Spånga sn, Närke 117

Uppland 134

Höga, oidentifierbar bebyggelse (möjligen Oilenslunila, gfud, Ftösunda sn, Uppland
byn öja?), Odensvi sn, Småland 131 r20

Odensui, sn, Småland 13 I
Jönköiing, stad, Småland 94 Om.berg (Amabargh), östergödand 72

Ofrpeby, gård, Odensvi sn, Småland 131

Karleby, by, Normlösa sn, östergötland 4i
Klaröluen, Värmland 33 Rackeby, sn, Västergötland 128

Kofiparberg, sn, numera i staden Falun, Ramsjöholm, gård, Svarttorps sn, Småland 8

Dalarna 109 Nnna, sn, östergötland 24, i8
Kor[o, sn, Finland tl8 Rogslösa, sn, östergötland 24,42
Korsberga, sn, Småland 132 Rolfstorp, sn, Halland 141

Kudilby, sn, östergötland tto Ronneby, stad, Blekinge 42
Kullaboda, oidentifierbar bebyggelse i Asby Rzl (Roar), by, Grava sn, Värmland 126

sn, östergötland t+O Runby, oidentifierbar by i Häradshammars
Kuillinge, sn, östergötland 12, 18, 84, 88 sn, östergötland 103

Kårby,by, Ekebyborna sn, östergötland 44 Ryd 123

Köping, stad, Västmanland 111 Rydnek, område i Småland, ej närmare
identifierbart, trol. omfattande ung.

Lida, oidentifierbar bebyggelse i Appuna Vista hlärad 67
sn, ösrergötland 122 Råslätt, by, Ljungarums sn, Jönköpings

Linderås, sn, Småland 7 stad, Småland 14

Linköping, stad, östergötland 13, lt, 6t,
93 Santlby, möjligen gården med samma namn

Linköpings stilt 9, ll, 26, 27,28, 29, 3t, i Ffovs sn, östergötland 32
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Sandhulla, gård, Rinna sn, östergötland i8
Sanduihen, gård, Undenäs' sn, Västergöt-

land tt6
Sankt Olof, se Lunkin
Segerstail, by, Ullervads sn, Västergötland

127

Segrosa, oidentifierbar bebyggelse i Fors'
sn, Västergötland 10t

Semingbundra härad, Uppland 50

Siena, stad i Italien 96

Silagård. (Silagardh), ställe i Telemarken,
Norge 114

Siälö, hospital utanför Åbo tls
Skalunda, sn, Västergötland 128

Skara, stad, Västergötland I i
Skara stift,18, 3J, t6,46, ,9, 61, 64, 66,

9t , 70t , 706, 176, 126, 727, 128

Skiaed, gård, Grava sn, Värmland (origina-
lets Skipfara kan även syfta på Skivefors
i samma sn) 126

Skogsby, gård, Kuddby sn, östergötland
r10

Skonberga, Lilla och Stora Skonberg4byar,
Normlösa sn, östergötland 11

Skrukeby, förr egen sn, nu by i Högby sn,

östergötland i4
Skåne 94
Skänninge, stad, östergötland lt, 18, 20,

33,3t,96, l2t, t3t,139
Skärstad, sn, Småland 107

Skörstorp, sn, Västergötland (osäkert om
originelets Sk/rista avses härmed) 130

Slätthöy, sn, Småland 40
Småland 8,79,91, llt, l3z
Sotäng, gård, Stora Åby sn, östergötland

38

Spånga, sn, Uppland 134

Stockbolm 49, tO, tl, 62,98,99,101, 108,
1lt

Stora Äby, sn, östergötland 38

Strå, s:r^, östergötland 24, 32, 57

Strängnös' stift 37, 704,177
Styra, lörr egen sn, nu införlivad med

Varvs sn, östergötland 4i
Stångabotla (Stangabodha), oidentifierbar

bebyggelse i Asby sn, östergötland 129

Stökehohn, slott i Tjust, Småland 19, 7t6
Saarttorfr, sn, Småland 8

Sverige 11, 94, 7lt,136

Söby,by, Skärstads sn, Småland 107

Sötra, by, Vånga sn, östergötland 9

Sätuna, gård, Broddetorps sn, Västergöt-
land 46

Söderberga 118
Söderköping, stad, östergötland lt, t4, 47,

t8,82,87, 13t
SödertäIje, stad, Södermanland 99

Södra Freberga, gitd, V. Stenby sn, öster-
götland fi

Telemarken, Norge 114

Tiarfr, sn, Västergötland 6l
Tidaboda, oidentifierbar bebyggelse i Asby

sn, östergötland 129

Tjust, Norra och Södra Tjust, härader,
Småland 19, 83

Tjörn, by, Arnäs' sn, Ångermanland 133

TorPa, by, Lönsås' sn, östergötland 44
Tretorf, gård, Odensvi sn, Småland 131

Tun, sn, Västergötland 119

Tyskland tr, 3+

Ullaai, nu försvunnen gård i Askersunds
sn, Närke 37

Ulleruad, sn, Västergötland 727

Undenös, sn, Västergötland 116

afipland tt
Upfisala stif t 49, t0, 172, lt3

Vada, sn, Uppland lo
Yadsbo härad., Yistetgötland 59, 64, 9t,

127

Yadstena passim

Yallerstad 76
Yalstad., sn, Västergötland 36
Yangbem, oidentifierbar bebyggelse i Hä-

radshammars sn, östergötland 103

Yara, nu försvunnen gård i Motala sn, ös-
tergötland 68

Yarpauid.,lund 1+

Vartof ta btuad, Y åstergötland 61, ll0
Yinberga, by, Varvs sn, östergötland 4i
Yinnerstad, sn, östergötland i8
Vhby, strd, Gottland 4l
Visingsö, ö i Vättern, Småland Zl
Yreta kloster, sn, östergötland 41
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Yålberga, gård, Lönsås' sn, östergötland 44 Äsmestad, by, Ekebybotna sn, östergötland
Yångo, sn, östergötland 9 44
Vårfruberga, kloster, Södermanland 104 Åsuasta, by, Frösunda sn, Uppland 120
Yärend, sydliga Småland 6, 40, 80 Ättesta, by, Frösunda sn, Uppland 120
Värmland 33, 126 Åtuidaberg, koppargruva, Åtvids sn, öster-
Yästergötland 4, 12, 3t, i9,77, llg, ll9, götland 28

14t
Yästerås, stad, Västmanla.nd 124 Äsh^asöter, oidentifierbar bebyggelse i Fivel-
Yästerås' stilt 17, l0l stad eller någon av dess grannsocknar.
Västra härad, Småland 12 Trol. avses ej Asksäter i Bankekinds sn
Yästra Stenby, sn, östergötland ii 100
Vöxjö srif t 42

ödeby, gård i Upphärads sn, Västergöt-
Yllestad, sn, Västergötland 36 land lot

ölmstacl, sn, Småland 67, lo7
Äbo, sttd, Finland 138 örebro, stad, Närke 118
Åbo stift 138 östergötlanil 9

Äker l2J östhammar, srad, Uppland 112
Ängermanlonil l)3 östra Ingelstal, sn, Skåne 94
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