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DEN HELIGE NIKOLAUS'
AV LINKOPING LIV OCH UNDE,RVERK
efter en medeltida urkund ovetsatta av Tryggue Lunddn

INLEDNING
Nikolaus föddes år 7325 eller ät 1326

i

Skänninge såsom son

till

den förmögne borgaren

Hermrn och dennes hustru Margareta Tyrgilsdotter. Medlemmar av familjen hade valt
den kyrkliga banan; sålunda är en broder till Margareta, Peter Tyrgilsson, bekant som
ärkebiskop av Uppsala, För det mesta stannade de dock inom borgarståndet. En syster
till Nikolaus, i kanonisationsakterna benämnd Gya (vilket väl skall vara Gyda), såg två
av sina svärsöner, Flartlev Bolk (gift med hennes dotter Ingeborg), och Johan Klinga
(gifc med hennes dotter Kacarina) avancera till borgmästare i Skänninge. Minnen från
Nikolaus'barndom och studietid levde kvar i familjekretsen i Skänninge och tillvaratogos

vid kanonisationsprocessen avlagda vittnesmålen.
Tidigt sändes Nikolaus till kacedralskolan i Linköping, Under ferietiden tjänstgjorde
han på Ulvåsa såsom informator för Ulf Birgerssons och Birgitta Birgersdotters barn. Det
är från denna tid som hans livslånga vänskap med Birgitta och hennes dotter Katarina
daterar sig. Birgitta omfattade den vetgirige ynglingen med innerlig tillgivenhet. Redan
såg hon i honom den framtida biskopen av Linköping.
Efter mottagen prästvigning begav sig Nikolaus till Paris och studerade där någon tid
filosofi. Såsom studiekamrat hade han den svenske adelsmannen Karl till Tofta. På äldre
dagar kunde de båda vännerne ännu sitta och samspråka med varandra om de gemensamma studieminnena,
Från Paris begav sig Nikolaus vidare till Orlians, uppges det.
Här studerade han teologi,
kanonisk rätt och civil rätt. Han förvärvade en akademisk
grad. Av blygsamhetsskäl hemlighöll han denna. Först efter hans död fann man i hans
gömmor en officiell skrivelse om den akademiska graden.
Hemkommen till Sverige blev Nikolaus kanik i Linköping och Uppsala. Det dröjde inte
länge, förrän han avancerade till en högre kyrklig ställning: arkidiakonatet i Linköping.
Detm var just då en mycket svår och ansvarsfull post, Den dåvarande biskopen i Linköping, Nikolaus Markusson, var för det mesta frånvarande, och det var mera världsliga
än kyrkliga ärenden som upptogo dennes intressen. För själva stiftsstyrelsen måste alltså
ärkedjäknen svara, Detta gjorde också Nikolaus, Före hans utnämning hade ärkedjäknen Agmund sagt om honom: >En man sådan som denne herr Nikolaus finns det
icke maken till i hela Sverige. Hur gärna såge jag inte att han bleve ärkedjäkne efter
mig!> De förväntningar som man hyst beträffande Nikolaus blevo heller inte gäckade.
För det första var hans privata liv {aredömligt. Samma stränga asketiska livsföring som
han iakttagit sedan barnaåren fortsatte han att följa såsom hög kyrklig ämbetsman. Flans
givmildhet mot de fattiga blev vida känd och prisad. För det andra försvarade han tappert Kyrkrns rättigheter gentemot de världsliga furstarna. Inte ens in{ör konungarna
Magnus och Håkan tappade han nodet. Det berättas att dessa en gång kommo till Skänunder de

till Nikolaus för att denne skulle stå till svars för den bannlysning
han vågat utfärda emot dem. Nikolaus skall ha svarat dem: >Bannlyst er, det har
jag inte; jag har bara läst upp en skrivelse, i vilken ni förklarades vara bannlysta.> Kungarna torde inte ha nöjt sig med en sådan förklaring. När de fortsatte sin färd till Linköping, begärde de att domkyrkans prästerskap skulle gå dem till mötes i ofientliga botgörares skick, En sådan önskan vägrade man att uppfylla. Likaså vägrade ärkedjäknen
ninge och sändc bud
som

t
l
I

99

Tryggue Lund.ön
till dem att användas för deras privata bruk, >>Låt hälsa dem,
att de inte äro värda talgljus en gång
långt mindre vaxljus>>, det var hans svar.
Kungarnas vrede nådde kokpunkten när de för tredje gången fått ett svar av denna art.
De skulle ha dödat Nikolaus, om han inte, till foljd av vänners inrådan, uppsökt en säker
tillflyktsort i Söderköping.
>>Den där ärkedjäknen skulle gärna vilja bli martyr>>, så sade man om Nikolaus i Sverige. Ryktet om honom nådde ända ner till Rom. Birgitta, som just då vistades i den
Nikolaus att sända vaxljus

eviga staden, hade inte glömt den som en gång varit hennes barns lärare på Ulvåsa, och
vad hon nu fick höra om honom, det styrkte henne i den uppfattningen att Nikolaus
vore den rätte mannen på Linköpings biskopsstol, Hur skulle han inte i en sådan ställning
kunna gagna det av henne planerade klostret i Vadstena! Det var sådana förhoppningar
Birgitta umgicks med, och en gång anförtrodde hon dem åt sin dotter Katarina. Nikolaus,
biskop av Linköping, skulle inviga hennes kloster, sade hon till Katarina. Dottern tänkte
att hon menade Nikolaus Markusson, och hon uttryckte sin förvåning -över att modern
kunde hoppas något sådant av en så världsligt sinnad prelat som denne. Men då svarade
Birgitta att hon inte alls hade tänkt på Nikolaus Markusson utan i stället på den Nikolaus
som då var ärkedjäkne och som inom kort skulle bli biskop.
Den birgittinska uppenbarelse, vilken ingär i Reuelationes extrauagantes slsom nr 79,

i Nikolausbiografien och i akterna från Nikolaus' kanonisationsprocess.
Den säges i dessa urkunder vara riktad till Nikolaus. Birgitta hade nämligen bedit till
Gud för Nikolaus, och han hade svarat henne med nämnda uppenbarelse. SäLert är att
Nikolaus alltid bevarade Birgittas maningar till biskopar och präster i minnet och att han
som stiftschef försökte ef.terfölja dem. Enligt ett vittnesmål i kanonisationsprocessen bar
återfinnes även

han alltid på sig en handskrift av Birgitta, innehållande någon av hennes uppenbarelser.
Biskop Nikolaus Markusson blev omsider avsatt från sin befattning. En dominikan vid
namn Gotskalk Falkdal utsågs till Ltt v/r^ hans efterträdare. Inom kort
det var den
- Gustavsson.l
3 februari 1374
blev han emellertid dräpt av en adelsman vid namn Mats
Linköpings domkapitel valde nu ärkedjäknen Nikolaus till biskop. Detta val skulle emellertid bekräftas av påven, och det var ingen lätt sak, ty tndra, partier hade uppställt
andra kandidater dll Linköpings biskopsstol. Konung Albrekt hoppades att Arnold, dekan
i Skara, måtte bli biskop i Linköping. Albrekts fader, hertig Albrekt av Mecklenburg,
hade som sin kandidat uppställt dominikanen Johannes Blomberg, och han lyckades förmå
kejsaren att arbeta för dennes sak. Det såg alltså mörkt ut för Nikolaus Flermansson.
Helt oväntat fick han en mäktig hjälp: av Birgittas dotter Katarin*Mrtgarcta Karlsdotter, som följde Katarina på hennes resor, har för Gerdeka Hartlevsdotter, sedermera abbedissa i Vadstena, berättat hur Katarina arbetede bland kardinalerna för Nikolaus' sak,

)

b

och under Nikolaus' kanonisationsprocess har fru Gerdeka i sin tur berättat det för
andra.

undra på att Nikolaus vid denna tid var försänkt i djup depression. Han höll
till följd av de yttre svårigheter som han haft att kämpa med och fortIarande skulle ha att kämpa med, helt isolerad och gick upp i böner, askes och fromhetsövningar. Katarinas ankomst till Linköping sommaren 1374 förmldde honom att bryta isoleringen. Gerdeka Flartlevsdotter har, underrättad av Katarinas väninna Margareta
Karlsdotter, vittnat om hur Katarina bemödat sig härvidlag och hur hon också uppnådde
ett lycklitt resultat. I den av generalkonfessorn Ulf Birgersson författade Katarinabiogra-

Vi få icke

sig, måhända

fien har traditionen om mötet mellan Katarina och Nikolaus satt spår.
Det var väl till följd rv Katarinas uppmuntran som Nikolaus begav sig till den påvliga
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i Avignon. Ännu dröjde det tills Linköpingsstolens besättande blev avgjort. Vad
Nikolaus beträfra;., bad han eldÅg att man skulle tänka på honom; han bad endast att
man måtte förse Linköpings domkyrka med en lämplig person, och man sade följaktligen
om honom: >Den där mennen beder alltid för sin domkyrka, aldrig för sig själv'>> Omsider blev konung Albrekts och hertig Albrekts motstånd mot hans val brutet. Det var
väl Katarinas rekommendation som förmådde påven Gregorius XI att äntligen fälla utslaget till Nikolaus'förmån. I mars l37J fick denne den erforderliga pävligr bekräftelsen,
Läget var emellertid sådant, att Nikolaus vid sin hemkomst till Skandinavien icke omedelbart kunde ta sin biskopsstol i besittning. Han styrde därför kosan till Gotland och
stannade där, ända tills konung Albrekt tillstadde honom att hålla sitt intåg i Linköping.
Nikolaus hade att räkna på ovilja från den regerande konungens och många stormäns
sida, Åtskilliga vänner hade han emellertid också, och det både bland Kyrkans och statens
män. Den mäktige stormannen Bo Johansson Grip hade kallat Nikolaus för >>den gode
ärkedjäknen>> och hoppats att han skulle bli biskop i Linköping. Hela den birgittinska
kretsen såg naturligtvis Nikolaus' installation med glädje, Petrus Olovsson från Skänninge,
Birgittas biktfader, utbrast, vid underrättelsen om Nikolaus' ankomst till Sverige: >Välsignad vare Gud för de goda nyheterna! Kära vänner, denne är den biskop, som Gud har
sett ut åt oss och som vår moder, den saliga Birgitta, förutsagt för oss. Han skulle inviga
vårt kloster och sätta in oss såsom munkar och nunnor där. Ni kan vara övertygade om att
denne är den ärorika Jungfru Marias särskilde biskop.>
Såsom biskop inskred Nikolaus lika strängt mot de världsliga stormännen som han
gjort såsom ärkedjäkne. Sin föregångares mördare, Mats Gustavsson, skickade han till
kurian för att få avlösning från sitt brott, Vad hans förhållande till konung Albrekt
betrefrar, har Karl Magnussons vittnesmål vid kanonisatioruprocessen bevarat minnet av
ett uppträde mellan dem båda. Nikolaus sade, som så ofta annars, uten omsvep sin meni-ng om konungen: >En verklig konung av Sverige har denne aldrig blivit, ty f*tin
kurian

han redan har styrt Sverige i mer än tjugo år, har han likväl aldrig handlat rättvist ens i
den minsta angelägenhet,>> Konung Albrekt blev utom sig av raseri och skulle ha dödat

biskopen, om icke de kringstående förhindrat det. Drottning M*grrete, vilken efterträdde Albrekt såsom landets regent, var väl en härskargestalt av helt annan resning.
Likväl drog sig inte biskop Nikolaus för att säga även henne ett sanningens ord, när så
behövdes. Bönderna i Tjust hade en gång fördrivit en omänskligt hård fogde, och drottningen var beredd att straffa dem för ett sådant tilltag. Biskop Nikolaus lade sig emellan.
Biografien har bevarat den orädda replik som han vid detta tillfälle riktade till drottningenr >Om du gör detta, skall jag slå dig med bannlysningens svärd och lägga hela ditt

rike under kyrkligt interdikt, Du sätter tyranner och rövare över den fattiga allmogen
och icke försvarare, och det är därför icke underligt ifall Gud omsider vredgas.>>
I de under kanonisationsprocessen avlagda vittnesmålen figurera ofta namnen Karl
Bengtsson och Erik Karlsson. Dessa voro två adelsmän, mot vilka biskop Nikolaus strängt
inskred. Karl Bengtsson hade ju rövat bort en jungfru ur Vreta kloster för att gifta bort
henne, och Erik Karlsson hade förfarit med stor grymhet och orättvisa vid skatteuppbörden. På vägen mellan Skärkind och Linköping lade Erik Karlsson en gång försåt för
biskopen, där denne skulle rida fram, men osedd passerade biskop Nikolaus fiendeskaran.
Det berättas att såväl bondeplågaren Erik Karlsson som klosterskändaren Karl Bengtsson
bragtes till omvändelse och bot. Något liknande hände den övermodigeZabel van Helpten,
befälhavare på Ringsradholm. Denne hade blivit exkommunicerad för sina övergrepp emot
Linköpings domkyrkas egendom. Med ett beväpnat följe kom han till Linköping' Bisko-

sitt av purpur och silke prydda biskopssvärd och gick ut emot Zabel, dår
satt till hast i sin riddarrustning' >>Döda mig till kroppen, om det behagar ditt

pen tog då
denne
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svärd>, sade han tilL Zebel. >Jag för min del skall låta mitt svärd drabba din sjäI,> Vid
dessa ord vaknade den råe krigsmannen till besinning, bad om sina synders förlårelse och
erhöl1 den. Om riddaren Algot Magnusson berättas det, att han på skämt sade till en
nunna från Vreta i biskop Nikolaus' närvaro: >Jag erbjuder dig hälften av mina synder.>
Biskopen skall då ha föreslagit riddaren att överlämna den andra hälften av synderna åt
honom, vilket riddaren samtyckt till utan att just tänka på vad orden inneburo. När de
något senare skulle skiljas åt, trugade biskopen Algot Magnusson att ge honom den utlovade gåvan, nämligen synderna. Algot Magnusson förstod då vad det vill säga att
överlämna sina synder åt en prästman, ångrade sitt brottsliga liv och biktade uppriktigt

för

biskopen.
Spännande

är berättelsen om hur Henrik frln Ly, befälhavare på Axvall och exkomsina förbrytelsers skull, lade sig i försåt för biskopen. Nikolaus varnades
för att bege sig fram på den väg där man kunde misstänka att Henrik lagt sig i bakhåll.
Emellertid svarade han dem som varnade honom: >I Jesu Kristi namn är jag beredd att
dö för rättvisan och under mitt försvar av Guds Kyrkas rättigheter; ondskan fruktar
jag följaktligen inte.> När han nalkades det srälle där man låg i försåt (&et vr i Granby
nära Vadstena), sade han till sina följeslagare: )Se, där ligga de gömda; var inte rädda
för dem!> Och till Henrik och hans anhang ropade han: >Se, här är jag, Nikolaus, biskop
municerad

för

av Linköping; vem söker ni, vad vill ni?> Utom sig av blygsel fOllo de mordlystna männen
ned för biskopens fötter och bekände sin skuld. Biskop Nikolaus kunde oskadd fortsätta
sin färd.
Hur nitiskt Nikolaus skötte sitt stifts angelägenheter är bekant. Sin plikt att visitera
kyrkor och kloster och att konfirmera ungdomen försummade han aldrig. Det var vid
denne tid knappast regel (och det är heller inte i våra dagar föreskrivet), art en prästman
dagligen celebrerade mässan. Nikolaus gjorde det emellertid: Tidegärden deltog han såvitt
möjligt i. Vid större högtider predikade han för folket. Den heliga Birgitta hade uppmanat alla biskopar att vaka över sina underlydande prästers leverne. Nikolaus gjorde det.
Med en öppenhet, som förefaller vår tid främmande, uppge vittnesmålen vid kanonisationsprocessen

hur prästerna i Linköpings stift bröto emot celibatets föreskrifter och hur

biskop Nikolaus bestraffade dem för sådant. När han ertappat någon präst med ett kyskhetsbrott, gav han denne en förmaning. Hjälpte icke förmaningen, utkrävde han böter.
Om icke heller böterna gjorde önskad effekt, satte han den tredskande prästen i fängelse
för en viss tid. Och visade det sig att prästen efter avslutad fängelsevistelse fortsatte sin
skörlevnad, såg biskop Nikolaus sig nödsakad att avsätta honom. Der berättas även om
en åt dryckenskap hemfallen dominikan från Skänninge vid namn Håkan. Nikolaus tillrättavisade honom men fick ett fräckt och uppstudsigt svar. Så småningom föll broder
Håkan dock till föga och kastade sig för biskopens fötter. >Min son, vill du bättra dig>>,
frågade biskopen, >Ja, det vill jag>, svarade broder Håkan. >Gör så, och lev så>>, sade
biskop Nikolaus då. Han var nämligen alltid mycket mild mot de botfärdiga, Inga mutor
kunde emellertid locka honom att vika av från rättvisans väg, En präst vid namn Hinzekin
Markman, som fruktade ett bli bestraffad för sitt sedeslösa liv, skickade en slaktad kalv
till biskop Nikolaus för att få denne försonligt stämd. Hur blev reaktionen? Jo, biskop

Nikolaus blev vred, skickade tillbaka kalven, lät sätta prästen Hinzekin i arrest och
bragte honom så till ånger och bättring. För övrigt var biskopen noga med xrt inskärpa
kraven på ett värdigt gudstjänstfirande, Vid ett besök i en landskyrka sjöng han en gång
julmatutinen för att gottgöra kyrkoherdens försumlighet i detta stycke.
Reuterdahl har utgivit några stadgar som tillkommit vid de av biskop Nikolaus hållna
stiftsmötene eller diocesansynoderna. Stadgarna inskärpa prästernxs plikt till etr föredömligt liv; de ge anvisningar för sakramentens meddelande och råd beträfiande förvalt-
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ningen av sockenkyrkornas egendom. Att den stiftschef som utfärdat dylika stadgar tagit
djupa intryck av de i Birgittas Uppenbarelser innehållna >>biskopsspeglarna> är tydligt.'

Enligt ett av Johan Karlsson, kyrkoherde

?

i

Skänninge, avgivet vittnesmål skulle Niko-

laus' intressen även ha omfattat missionen. Åt franciskanen Magnus Tunesson skall han
nämligen ha givit pengar för att denne skulle kunna bege sig till (schismatiska eller hed-

niska?) trakter

För klostren

i Ryssland och predika.
i sitt vidsträckta stift var Nikolaus en trofast

beskyddare.

När

Askeby

cisrerciensnunnekloster hade härjats av en eldsvåda, skänkte han för en tid framåt detta
kloster en del av sitt eget tionde, för att på detta sätt avhjälpa dess ekonomiska nödläge.
Av hans frikostighet fick också Vadstena kloster röna prov. Han lade örberga och Nässja
sockenkyrkor under Vadstena kloster, har abbedissan Gerdeka Hartlevsdotter vittnat. Det
var naturligt att biskop Nikolaus skulle understödja den stiftelse, som var ett verk av
hans

a

högt vördade välgörarinna. Vilken stor dag

i

hans

liv måtte det icke ha varit, när

han den 23 oktober 1384 kunde högtidligen inviga klostret och högtidligen förklara att
munkarnas och nunnornas i enlighet med den heliga Birgittas regler förda levnad nu
toge sin början! Vilken glädje måtte det icke ha berett honom att arbeta på stiftarinnans
helgonförklaring! Han tillsatte, som man vet, vid mitten av Lr 1374 en kommission i och
för uppteckning av mirakler, som skedde på den heliga Birgittas förböner och som inberättades av pilgrimer till hennes grav i Vadstena. Kommissionen bestod av Johannes
Jordersson, kallad Präst, Gudmar Fredriksson från Enköping, Birgittas forne kaplan, samt

kyrkoherde Kettilmund, alla tre tillhörande den äldsta uppsättningen av munkar

r

-

i Vad-

srenakonventet. Dessa protokollförde 64 mirakler, som inträffat under åren 7374-76, och
de avslutade sitt arbete den 9 december sistnämnda år." Det var ett synnerligen gott resultat som kommissionen kommit till, och när man vid den heliga stolen skulle bedöma,
huruvida Birgitta vore värdig altarets heder eller e.j, så tog man hänsyn till en faktor
som denna. Biskop Nikolaus hann emellertid ej uppleva kanonisationshögtiden, som ju
{örsiggick denT/8 oktober 1391.
I vår litteraturhistoria intager biskop Nikolaus ett namn tack vare de officier som han
författat. Det har länge varit känt att han författat officier för S:t Ansgars, S:ta Annas
och S:ta Birgittas högtidsdagar.n Hans ännu bevarade gravsten innehåller en upplysning
härom:
Hic Osgotorun presul Niclroldus bumatus,
mens [ia, uas ,notam, celesti d.ocmate gratus.
Annam, Bir gbitam sollem pniter by storiauit,
Ansgarii uitan celebrique stilo decorau'it.

(Här är jordad östgötarnas biskop Nikolaus. Han hade ett fromt sinne, var ett dygdernas
keril och älskades för sin himmelska undervisnings skull. Till Annas och Birgittas ära
hrr han skrivit officier, och Ansgars liv har han skildrat med frejdad penna.)"
Ansgarsofficiet vittnar om det återuppväckta intresset för Nordens förste apostel. Annaoficict kan betraktas som ett utslag av senmedeltidens starka intresse för Jungfru Marias
moder, vilket ju kommit till uttryck i den heliga Birgittas Uppenbarelser. Vad Birgittao{ficiet angår, är det ett stort poetiskt äreminne över vår medeltids största religiösa gestalt.
I Linköpings, Skara och Åbo och kanske även i Växjö stift har det kommit till användning; Uppsalr, Strängnäs'och Västerås'stift betjänede sig däremot av Birger Gregerssons
Birgittaoff icium.
<2

" Statuta synodalia ed. H. Reuterdahl, ts+t, s. J6 ff.

8

Birgitte, s. XLI, 108-143.
Creclo 1946, Birgittaofficiet i Credo 1947.
Gardell: Graumonunent lrån Sueriges medeltid,l, s. 283 f.
Acto et

frrocessas canonizacionis beate

'u Ansgarsofficiet är utgivet i
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För eftervärlden är biskop Nikolaus av Linköping framför allt författaren till Birgittaofficiet, detta ljuvligt melodiösa officium som man efter dess inledningsord benämner
Rosa rorans. Det har en gång framkastats en hypotes, att de två första nokturnerna i
Eriksofficiet med sina sex antifoner och sex responsorier skulle vara ett verk av biskop
Nikolaus även de.o Om man studerar de vid kanonisationsprocessen avgivna vittnesmålen,
så får man visshet i saken. Lers Oddsson (Laurentius Odonis), prost i Linköping, som får
anses såsom ett synnerligen omdömesgillt vittne, har uppgivit att nämnda nokturner i
Eriksofiiciet stamma från biskop Nikolaus.
Man skulle önska, att den bok, i vilken biskop Nikolaus skrev ned sina inre upplevelser
och vilken han själv kallade Vita boken, blivit bevarad till eftervärlden. I så fall hade
man kanske i honom sett en mystiker, värd att sättas vid sidan av Petrus de Dacia och
Birgitta. I varje fall är hans profetiska gåva omvittnad: konung Albrekts avsättning och
Bo Johanssons dad har han förutsagt. På ett tidigt stadium har hens egen person kommit
att sysselsätta tankarna. Såsom järtecken har man betecknat åtskilligt som hänt honom
under hans liv. En förnäm fru vid namn Katarina lade på minnet hur han vid ett besök
på hennes gård Munkaboda bevistade en jakt och hur en dovhjort, som hetsades av hundarna, vid detta tillfälle gömde sig mellan hans ben {ör att.bli skyddad. (Episoden utgör
ett motstycke till en liknande händelse i den saliga Katarinas av Vadstena Liv, oftr {örevigad i konsten.) Från en flicka i Skänninge skall han ha drivit ut en ond ande. Under
en svår torkperiod skall han med sina böner ha utverkat regn. Underligt var det också
att när biskop Nikolaus förrättade konfirmation i Lommaryds kyrka, så såg en tolvårig
gosse bland konfirmanderna hur en död reste sig upp ur kyrkgolvet, andäktigt lyssnade
till biskopens predikan och bugade sig, medan han gav välsignelsen,
Om biskop Nikolaus' föredömliga privata liv och om hans kraftfulla stiftsstyrelse lämna
såväl biografien som de vid kanonisationsprocessen avgivna vittnesmålen klart besked. De
berätta även om hans uppbygglige död. När han kände slutet nalkas, skall han he utbrustit: >Välsignad vare du, saliga Jungfru Maria, min moder och härskarinna, ty nu
skall mitt ve taga ända,> Från sin forne lärjunge, Birgittas son Birger, tog han ett rörande
avsked. Birger skall ha. frä,gat honom var han önskade begravas, och på den frigrn lår
han ha svarat: >Vad har min kropp för betydelse? Svep in den i en säck bara, och begrav
den i gödselhögen.> Det är överflödigt att påpeka att man icke tog hänsyn till en sådan
önskan.
Till sist begärde biskop Nikolaus att bli förd ur sitt hus ut i örtagården, så att
han kunde betrakta Linköpings domkyrka. Med ögonen fästade på katedralen gav han

Enligt kanonisationsakterna var det hans sexupp andan. Det var den 2 maj 1t91.
tiosjätte, enligt biografien hans sextiofemte år. >Han var en man ev stor helighet> har
en samtida hand antecknat i Vadstena klosters minnesbok i samband med händelsen.
För en nunna i Vadstena vid namn Margareta Finvidsdotter blev hans saliga död uppenbarad. Det dröjde inte länge förrän folket i Linköpings stift började anropa hans hjälp i
sjukdom och nöd. Från och med 1400-talets början protokollförde domkyrkans prästerskap de underbara bönhörelser som skett genom biskop Nikolaus, En kyrkoman i Linköping, kanske kaniken Lars Gedde, kanske domprosten Lars Oddsson, författade en biografi över den avlidne. Såväl biografien som förteckningen på de genom Nikolaus timade
underverken sändes den 16 mars 1414 till kurian, och man anhöll därvid om tillstånd att
få öppna en kanonisationsprocess. Tillståndet gavs några år senare. Konciliet i Konstanz
gav nämligen den 27 rpril l4l6 sitt bifall till att mao öppnade kanonisationsprocesser för
biskop Brynolf av Skara, biskop Nikolaus av Linköping och dominikannunnan Ingrid av
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Skänninge." På grundval av biografien och mirakelsamlingen hade korrciliet låtit uppställa
frågeartiklar (articuli int.errogatorii), och rörande dessa frågeartiklar skulle man nu anställa vittnesförhör i de tre helgonkandidaternas hemland. Från och med den 27 apÅl till
och med den 17 mej fu l4l7 höll man i Vadstena och Linköping förhör angående den
salige Nikolaus' liv och underverk. Beiräffande Nikolaus' liv hördes såsom vittnen biskop
Knut Bosson, domprosten Lars Oddsson, kaniken Johannes Svartepräst, Birger, munk i
Vadstena, Johan Karlsson, kyrkoherde i Skänninge, Germund Larsson, kyrkoherde i S:t
Egidii församling i Söderköping, syster Katarina Bengtsdotter från Vreta, Peter Bengtsson,
kyrkoherde i Orlunda, riddaren och riksrådet Karl Magnusson, fru Katarina, änka efter
Johan Magnusson, Erik Johansson, prior i Vadstena kloster, Eskil djekne, tjänsteman i
Vadstena kloster, Gerdeka Hartlevsdotter, abbedissa i Vadstena, Vadstenanunnorna Gertrud
Bengtsdomer, Ragna Johansdotter och Margareta Petersdotter samt biskop Nikolaus' egen
systerdotter Katarina, Johan Klingas änka. Beträflande Nikolaus' underverk hördes ett
flertal män och kvinnor, vilka varit vittnen till dessa händelser. Av akterna från dessa
förhör finnas betydande fragment bevarade. Sara Ekwall upptäckte dem på 1930-talet i
Florens'stadsarkiv. Ännu ha de ej blivit utgivna i tryck, men en fotografisk kopia finnes
på Uppsala universitetsbibliotek.
Från det engelska birgittinklostret Syon stammar en handskrift, som numera förvaras
på British museum i London under signaturen Cod. Harl. 6tz och som innehåller en version av biografien över den salige Nikolaus och en samling av de underverk som skett ge-

nom hans förböner, Handskriften torde ha tillkommit under 1400-talets fjärde, femte
eller sjätte decennium. Den Nikolausbiografi, som den innehåller, förefaller vara en bearbetning av den biografi vilken man den 16 mars 1414 sänt från Linköping till den heliga
stolen. Mirakelsamlingen är till största delen identisk med den mirakelsamling som den
16 mars 1414 sänts till den heliga stolen; dock har den utökats med några mirakler, så

?
t
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i sitt nya skick omfattar 77 mirakler (om man räknar varje episod i Jakob
vidlyftiga redogörelse som ett särskilt mirakel, så blir antalet 82).8 Enligt en

att samlingen
bagares

bifogad anteckning ha Nikolausbiografien och Nikolausmiraklerna, sådana vi nu äga dem,
fullbordats den 20 juli 1414. Ay Henrik Schiick ha biografien och mirakelsamlingen utgivits i Antiqaarisk tidskrift för Euerige, del t, 1873-91. Här framlägges för första
gången en svensk översättning.
På grundval av akterna från vittnesförhören i Linköping och Vadstena skulle Kyrkans
högsta överhuvud fnlla ett utlåtande, huruvida Nikolaus vore värdig att åtnjute offentlig
helgonkult. Först mot slutet av århundradet uppnådde man ett påvligt beslut i denna
riktning. Det var när påven Alexander VI den 16 mars 1499 gav sitt tillstånd till skrinläggningen av biskop Nikolaus' reliker.o Ett sådant tillstånd medförde att den salige fick
firas med mässa och olficium inom hemstiftet, Det var alltså liktydigt med vad man numera kallar en beatifikation eller en saligförklaring.
Den 4 februari llli ägde Sankt Nikolaus'av Linköping skrinläggning rum med lysande
högtidligheter.to I ett brev, utfärdat av den påvlige legaten Arcimboldi och daterat den
20 december 1i18, fastställes den första söndagen i maj såsom den årliga åminnelsen av
Sankt Nikolaus' död. Ett medeltida helgon brukade emellertid ihågkommas icke blott på
sio dödsdag (sin födelsedag för det himmelska livet, såsom man uttryckte det) utan även
på sin skrinläggningsdag. Det förefaller som om man utsett söndagen septuagesima som

" För händelseförloppet se Gall€n:
anförda källor.

f

Fya bortglönila

suenska belgon, Cretlo 193J, med

" Om man kollationerar biografi och mirakelsamling med akterna från

kanonisations-

finner man att det bör förhålla sig så.
n Den påvliga bullan är publicerad bl.a. i Finlanils mecleltiilsurhunder säsom r 4829.
- Carlsson: Anteckningar om ett far saensha helgon, i Kyrkobhtorisk årsskrift 1919.
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den årliga åminnelsen av Sankt Nikolaus' skrinläggning. Den 4 februari 1J20 fattar nimligen domkapitlet i Linköping ett beslut som kan tolkas så.o Vid detta tillfiille har det
nya officiet och den nya mässan till det östgötska helgonets ära redan förelegat. Biskop
Hans Brask, som mycket nitälskade för det kyrkliga livet inom sitt stift och som umgicks
med planer på ett Missale Lincopense, lä,t fu lt23 trycka officiet och mässan på sitt tryckeri i Söderköping under titeln Historia sancti Nicolai efihcopi Lincopensis. Trycket har i
Collijns bibliografi betecknats såsom mycket bristfälligt. Det litterära värdet av de liturgiska texterna är närmast obefintligt. Man beklagar det, eftersom det ändå rör sig om
en av de mest fängslande gestalterna i vår medeltida helgonskara. I Klemmings edition
Latinska sånger ha de poetiska pertierna i officiet samt mässans sekvens utgivits."
Av utomordentligt stort intresse är ett kombinerat antifonale och graduale från östra
Eneby kyrka i östergötland, numera fötvar*. på Musikaliska akademiens bibliotek i Stockholm. Handskriften förskriver sig från 1i20-talet och innehåller sångnoterna till Sankt
Nikolaus' av Linköping officium.*
Någon medeltida kultbild av den helige Nikolaus av Linköping har ännu ej blivit identifierad.

" Harald Olsson: Johannes Messenius Scondia illustrata,.s. 236 f.
" Latinskt sånger t'ordom antäntlt i suenska kyrkor, utg. af G. E. Klen-rming, 1,

s. 142 fr.

'"
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St,enskt gudstjänstlia 19t3,

DEN HELIGE NIKOLAUS' LIV
Nikolaus, salig och vcirdnadsvird i iminnelse, fordom biskop av Linkoping, var f<idd i staden Sklnninge i Sverige av hederliga och rlttflrdiga fOraldrar; fadern hette F{erman och modern Margareta. FIan framlevde sina gosseir i hemmet pi ett si oskyldigt sitt, att sivil forildrar
som grannar och frinder hrigeligen fcirundrade sig hirciver. Nir han blivit satt i latinskolan, fc;ljde han undervisningen si uppmirksamt, att han,
av lust att fcirkovra sig i llrdom, ofta fdrsummade miltiderna, si att hans
moder rentav blev fcirargad herciver och straffade honom med att lita
honom vara ltan mat. FIan bOr;'ade utveckla sina goda anlag, undvika
virldens lattfardighet och kotrets lockelser samt stendigt dva fastor och
olika fiirsakelser, pi det att han mitte bli mera skickad att vandra Herrens vig. Nir han blivit lirare for den heliga Birgittas barn och undervisade henne sj?ilv i latin, sisom han tillstir i en anteckning, si uppforde
han sig si irbart, fromt och sansat pi hennes gird Ulvisa, att hon omfattade honom med en innerlig kensla av helig karlek. Nir hon (detta
hava vi inhimtat genom pilitlig berittelse) pi denne skolynglings beglran ivrigt bad till Flerren for honom, fick hon det svaret av den Heliga
Jungfrun, att han skulle bli biskop av Linkriping och fcirst av alla infcira
hennes nya regel och orden samt instifta den for hennes kloster i Vadstena,
nigot som ju helt gick i uppfyllelse. Fru Birgitta brukade dlrf<;r frin den
stunden f<irtroligt kalla honom >sin biskop>, vilket han likviil ej flste
nigon vikt vid.
Han begav sig till Paris och studerade dar filosofi nigon tid. Men nlr
hans sjils begiran, som alltid var riktad pi Gud, ingalunda kunde fingslas llnge av detta studium, reste han till Orl6ans, der han flitigt leste
teologi samt kanonisk och civil ritt och trots sina unga ir, underbart att
omtala, tog graden i bida dessa rittsgrenar. Likvil kunde knappast nigon
under hans livstid fi siker upplysning av honom om huruvida han tagit
denna grad; fiirst efter hans diid fann man i hans gdmmor doktorsbrevet
jimte ett stycke av en tagelskjorta samt det brev, vari piven bekriftat
hans biskopsutnimning; man hoppades 1t att sikrare kunna finna det
rena guldet, om man oppnade dessa gcimmor. Nlr han vinde tillbaka frin
universiteten, syntes det klart, hur lerd han var. Ty dlt han blivit kanik
vid bide Uppsala och LinkOpings domkyrkor och kommit till en sammankomst i huvudstaden Stockholm, si visade denna stads kyrkoherde i pre-
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laternas och stormlnnens nirvaro ftir herr Petrus, irkebiskop av Uppsala
och rnorbror till denne vir herre Nikolaus, den pivliga forordningen angiende den fjardedel av givor och arvoden vid begravntngar, sorn franlirk".r.r.r" i Stockholm skulle avsti tili forsamlingspristerna' men en lerd
franciskan havdade och forsvarade sina broders sak i strid med kanonisk

rltt. Flerr Nikolaus fick di av lrkebiskopen tilieteke att tala och v11signelse,

varpi han bragte denne motspinstige broder, orittens ombud

o.h forr,rr.are, till tystnad samt besegrade honom rned de heliga kyrkoiagarnas skll. Han tillvzixte nu i nid pi samma ging som i ilder, och nir
hrn blirrlt irkedjlkne i Linkoping, spikte han sin kropp med fastor och
fcirsakelser. Yarje fredag nojde han sig nimligen med en brodbit med
salt pi samt vatten. Ja, stund,om smakade han ingenting alls frin torsdagens morgonmil till pifriljande lordags morgonmil, och nir en av de
klerker, som ito vid hans bord, sade till honom: >Herre, det ir {atligt
lor er att fasta si>>, svarade han: >Det skadar mig inte; iag d'r si stark'>
Och han it mycket sillan kvillsvard ens de dagat, di detta var tillitet'
siframt icke n&gra kara gester hade kommit pn bes<ik. FIan anvende
stindigt striv drikt for att tygla k<;ttet. I umginget var han si vinlig och mild, att den skattade sig lycklig, som f|tt tillfnlle att t'ala, tid'
sli eller ita med honom. Ddrtor var han sillsport ilskad bide av stormen
och enkelt folk. Han var ock frikostig i allmosor, ty han gjorde vil mot
minga fattiga och sirskilt i fastan fore pisk. Ty di underholl han varenda
dag, forutom andra medellosa, sex fattiga skolarer av de ildre, vilka av
blyghet skemdes for att gi och tigga frin dcjrr till dcjrr. Han var trigen
i studier, predikningar, andliga lisningar och boner, och han limnade
ingen tid oanvlnd; alltid var han upptagen av hedervirda och fromma
bestyr eller sysslade med barmhirtighetsverk. FIan ovade glatt och beredvilligt en gbstfrihet, som mera motsvarade hans goda vilja an hans
jordiska rikedomar, si att mlnga hipnade och sade: >>Denne irkedjiiirne
ovar stcirre gistfrihet ln somliga av biskoparna.>> Dem, som tadlade honom for hans srora frikostighet, brukade han svara: >Det dr b;ttre att
pi detta s;itt fordela det, som Gud har beskirt oss, en att med detta limna
vira efterlevande ett tvisteimne.> For de bedrovade hyste han alltid moderliga klnslor, och dem, som han ej kunde fctrbarma sig <iver, visade han
med grit och innerlig suckan sin kerlek.
Nlr han forordnats till vikarie i andliga vlrv f<ir sin foretrldare, biskop Nikolaus av Linkopingt, kunde han varken av kerlek, fruktan, hat
eller partiskhet lockas frin det som rlttvisan krivde, r'arfor han fick

tilltro nigon att kunna tillfyllest beskriva dem. Ofta forebridde de hot Nikolaus
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nom, att han gynnade sin herre biskopen, konungens och rikets forradare,
och bistod denne. Och de tillfogade honom minga andra skym{er och
smddelser samt egendornsforluster, s3. att han stundom inneslcit sig med
sina klerker i Linkopings domkyrka, icke av dodsfruktan utan av karlek

till

den rettfardighet, han ville fdlja, och av nitiiskan for Guds hus.
tyranner bevakade di domkyrkans drjrrar, f.or att. inga livsmedel
skulle smugglas in till dem och fcir att genom hunger tvinga dem att
komma ut; de ville ju pina dem si som deras grymhet beglrde. Men genom Guds nid gick en adelsdam, den fromma ankan fru Katarina till
Korsnis, in och ut i kyrkan sisom medlerska mellan tyrannerna och herr
irkedjiknen, och hon bar jimte sina tjinarinnor hemligen in livsmedel
genom Guds vink. Tvi ginger blev han, till f6ljd av konung Magnus'
av Sverige och konung Hikans av Norge forfoljelse, bercivad sitt bohag
och alla rnatvaror. Sedan hans herre, nlmnde herr biskop Nikolaus, flytt
till utlandet for att undgi sagda konungars forfciljelser, si foljde han
dennes bud och verkstillde den gudomliga rdttvisan; han fruktade pi
intet sett den jordiska makten, och mot dessa kungar och deras medbrottslingar, som <ivade ett yttersr svirt och ourherdligt fortryck och trakasseri
gentemot Kyrkan, pristerskapet och kyrkliga personer, utslungade han
ofcirskrdckt bannlysningens och interdiktets domar. For dessa furstars
vildhets skull fanns det ej i hela riket nigon, som di ville resa sig som en
mur fcir att jamte honom skydda Herrens hus, utom nngra f& personer i
Link<ipings domkapitel. FIan sinde fdrdenskull brev till irkebiskopen av
Uppsala och dennes lydbiskopar for att de skulle lemna honom bistind,
men det fanns ingen, som ville gora detta
si 566s dcidsfruktan hyste
- i sitt piborjade verk; han
de. Men han framhlrdade icke desto mindre
kampade f<irtrostansfullt fc;r ritvisan och skulle, om det behagat Gud,
hellre velat dci en att Kyrkan och hennes frihet finge lida intring.
Si kommo de ovannimnda konungarna Magnus och Hikan till Sknnninge och kallade adelsmin, iddare, skattskyldiga adelsmin och allt borgerskap infor sig. Bland dessa blev iven vir herre irkedjiknen Nikolaus
kallad och framtridde pi konungens bud, tillsammans med en kanik vid
namn Nikolaus Johansson. Dessa konungar hinade dem grovt med smldliga ord och frigade, varfor de bannlyst dem. Arkedjiknen Nikolaus
svarade dem di stindaktigt: >Jag har icke bannlysr eder, men jag har
hst upp ett brev, i vilket I bleven forklarade bannlysta.> En av konungarna sade: >Fcir detta skolen I, ,blottad pi all godhet och vansliktad som
I iren, hembara usel lon.> F{an sade di: >Hir stir jag {ramfor er. Min
kropp ir i edert vild. Gciren med den, vad eder lysrer! Min sjll kunnen
I icke fordarva.> Nlr dessa konungar serr hans stindaktighet, borjade
de ansitta honom med hotelser f.or att bc;ja honom efter sitt godtycke. De
Dessa
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for den sidv<irdnad, som de ansigo sig
blivit
foremil
fdr.
ha
Vid deras ankomst till Linkoping skulle nimligen
allt stadens presterskap komma dem till m6tes i procession, barfota och
med rep om halsarna, varigenom man oppet skulle idagahgga att man
befann sig i de anklagades tillstind. Nir pristerna alldeles vlgrade detta,
befaildes de att &tervanda hem, fcir art de derstides mitte dcimas arr dessa
konungar. Och nir nimnda konungar komrnit in i Linkoping, skickade
de nigra tjanare for att blra domhyrkans vaxljus och facklor och lita
dessa brinna for kungarna, men tjanarna fingo fciljande svar av lrkedjiknen Nikolaus: >Sdgen edra hercar, att de ej aro varda att talgljus
tlndas fc;r dem, innu mindre vaxljus!> Nir han tredje gingen svarat si
och man rapporterat. det fc;r kungarna (ty de tvi fcjrsta buden ville icke
itergiva orden i den {orm, som han sjllv uttalat dem), upptendes kungf<jrsokte framtvinga en rlttelse

arna genast av stor vrede och av raseri, och de befallde sina drabanter att
deras isyn och levande kastas i elden. Men
de klerker, som di voro hos honom, bido honom med besvlrande entri-

irkedjiknen skulle foras infor

genhet, att han skulle vika f<jr vreden och tlnka pi Kyrkans nytta (det
visade sig ocksi sedan, att ridet. var gott), och han drog sig di undan.
Drabanterna gingo in genom en dcirr i huset for att. begi det brott, som
kungarna planlagt och befallt, men sjilv gick han ut med de sina och
undkom med Guds hjalp. Ner drabanterna mirkt detta, bestego de sina
snabba hestar och fOrf<;llde i ont uppsit de flyende. Eftersom Guds hogra
hand skyddade de sina miste emellertid dessa frin rattfirdigherens vag
avvikande personer efter fifingt arbete itervlnda till sina herrar.
Si utsatte sig denne rlttfirdige man icke endast den gingen utan aven
minga andra ginger for faror, beredd att lida martyrdoden fcir rittvisans skull, om det behagade Gud, si att tyrannerna blevo hogeligen forvinade och sade om honom: >Den dir irkedjiknen skulle girna vilja bli
martyr.>
Nir ryktet om hans helighet och nit f6r Flerrens hus nitt fram till
Rom, till den heliga Birgittas <iron, sade den idla fru Katarina, samma
heliga Birgittas dotter: >En sidan man skulle vara mycket nodvdndig for
virt kloster, som vi imna bygga i Sverige, siframt han nu kunde formis
att alrtaga ordensdrdkten.> Modern svarade: >Nej, dotter, detta kommer
ej att ske, ty han dr kallad till ett stcirre imbete, pi det atthanmi komma
flera till gagn.> Och di S:ta Birgitta i Rom bad for honom till Herren,
att han manligen skulle sti fast vid det som han piborjat, fick hon fciljande gudomliga svar. >Du beder>, sade Herren, >>f<ir honom, ty han ir
din frinde.> F{on visste di icke, arc han tillh<;rde hennes slikt. Och I{erren h<trde den heliga Birgittas bon och meddelade henne denna uppenbarelse om honom:
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Sonen sade: >Kom ihig, att jag sinde dig till den magister, som jag
kailade biskopsimne. Och jag sade, att han genom tyra ting skulle kunna

bliva en hilsosam dryck, men denne magister kom likvil icke till bisty han ville tjina Gud pi det sittet, att han icke skulle lida
forakt
av virlden. Men nu talar jag till dig om den andre, vilken
nigot
jag ocksi kallar biskopsimne och som ocksi skall bli biskop. Hans kropp
skall jag giira stark; ja jag skall ridda den och bevara den fcir djlvulens
snaror. Hans samvete skall ej formorkas av ov?innens rinker. Min modcr
skall leda hans sjil till mig. Jag begir tre ting av honom: ftir det fiirsta
att han mi skrida forsiktigt fram ,p& vlgen och icke mer In vad tillbOrligt ar; fcir det andra att han mi hoppa <iver murar och diken samt fcira
fram till mig det som jag har ktrast, dvs. hans medminniskors sjllar;
fc;r det tredje att han icke mi sitta den vlnstra foten framfcir den hogra
eller lyfta den ena foten ftirrin han vet att den andra stir pi fast och
siker mark. Vad betyder det att han mi skrida fram fcirsiktigt pi vigen?
Jo, att han mi vara pl sin vakt gentemot frestelser och icke <jva alltfor
stor iterhillsamhet, pi det att naturen ej mi forsvagas genom mddorna,
och icke heller vara mer dn lovligt slapp mot kroppen, pi det att icke
k<ittet mi fcjrhdva sig gentemot sjrilen. For det andra mi han hoppa <iver
murar och diken. Dessa murar iro de hinder och motigheter, genom vilka
min vin hindras och beredes obehag i sitt arbete p3 att vinna sjilar. Hindren besti i fruktan far de mlktiga, ynnest gentemot smickrarna, hotelser frin de illasinnade, blygsel fcir vdrlden och obehag frin dess sida, vinskap fcir jordiska vinner, den enskilda fdrdelen och bekvimligheten.
Dessa skall min vin hoppa civer med hjiilp av gudsfcirtrcistan, trosvisshet och lingtan till det eviga livets sotma. Men dikena iro det sinnliga
ndjets frestelse, de orena andarnas anfall, klenmodighet, l6sslappt gladje,
omittlig sorgsenhet, sinnets h&rdhet och kyla. Dessa skall min biskop
stiga over med hjelp av de heliga skrifternas trcist, kyrkofldernas exempel och liv, begrundande av sin skuld och den barmhirtighet, som vederfarits honom, forkrosselse och trigen bikt, tanke pi den gudomliga domen och fruktan fcir en oforutsedd dod. Om biskopen stiger iiver dessa
murar och diken, di skall han kunna forvlrva it mig den skatt, som ir
si dyrbar fc;r mig, nimligen sjalarna, och jag Gud skall vara med honom
i hjirtat och munnen, och jag skall bevara hans kropp, si att icke de
ondas kastspjut ni hans hjlrta. Visserligen skall han icke undfly djlvulens
anslag, men jag Gud skall dock vlnda bort dem ifrin honom. Men de
tvi fcjtterna iro tvi begir att behaga: den ena inneblr begiret att behaga Gud, pi det att man mi vinna det eviga livet, och den andra att
behaga mlnniskor, pi det att de m& gora framsteg pi vigen till Gud. Pi
det slttet mi alltsi biskopen stricka ut den vinstra foten, dvs. pi det
kopsdcimet,
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minniskor (nlmligen genom att f.ofr.rl:aua, tala med
att han ej mi misshaga Gud och synda mot
villfarande)
och omka de
hans bud, och pi det slttet mi han lven stricka ut den hogra foten, dvs.
6va barmhlrtighet, att han ej glomrner rlttvisan, ty infcir Gud er det
irorikare att avlagga rlkenskap over en mittfull barmhlrtighet in tiver
en civerdriven rlttvisa. Men att biskopen icke mi lyfta den ena foten, om
den andra e1 har fast mark under sig, det betyder, att han ingalunda mi
utova kerlek eller nitllskan mot de syndande, siframt han icke forut undersokt och noggrant utforskat sanningen. Ty han kan icke vara heligare an David, som misstog sig lven i utovandet av rittvisan men sedan
han insett sanningen lat ratta sig enligt Guds ridslut.>
Efter denna uppenbarelse sokte han lnnu samvetsgrannare att iakttaga alk det, som omtalas diri.
Nlr sedan de sagda tv& konungarna genom gudomlig tillitelse f6r sina
vilda utsvlvningars skull avsatts frin riksstyrelsen och konung Albrekt
blivit vald och regerade, itervinde nimnde biskop Nikolaus, erkedjnknen Nikolai forctrddare, till sin biskopsstol. Nu uppstod en svir oenighet mellan denne konung och landets stormin. Arkedjlknen sig sin biskop inblanda sig i deras hogeligen vdrldsliga forehavanden, ville ratta ho'
nom men formidde det icke, drog sig di alldeles bort frin honorn och
utstod fcir hans skull svira forebrielser av konungen. Liksom bercivad
st6d infor konungen flydde biskop Nikolaus till Norge' Anklagad infor den apostoliska stolen blev han avsatt frin sitt biskopslmbete och i
stillet fArflyttad till Knins stift. En dominikan vid namn Gotskalk utsigs av piven till biskop i Linkoping, men denne hade knappt varit biskop ett ir, frirrin han, pi grund av sitt forsvar av Kyrkans friheter gentemot tyrannerna, blev <iverfallen och dodad. Sedan blev lrkedjiknen
Nikolaus av sitt kapitel genom den Helige Andes ingivelse vald till biskop
av Linkopings stift i Sveriges rike. Fastln han mycket spjirnade emot,
gav han till slut motvilligt sitt samtycke. Han for till Avignon, dir kurian di var, fdr att fi bekriftelse pi valet, fast han hade minga motstandare, som ville hindra honom och som utskickats av landets stormin. Han
bad dock aldrig nigonsin herrar kardinalerna, att hans egen person mitte
bli upphojd, uran han bad alltid, att man mitte skaffa Linkdpings stift
en limplig person. Men nlr han vistats dir over ett halvir, borjade kardinalerna, som sigo hans stindaktighet och fidmjukhet, att med kraft
verka fcir hans sak. Nir han alltsi fitt den pivliga bekrlftelsen, let han
viga sig till biskop der. Natten fijre hans biskopsvigning dog hans fciretradare herr Nikolaus som landsflyktig i Norge. Detta hinde sannerliSen
som ett Guds underverk, ty minga betvivlade, huruvida nimnde broder
Gotskalk hade haft kanonisk ratt att bli biskop, och nu behovde Guds

slttet mi han

7t2

behaga
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man icke gcira sig samvetsfcirebrielser

for att mihinda usurpera en annans

infor Gud och m:inniskor.
Kallad av Herren liksom Aron, att han skulie biiva och vara biskop,
{cirvandlades han snabbt till en annan man. Och fastin han redan fcirut
i sitt iiv var klr {or Gud och mlnniskor, si gav nu denne nitllskare for
aiia heliga stadgar i lnnu hogre grad akt pi fastor, vakor, bciner, allmosor
ocli andra fromhetsverk, och han fastade alla helgdagsaftnar vid brod
och vatten, si att knappt nigon av hans husfolk vigade friga honom,
huruvida eller nir han vitrle fasta genom att avhilla sig frin fiskmat. En
ging fri'gade honom herr Bengc frin Ftrundsberg, prebendeprist i Linkopings domkyrka och hans tjinsteman i vdrldsliga ting, huruvida han
ville avhilla sig frin fiskmat den dagen. Gripen av from harm svarade
han: >I{hr du inte lagar maten, behover du inte ha bekymmer om vilken
mat jag lter!> Ofta nyttjade han bara brcjd och vatten, nir man samma
dag lagat mat, som passade fcir hans hciga stind, it honom och satt fram
den it honom. Aldrig mer iin en ging om dagen nj<it han vila, och han
ville aldrig sitta vid det gemensamma bordet vid rniddagstid, utan sivil
under besokstid som annars var han i sitt sovrum, dar det stundom r&dde
den stringaste krild, sysselsatt med fromma studier, vakor, bciner och salig kontemplation, stundom drickande nigot litet, stundom icke smakande
nigot alls. Fast hans sing biddats pi det omsorgsfullaste sett, ertappades
han mycket ofta med att sova pi golvet, antingen vilande pi en bjornfnll eller ocksi pi bara plankorna, an pi den ena och an p& den andra
sidan, med en sak under huvudet i stlllet fcir en kudde. Minga nitter
gick han aldrig och lade sig utan satt kvar vid sina bcicker och unnade
si sin trcitta kropp en mycket liten vila. Icke utan sror motvilja ikladde
han sig nya khder, och han sade ofta: >Om min stillning tilllte det,
skulle jag hellre vilja anvinda grova In dyrbara klader. Vad tjdnar det
till att pryda kcittet, som rindi skall givas &t maskarna till slut?> Han
splkte dessutom detta sitt kritt genom arr stlndigt bira tagelsk)orta, p3.
det att kdttet aldrig skulle vinna herravilde over hans ande.
Han var iven underbart medlidsam och hyste ett milt sinnelag far de
betungade, vilka han, nir han ej kunde bisti dem i handling, frikostigt
beskerde medlidsamhetens tirar. Ty ndr den olidlige fursten Karl Bengtsson krivde, att LinkOpings stad t. o. m. skulle skicka rnatvaror att tylla
hans festning med, si skyndade han honom till mcites pi denna stads
torg och talade till honom med vishet och rnildhet, pi det att han mitte
upphora med en sidan gudloshet. Karl Bengtsson invinde di, att han
ingalunda ville eiler kunde detta, eftersom han fruktade, art hans festning
komrne att beligras; darf<jr vore han tvungen atr samla ihop livsmedel
pi alla sdtt. Biskop Nikolaus grat di i sin fromma karlek och vldjade
biskopsstoi
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barmhlrtigheten. Det var lven tvi oskyldiga min, som tilifingatagits av gudlcisa stritrrlvare, nimligen Olov frin Tift och Sven svdrdslipare; dessa beskylldes far drip och bundos sisom brottslingar vid de dodas
lik. De fordes ut ur Linkopings stad till avrdttningsplatsen; redan bo.fde
de knl n'red forbundna ogon, och bodeln hojde svlrdet, men biskop Niliolaus blev, pi grund av sin kroppssvaghet, nestan buren dit av tvi min;
han skyndade dem till motes si fort som mcijligt och befriade dem raskt,
Jiksom fordom hans namne, den helige Nikolaus av Bari. Men huru minga
brev och modiga bemedlingar han lit skicka till konung Albrekt och
drottning Margareta samt rikets styresmin f<;r folkets och Kyrkans frihet och det allminna llgets lugn, det kan icke mitas eller virderas. En
ging fcirenade sig bonderna i den bygd i hans stift, som heter Tjust, och
slogo ihjnl sexton rcivare och vildsverkare, vilkas hc;vding var satt till
fogde civer dem. Drottning Margareta harmades mycket hirover och ville
skicka en stor riddarhir mot dem fcjr att straffa dem. Men gudsmannen
forhindrade detta omlnskliga fciretag, hotade henne stringeligen och
sade: >Om du gor detta, skall jag sli dig med bannlysningens svdrd, och
jag skall ligga hela ditt rike under kyrkligt interdikt. Du sitter tyranner
och r<ivare over den fattiga allmogen och icke f<irsvarare, och det ar dirfrir ej underligt, ifall Gud omsider vredgas.,> Han utverkade av drottningen, att dessa fattiga bonder fingo gi fria och forsonades med henne,
Denne fredsdlskande man nitllskade nimligen alltid, si lingr det var
honom mojligt, for att allmogen skulle fi leva i lugn och trygghet, och
han isidosatte sin egen bekvimlighet och arbetade bide pi andligt och
vlrldsligt sltt f<ir detta. Han utcivade iven outtrottligt rittvisan och fruktade ej de miktigas motstind och inga maktresurser eller hotelser; han hdll
obevekligen fast vid det som var rittvist och rittfirdigt, ivrade fclr de
saktmodiga i landet, stod med andens svdrd, som ir Guds ord, emot de
fcirskrickliga kungarna, eldad av domens ande, for art de ej pi vargars
vis skulle angripa och civerfalla de oskyldi ga fl,ren, fcir vilka Kristus dott,
och sonderslita dem. Nigra, men der var sidana som ej tinkte gudfruktigt, ansigo ddrrfor hans liv och hans sporrande och tadlande ord vara galenskap, men andra, som voro fcirstindigare, tackade Gud, att han si manligen
kimpade for rittvisan. Arkebiskopen herr Flenrik, den nirrnaste f<jregingaren till den nuvarande irkebiskopen, kunde erinra sig detta, ty di
han i nigon ridsforsamling, dir biskop Nikolaus ej var narvarande, ofcirsiktigt givit vika for konungens och storminnens vilja, som var i strid
ernot hans kyrkoprovins' privilegier och de kanoniska lagarna, si kom
biskop Nikolaus dit och fcjrebridde bide honom och sina andra medbiskopar och prelaterna si strlngt, att han r. o. m. kallade samme irkebiskop Guds och Kyrkans forradare, och han uppnidde genom kraften

till
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av de kanoniska lagarna, vilka han fortrlffligt kinde, och sina ords
stindaktighet, att allt, som man pi detta sdtt lovat, gjordes ogiltigt. Aven
konung Albrekt kunde erinra sig det, ty i S:t Olovs kapeil i Linkcipings
domkyrka tilltalade han denne infor en stor hop av sina prester och rikets
adelsmin med dessa ord, ett Guds blottade svlrd: >>Giv oss fred och rlttvisa hir i landet! Du ir vir konung, och det ir du, som bor gora detta,
annars skall du med skam och nesa lemna riksstyrelsen. Du skall forst
och frimst styra dig sjilv, ty du ir orittfardig, otuktig och kittersklt>
Konungen blev mycket uppbragt, grep sin dolk och ville genast rusa pi
honom. Men denne sanne herde, lasternas stringe utrotare, blottade sitt
brost och sade: >Se, jagstfu redo. Stdt till! Jag siger dig endast sanningen.>
Hur han skickade sin nimnde fciretridares, biskop Gotskalks, dt&pare
till den romerska kurian for att fi absolution samt hur han arbetade hos
konungen pi deras tuktan, det ar annorstldes upptecknat' for att icke
denna vir biografi redan mi tyckas alltfor lingrandig. F{an vederlade
iven i Sciderkopings franciskankloster, i neirvaro av rikets stormln, adelsmannen Vicke von Vitzen, fcir vars skull dessa hade dodat hans foreglngare, ndmnde biskop Gotskalk, och som ej hade hindrat det, fast han
kunnat; biskop Nikolaus fcirsikrade, att han skulle fi undergi en rittvis
botgciring likavril som dessa dripare, som med egna hinder slagit ihjel biskop Gotskalk. Och nir denne \ricke hotade honom med doden, ifall han
komme utanfdr klostrets murar, si svarade han utan fruktan: >Jag skall
gi trygg pi gatorna och anse dina hotelser for ingenting. Gor vad du
vill; jag imnar ej ge vika.> Det var lven en av stormlnnen, herr Sten
Bengtsson, sveakonungens marsk, vilken han i sin sal i Linkoping i adelsminnens narvaro strdngeligen klandrade {cjr vissa utsvivningar. Pi samma
adelsmins befallning odmjukade sig denne genast for biskopen och bad
si ingerfullt om forlitelse, som om han begitt en stor synd, i det hryr
sade: >Jag ir en syndig mlnniska.>> Och pi detta sitt kuvade han denne
stormans overmod och iterkallade honom till odmjukheten.
Di han en ging skulle gi till konungens och herrarnas sammankomst,
sade han till en i domkapitlet: >Orn jag skulle bli dodad, si given noga
akt pi, att ir'ga missor firas, utan liggen i stillet interdikt <iver landet.>
Se hur han klmpade for rbttvisan och sanningen samt onskade dci, om
det si behagade Gud! Nir konung Albrekt nigon ging fdrsokte orettmitigt beskatta biskopen och kapitlet i Linkciping, si upptridde biskop
Nikolaus likt fordom Elias, vilken pi sin tid ej fruktade konungen, utan
all klenmodighet och svarade honom i Linkopings prostgird med f6ljande
ord: >Vi ha ingen forpliktelse mot eder, sirskilt emedan vi, sedan I tppnitt kungavirdigheten, aldrig nigonsin fitt nigon rettvis ersdttning av
eder., 6ver dessa ord blev konungen vildsamt uppretad; han grep dolken
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och hotade i sjllva verket for andra gingen att ta livet av honom. Men
nigra av storminnen lade sig emellan, si att han ej kunde fullborda sitt
onda uppsit, och en av dem ropade: >Herr biskop, gi till vespern, och
reta icke min herre till vrede vidare!> Och si gick biskopen fr&n deras
ridsfrirsamling till domkyrkan och tackade Gud, att han befunnits virdig att iida skymf fcir Jesu namn och rittvisan.
F{an var lven mycket sansad och brydde sig aldrig om virldsliga for-

Ndr han deltog i stormdnnens miltider, fdrf6ll han aldrig till
nigon uppsluppenhet eller fifringligt taI stan
uppsyn
alltid
och samma sinnesstimning. Och nlr han
bevarade
samma
nigon ging moc sin vana holl sig kvar vid kira vinners bord, fast han
icke gjorde sig skyldig till nigon overdrift i mat eller dryck, si ville han
likvdl, for att icke giva andra anledning till fcirargelse, odmjukt bekinna
sin >omittlighet> med dessa ord: >Klra vlnner, tagen intet skadligt
cxempel av mig genom att. droja f<ir lenge vid bordet.> Vid hans eget
bord iakttogs dlremot streng tystnad, si att det knappt var tilletet for
'nigon att harkla sig, innu mindre att fora onyttigt tal. Efter hOglasstroelser.

opassande gladje genom

ningen, som brukade -vara ritt l8ng, brukade han giva uppmaningar och
nyttiga lerdornar, forst och frlmst rcirande det vandrande pristerskapet
och tyrannerna, vilka han ofta hedersamt inbj<;d till sitt bord for att han
skulle fi tillfalle att med sin honungsljuva viltalighet fora dem fram till
livets vig. Han var iven djupt <idmjuk i allt sitt upptrldande. Ty sin
fcirsta missa sjcing han, utan all yttre stit, som en sjilamissa for sin
fciretrddare i arhidiakonatet. Och ndr han firade sin fdrsta pontifikalmlssa
den dag, di han kom tillbaka till Linkdping efter sin biskopsvigning,
si gav han av sina egna tillhorigheter it nigon i kapitlet samt et nAgra
framstiende min och kvinnor av hans familj vad de kunde offra. Och
di han nigon ging for sina kiras sjilar gav en allmosa it de fattiga, si
blygdes han icke, fast han var biskop, att kledd i linneklider sjilv betjina dem med det nodvlndiga, innan han lnnu intagit nigon foda fAr
egen del. Ibland tvattade han, enligt Herrens foreskrift, fotterna

pi

de

fattiga och lit tilldela dem frikostiga allmosor. Alla fientligheter och
lidanden utstod han tiligt, frin vilket hill och av vilka de in tillfogats
honom. I sin sjukdom var han si tllig, att om han ock hade att utherda
de vlrsta kroppsliga pligor, si klagade han likvil aldrig hirover, vare sig
med ord eller ithdvor, eller forleddes till otilighet. Timliga forluster pligade han rlkna fc;r intet, och alldeles som om intet sorgligt intrafrat, visade han en glad och lugn uppsyn. Men di det oformodat intrafrade en
eldsvida eller nigot av det slag som ser dystert ut i virldens allminna
ging, tackade han Gud darfOr att det med Guds medgivande snarare tillstcitte sidana svirigheter fctr honom, som visste hur han ktrnde ersltta
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ln for de fattiga, vilka, om de utsattes fcir sidant, skulle
duka under av umbiiranden och sedan ej kunna resa sig pi nytt.
Han tiirr.arde icke sitt brod i ldttja, och ej heller fcirtvinade hans hjd.rra
i dvala och syssloloshet, utan han var alltid ivrig i att sysselsltta sig med
nigot gott verk. Han fofiattad,e i hogstlmd stil officier och legender: om
Anna, Guds moder Jungfru Marias vlrdigaste moder; om Ansgar, drkebiskop av Bremen, vilken allra fdrst, fore den helige Sigfrid, f6rkunnade
den katolska tron i Sverige; om den heliga Birgitta, vir skyddsfru, som
nyligen blivit kanoniserad, och flera andra, samt forordnade, att de
skulle sjungas i Linkdpings domkyrka. Dessa officier ha redan antagits och
sjungas vida omkring i minga stift. Vid tiden for visitationerna, nir genglrden skulle mottagas, aktade han noga p& att. intet av det, som var
stadgat hlrom, skulle civertrldas, i det han sammankallade sina tjinstemdn och imbetsmin och under hot av evig fcirdomelse fOrbj<;d dem att
mottaga nigot som helst, ja f6rbj6d dem att motaga ens der allra minsta
eller frivilligt erbjudna, pi det att de icke mitte synas soka sin egen fordel utan endast Jesu Kristi. Han vakade standigt som en samvetsgrann
herde over sjllarnas f6rdel, in visande heliga foredcimen genom sina arbeten, in med fromma formaningar &terforande dem, som gitt vilse pi
syndens vlg, till den himmelska vlgen. Gud virdigades i sin mildhet
besklra honom en sidan fromhet och hjirtats forkrosselse vid fcirrittandet av gudstjinsterna, att man stundom, di han firade missan, sig hans
tigon gjuta tirarnas dagg; si stor var hans andliga {rojd, Tidebrjnerna
leste han mycket tydligt och fromt. Nir han nigon ging predikade om
Fferrens lidande, kende han en sidan smirta hirover, att t&rarna fuktade
sina f6rluster,

hans kinder. Men varfor uppehilla oss

hngre vid allt detta? Alla

hans

garningar voro goda och hogst lovvirda och icke 6ortjanta av nigon
enda frjrebrielse. Ty om honom sade nigra oklanderliga och erfarna mln,
for vilka hans heliga liv och umgingelse var vilbekant, att man @ honom med rltta skulle kunna tilhmpa det som sjunges i hymnen Om en
bekdnnare: >From, vis, odmjuk, kysk, mittfull etc>.
Det ir icke latt att fortd,lja om de minga angrepp han fick lida av
de onda andarna, slrskilt under sin biskopstid. De tillito honom knappt
att sova eller vila om nitterna. De sigo hans dygdiga girningar med
ovilja och fcirsokte draga honom bort frin hans heliga fciresatser, och
stundom gick han upp ur singen i tro att det var hans tjinare som Lltfr;rde de frdcka overdid, varmed djdvTarna anfollo honom. Av de minga
demoniska hemsokelserna skola vi omtala en enda som ett exempel. En
natt, di alla somnat och hans sekreterare, en mycket klok och forstindig man, herr Guder, kanik i Linkdping, sov i rummet nirmast intill
hans eget, horde denne i nattens djupa tystnad ett sidant din och ect si
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farf;rligt. buller i biskopens slngkammate, att bide viggar, golv och
tak skilvde. Han vlcktes av denna vildsamma skakning och greps av
stor f<irskrickelse. Ehuru han befarade, att hela huset skulle kastas
<iverinda frin grunden, gick han dock upp ur singen, gjorde korstecknet
och gick fram ftjr att se efter, varifrin denna fasavickande skakning
hirrorde. FIan fann emellertid ingenting alls, som kunde skrimma honom. Nista dag berittade han detta for kanikerna och husfolket, i det
han sade: >Jag fcirvinar mig nu inte mer 6ver att min herre klagar <iver
att han om nitterna inte kan sova fcir buller och frlckt <iverdid. Denna
natt har jag nlmligen Iitt visshet om att hans klagomll dr berdttigat och
att det har en uppenbar orsak.>> Och han yppade saken fcir dem, sidan
den tilldragit sig.
Efter otaliga lidanden och svira fcirf<iljelser, frin vilka Herren ryckt
honom i detta livet for att belona honom desto blttre i det tillkommande,
behagade det tifi slut Gud att fora honorn bort frin denna tirarnas dal.
Han borjade anslttas av febrar, och ehuru han led svira kroppsliga kval,
som forebidade dciden, ville han lndi under sina sjukdomsdagar knappt
vila i singen, sisom sjuklingars sed er, utan satt, liksom di han varit
som friskast i sitt liv, outtrdttligt vid bordet med sina kaniker och sitt
husfolk, fast han ej kunde ita eller dricka, och si talade han om Guds
rike och fcirmanade. Kort fcire sin dod bes<jktes han av den duglige riddaren herr Birger, den heliga Birgittas son och hans f. d. llrjunge, samt en
annan idelboren riddare vid namn Ulf Johansson, men hur milt han
onskade dem lycka och hur medlidsam han di visade sig emot dem, det
kunna vi knappt omtala utan tirar. Ty i dessa bida min tog han avsked
av nlstan hela Sveriges rike och sirskilt av storminnen och adelsminnen,
i det han <idmjukt bad dem och alla andra stormin i riket om fcirlitelse fcir
alla ginger han fcirorittat och sirat dem, och bad dem alla bedja for
honom till Herren. Medan man ymnigt grat pi cimse sidor, tackade han
fcir den lydnad och vrirdnad man visat honom och for att man si tiligt
utherdat att se honom ovirdige i en si hcig stbllning, och till sist bonfoll han, att dessa rikets stormdn skulle battra sitt liv och sina seder;
annars skulle Guds fruktansvirda straffdom utan tvivel drabba dem.
Icke lingt efter det att dessa riddare llmnat honom formanade han inyo,
i nirvaro av sina kaniker, sisom han ofta brukat forut, dels muntligen
och dels i brev, samma rihets furstar och de iivriga, vilket stind de in
minde tillhora och vare sig de lydde under hans eller en annan biskops
domsritt, att de skulle f<irindra sitt liv till det blttre. Sidana ord talade
han till de kringstiende och bj<id, att de skulle forkunnas for rikets ridmin och adelsmin, och direfter sade han: >Dessa landets invlnare iro
elendiga minniskor. Gud sinde dem sina ord genom den heliga Birgitta
r18
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hit till landet, men de giva icke akt pi dem och bry sig ej mera om
clern dn judarna, fcjrrin de blevo drivna i landsflykt. Sigen dem dirfrjr och uppmanen dem f<jr Jesu Kristi heliga dcids skull, att de mi llska
urrrrrd.r,-liilla endrikt och visa varandra rittvisa, hysa medlidande med

omvinda sig frin sin fcirbannade girighet, sitt ohejdade <ivermod, sin avundsjuka, sitt overfliid och sitt krisliga levnadssitt,
och med odelat, odmjukt hjdrta vinda sig till sin Gud. Annars mi de
{cirvisso veta, att deras barn och anforvanter efter deras dcjd nlppeligen
skola fi behilla sitt eger fldernearv, sig till tytta, och innu mindre det,
som de med sidan girighet, rovlystnad och gudi<;shet mot sin nlsta ha
samlar, ty det ir skrivet: 'Om de icke vlnda sig ifrin sin ondska, si skola
frimlingar plundra dem pi deras arbetes lcin, och jag skall skingra dem
for aila vindar.'2 Fordenskull mi Gud virdigas sinda dem sin nid, si att
de mi kunna folja det rid, som han sjilv ger dem i den heliga Birgittas
uppenbarelser; annars skola oundvikligen alla gamla slekter forgis och
har ; lr"d.t en ny adel uppsti, som skall llska Gud och nistan och hava
dem {ijr ogonen. Men mig synes, att eftersom klerker och lekmln uppfcira sig si illa, skall Guds stringa straffdom, pi grund av syndarnas svira
<ivertradelser, lnnu icke upph6 rc. Har krives nlmligen en st<irre och
rikligare bot, och var och en b<jr rannsaka sitt samvete, ty d& skall han
{inna vad det egentligen 1r han isyftar, vill och gor.>
Di. han kinde d<iden nalkas, begirde han att bli ford ur sitt hus och
let tillreda en vilobddd, varifrin han kunde betrakta domkyrkan tydligare. Och medan han nu sig pi kyrkan, got han ymniga tirar, och man
trodde, att han i ungefir en timmes tid tyst i sitt hjirta bad till Flerren
fc;r dess framtida velfefi och innerligt anbefallde den it Gud allsmlktig, it den saliga Jungfru Maria och it apostlarna Petrus och Paulus, vilka
iro dess skyddspatroner. Sedan let han sig biras in i sitt hus igen, blev
lagd i singen och insomnade saligen i Flerren ir 1391 e. Kr., den 2 mai,
i sitt sextiofemte levnadsir och sitt sjuttonde ir som biskop, under vir
Herres Jesu Kristi herravilde. Honom jimte Fader'n o.h d.n Helige Ande
vare lov, dra och harlighet i all evighet. Amen.
den stackars allmogen,
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DEN HELIGE NIKOLAUS' MIRAKLE,RI
Hiir f dlja nfrgra tnirakler, blott f d au de tnin.ga, getxollt aill<a d,en i. dtninnelse sali,ge berr Nilzolaus, f ardom biskop au Litclzdping, e'fter sin dijd btiuit
farbarligad au Gud, ocb fdrst om Jalzob, sone bliuit bet'riail wr mdrga
trdngrudl, niimligen fdngenskap, bojor, storm pd l2nuet ocb flera andra
dddsf aror. Mi.raklerna std iclze i de n tidst'\litl, ent;!t uilkcrt de tilldragit
si'g, utan i. den orclning ef ter t,ilk-en den li)f tesaultiggande eller uittnande
beriittat den.
1

Ja/zob Bagares eiuentyr
Den sista februari 1402 vid tretiden svor Jakob Bagare, fordom bagare
hos herr Nikolaus, biskop av Linkoping, salig i iminnelse, vid hogaltaret i

Linkripings domkyrka i nlrvaro av herrarna Johan Bonde, Lars oddsson,
Rag'ald Anundsson, Feter 6vinga, olov pilsson, johan svarteprrsr och
Fravid olovsson, kaniker i Link6ping, pi Guds heliga evangelium och bevittnade nedanstiende hendelser.
Frjr det fcirsta att han ir 1397, da han fernton dagar fore pingst gitt
frin Myseborgs slott i Stettins hertigdcime i ryskland, dir han di vistades,
till staden Anklam, blev falskr beskylld {or att. ha varit med, di en viss
kvinna blev plundrad pi sina lgodelar. Den plundrade kvinnan sade'imligen, att det var han, som fcirrivat denna girning i en skog mellan Friedland och Anklam, varfor han blev tillfingatagen och fdrd rill skarprittarens hus, hirt bunden med bojor orn fcitterna och halsen sarnt torterad av
stadens ridman vid namn Penselin och av skarprdttaren, fcir att han skulle
bekinna sig skyldig rill detta d&d. De hingde honom pi en bjelke med
hur.udet nedit och fcitterna uppit och rned rykande eld inunder, roso sedan ned honom och fyllde honom titrl den grad mecl her salrlake si mycket, att han ej kunde f&,mera av denna vitska i sig; de slogo iven ut nigra
tlnder pi honom och satte till sist ett fyrfat pi hans brcist, for att han
skulle erkinna, att det var sant vad man tillvitade honom. Men som orn
han inte kent nigon smrirta harav, svarade han dem: >Gud ir mitt vittne
xt jag aldrig gjort det, som ni beskyller mig frir, och ingenting dr mig bekant av detta, ty jag har tjanat hos en from biskop i sverige, av vilken
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jagli,rt mig annat an att inlita rnig pi sidana gudl<;sheter.> Hirpi svarade
ridmannen med en ed: ,>Vare sig du har gjort detta eller ej, komrner du att
rnista ditt huvud.r> Och avrdttningen skulle utan tvivel ha igt rum {oljande dag, om inte denna varit en sondag. Sedan dessa gitt bort, kom vid
midnattstid skarprdttarens hustru med ett ljus och skar av den boja, varrned
hans hinder voro bundna vid ryggen. I samma fingelse var en annan rnan,
som var anklagad fcir st6ld, varfor han skulle bevisa sin oskuld genom att
brira glcidande jarn. Till honom sade Jakob: >Krira du, det finns i Sveriges
land en helig fru vid namn Birgitta och en biskop av from vandei vid
namn Nikolaus, som jaghar tlanat hos, men huruvida han dr dod vet jag
inte. Lit oss anropa deras hjalp av hela virt hjarta. Det 1r ndrnligen min
fasta fcirhoppning, att de skola befria oss, som lro oskyldiga.> Den andre
fingen lovade, att om han bleve befriad skulle han fromt vcirda dem i alla
sina levnadsdagar, (Och di han ndsta dag fordes ut ur ftngelset bevisade
han sin oskuld genom .iarnborden, blev befriad och hade inte iidit nigon
skada av jirnborden,) Och Jakob talade om for sin kamrat, att jirnbojorna
skulle hoppa av honom sjilv, vilket ocksi skedde samma natt, fdrutom en
boja pi hdgra benet. Men di sprungo genast vlktarna dit, satte p& honom
nya och starkare jlrn om hals, hinder och ben och satte honom i ett slkrare torvar. Men nir han nu lig drir ensam och civergiven om natten,
visade sig for honom som i en hinryckning nimnde herr biskop Nikolaus
i den drikt, som Jakob kinde igen, att han burit i Sverige, och en ilderstigen fru med honom. Och biskopen sade: >Vad gor du hdr, bekiagansvirde?> Han sade: >Kiraste herre, jag 1r icke virdig, att I kommen till
mig i detta smutsiga fdngelsehil.> Biskopen svarade: >Frukta iche! Du har
under en ling tid varit min tlanare, och darfor skali jag befria dig frin
dessa kval.> Jakob sade: >O min herre, vem 1r den frun, som ir med
eder?> >Det 1r den heliga Birgitta>, svarade biskopen. >Du har ju ikallat
oss.> Och si f,jrsvann synen genast, men tvi fingar, som ligo i rumneet
bredvid, och tvi skolarer och tvi kvinnor av skarprittarens farnilj hade
hort samtalet, och de frlgade nu, viika de voro, som talat med honom.
Han berittade i riktig ordning sanningen for dem och sade till fingarna:
>Om ni vill fromt ikalla dem, sorn voro med mig och sorn talade med mig,
si blir ni befriade.>> Fingarna sade, att de gd.rna ville gora detta, och de
lovade att bescika det heliga/ blodet i \Y/ilsnach, S:ta Birgitta i Vadstena
och den salige biskop Nikolai grav och beritta det som vederfarits dern
genom dessa helgons fortjdnster. Och ndsta natt f6llo bojorna av deras
fcitter, och fria undflydde de sina sovande vaktare. Likasi lostes iven pi
den sovande Jakob alla jarnbojor, varrned han var bunden orn hals, hender
och fotter, si att han skulle kunnat gi fritt vart han velat, men han fruktade fingvaktarna och ville icke gi ut ur fhngelset utan invintade en lig1?l

Tryggue Lunddn
ligare stund att fly. Men nimnda skolarer och kvinnor sade pi morgonen
till skarprittaren,att. Jakob hade talat meY nigra personer, si att de hade
hrirt det. Skarprdttaren gick di in till sagde Jakob och sig, att alla bojor
voro lcista och att tv& fingar flytt. Han satte di bida hans ben i en trlstock och pi bida sidorna jirnbojor, och han band bida hlnderna vid
trdstocken med jirnbojor, s& att hans kropp <imkligen hangde kriikt som
ett hjul under sex dagar. Detta h<irde en skomakare, pi vars berlttelse han
forst hade blivit fingslad; han ingrade sig, {orsig honom med f<jda och
nddvnndighetssaker, gick till ridminnen i staden och bad, att de skulle
hndra hans fingenskap nigot, ty JakoL, hade blivit fdngslad pi hans enfaldiga ord, och han fruktade iven, att orn sanningen komme i dagen, si
skulle han bli straffad eller fordriven ur staden. Fi dennes boner medgivo
ridminnen, att han, fjattrad om fdtterna, fick gi fritt i huset med de
andra och sitta vid brasan. Di kom till staden Anklam Pryze av llwent,
befilhavare pi borgen Myseborg; han kallade samman ridminnen och de
styrande i staden och sade: >>Den man, som ni plhgar si och innu hiller
fingen, dr oskyldig. Han var hos mig pi slottet Myseborg, levde lrbart och
bad mig om rittvisa mot sina vedersakare, vilka plundrat honom pi hans
lgodelar till en summa av 300 mark finkogonl, nlmligen Vyndugeplata
och hertig Johan.> Och han tillade: >Om ni inte ger honom helt fri och
ger honom en fullstindig gottgorelse for alla de ofcirritter och skador,
som tillfogats honom, si skall j^S pA'liknande sitt straffa och pliga si
minga av borgarna i eder stad, som jag trdfrar pi.> Di gingo nigra styresmin i staden, nimligen Gravisin och Johan Pryzke jimte andra, ttlL
sagde jakob och ville ha borgen av honom, att han ej skulle himnas pi
dern for de nimnda fientliga ofcirrltterna, och den gav han dem ocksi.
Trefaldighetsscindagen, som infaller frirsta sondagen efter pingst, ingingo
stadens nlmnda styresm?in jemte 30 andra rman,bafiota och i yllekleder,
pi S:t Nikolai kyrkogird dlrstides fc;rlikning med sagde Jakob, och dervid bido de <idmjukt, att han f<;r Guds skull mitte farlita dem vad de av
ovetenhet begitt mot honom, och de lovade att itergiva honom allt vad
de berovat honom i sin stad. Si befriades ndmnde Jakob.
Nu ar att
- tillnamnet
mlrka, att femte dagen efter Jakobs fingslande hade fyra med

vilka begitt ogirningen t friga, hort, att Jakob oskyldigt pligades
for oghrningens skull, och skrivit till ridminnen, att det var de, som begitt den, och att de icke borde tillrlkna nigon annan den, men ridmlnnen hade aktat detta for intet och ansett, att de tyra handlat si i samfcirstind rned Jakob.
Samme Jakob undkom ocksi pi ett underbart sitt sina dodsfiender.

Lepele,

' Finkeraugen (tlcnari.i slaaicales) smi silvermynt, slagna
burg p& lloo- och 14oo-talen.
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Ar fi97, pi ittonde dagen fcire Mikaelsmissan, anfcills han av sina fiender,
i staden Verben i Stargard; de ville doda honom, men efter attha ikallat
sin husbonde, den salige Nikolaus, lyckades han pi ett underbart sitt undkomma dem. Ty di en viss vagnmakare i huset ville klyva hans huvud
med en dubbelyxa, avvirjde han anfallet och kastade mannen in i spisen,
och derfcir blevo flera av deras kamrater (de voro till antalet tio) rasande
och forfoljde honom ut ur vlrdshuset. Ddr stod han oskyddad under ett
trid, beredd att ta emot dem. Men ingen av dem kunde se honom, oaktat
m&nen den natten lyste utomordentligt klart. Till slut upphorde de att
efter honom. Han blev sedan gistvdnligt mottagen av en god man,
Och sarnma natt visade sig den salige biskop Nikolaus, hans husbonde,
for Jakob i somnen och sade till honom: >Stackars man, denna kvill har
du varit stadd i den allvarligaste fara, och om inte jag hade stitt framfor
dig och dolt dig, si hade du blivit d<;dad, om du sl hade haft hundra liv.>
Men den borgare, som Jakob rjvernattade hos, hcirde detta och trodde, att
nigon levande person hade talat till honom. Ddrfor sade han till Jakob:
>Vem var det som talade med dig?> FIan svarade: >>En from biskop i
Sverige, hos vilken jag tjanat. i itta h. Han har ofta kornmit mig till hjelp
i ncidens stund.> Och di han sade detta, visste han lnnu e1, att hans vilgdrare var dcjd. Foljande morgon forsonade sig hans vedersakare med honom och bido honom for Guds skull, att han skulle ge dem forlitelse for
det sorn de hade forbrutit emot honom.
For andra gingen undkom Jakob pi ett underbart sdtt sina ovinner.
Ty ett kvarts &r efterit. gdstade Jakob med sin vagn samma virdshus, nlr
han var pi vlg till samma stad Verben. Han blev di anfallen av en rnan,
som hette Jxnz och som svingade ett svird emot honom f.or att sira honom
i huvudet. Jakob avvinde di slaget med en kipp, varmed han rorde om i
elden, och svirdet foll ur hans hand och hoppade lingt bort. Sagde Jakobs
tjinstegosse sprang di och slog pi kiockan, och nlr de horde detta, togo
sivil den nimnde angriparen som flera andra, vilka stitt i begrepp att
doda Jakob, till flykten. Nista natt visade sig den salige biskop Nikolaus
fcir honom i srimnen och sade: >Om jag inte hade hjalpt dig nu, si skulle
du ha fcirlorat livet.>> Och det forefoll honom, som om han svarade: >>Gud
kine eder, herre! Jag skall tjlna eder efter blsta formiga.> Pi morgonen
fcirsonade sig angriparna ridmjukt med samme Jakob, och denne forklarade
infor stadens domare att han avstod frin den ritt, som han kunde kriva
s<jka

av dem.

lakob och andra befrias nted, tre uagnar frdn rduare. Jakob blev
pn ett underbart sltt befriad frin rcivare, vilka stikte berciva honom
bide liv och egendom. Ty di han kom till en av {iender forhar)ad
och fcirstord kyrka, som hette Gandalo och lig i Mark Brandenburg,
1)\
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kommo femton bevdpnade rovare emot honom och hans fciljeslagare, vilka
fdrdades i tvi vagnar; sjllv var Jakob i en tredje vagn. Rovarna overfollo
dem, tillfingatogo dem och fcirde dem i nattens skymning till skogen for
attstfypa dem. En man, sotrn hette Herman och var son till en ridsherre i
Dobeln, steg ned frin sin hest och grep den bakbundne Jakob om strupen.
Men d& lossnade genast Jakobs band, och han reste sig och kastade rovaren
si hriftigt till marken, att dennes hatt av jrirn foll av honom. Och fastdn
det var mcirka na6en, foll det indi si mycket ljus over rcivarens ansikte,
att Jakob kunde kinna igen honom, och han sade till honom: >C) F{erman, varfcir har du velat gcira mig detta? Du vet ju, att du tatrade Sott till
mig och lovade mig gott. Varfcir vill du nu doda mig?> Rcivaren genmllte:
>Har du kint mig fcirut?> Jakob sade: >Skulle jag inte kinna dig? Ner
jag silde havre tilI dig i Lyken, lovade du och dina foljeslagare, att r1i
skulle vara mig till hjalp i dessa mina fcirehavanden och i intet vara mig
till hinder.> Sedan rcivaren vid dessa ord tvungits att erkenna sanningen,
uppnidde han med stor svirighet av sina kamrater, att de skulle losslappa
Jakob och dennes vinner och lita dem fritt passera med sina vagnar och
tillhorigheter. Foljande natt uppenbarade sig herr biskop Nikolaus och den
heliga Birgitta for Jakob i somnen, sigande: >>Se, nu hava vi hjalpt dig och
dina kamrater!> Och di han vaknade, frigade hans kamrater honom, vem
som hade tatrat med honom. Han svarade som han fcirut hade gjort' Och
kmraterna sade: >Ijtan tvivel itnjuta vi helgonens beskydd, annars hade
vi aldrig undkomrnit.> Och de lovade att med fcirsta bud skicka sina offergivor till Linkoping. Och vid den tiden fick Jakob hora, att herr Nikolaus hade avsomnat i lilerren.
Feru skepp riiddas wnderbart frdn slzeppsbrott. A.r 1398 imnade nimnde
Jakob med en skeppare vid namn Henrik Luch segla frin Stettin till Bergen i Norge, men ute pi havet fingo de ogynnsam vind, si att de miste
landa vid en hamn i Norge, som heter Seljaon. Dlr stannade de fyra veckor
jdrnte fyra andra skeppsbeslttningar, som rnist landa dar. Till slut kunde
de pi Tomasmissoafton ligga ut frin hamnen, och nir de kommit ut pi
djupet, bliste en vildsam storm upp, som varade itta dagar i strick, si
att alla fern skeppsbeslttningarna blevo uppskrimda och uttrijttade, svdvade i stor fara och kastade ut sitt gods, i fullkomlig okunnighet om vart
de drevo. Frin det skepp, dar Jakob var, kastade de ut femton barlaster.
Di nu Jakob under dessa dagar tillsammans med de andra sjofarande stitt i
osa ut det vatten, som strrjrnmat in genom den vildkrilrummet for
^tt
samma stormen och oversvlmningen, si utmattad pi grund av arbete och
srirnnlcishet, att blodet rann ur mun och ndsa, utan att I7a fAtt nigot torrc
i kroppen och med alla kliderna genomvita av de vilda, instrcimrnande
vigorna, sade han till slut till skeppsigaren: >>Se nu ut nigon annan som
111
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jag orkar inte arbeta lingre.> Skeppslgaren blev forskrickt och.misstr6stade nistan om sitt liv, ty han hade inte tillrickligt
arbetsfolk, men han skickade likvnl dit de trdtta min som han hade. Di
Jakob nu rastade och hans huvud sj6nk tillbaka i scimn, visade sig nlmnde
biskop Nikolaus och en kvinna med honorn, och biskopen sade: >Jakob,

ersittare

mig,

du ir i stor fara!>> Han svarade: >>Ja, forvisso, herre!>> Biskopen sade:
>Offra vin och oblater tiil det forsta kapell, som ni rikar komma till, si
skola jag och den heliga Birgitta, som 1r med mig hir, radda er ur denna
sjonbd.> Pi samma sitt uppenbarade sig herr Nikolaus med den heliga
Birgitta t6r nlgra personer pi de andra fyra skeppen och uppmanade dern
att utlova samma offergiva for att bli rnddade. Men di Jakob vaknade,
fr&gade skepparen honom, vem den var, som hade talat med honom. F{an
svarade, att det var den biskop, >>som jag fordom tjanade hos i Sverige,

jimte den heliga Birgitta, detta lands skyddshelgon. De uppenbarade sig
f6r mig och uppmanade oss att ofrra vin och oblater till det fcirsta kapell,
som vi kommo till, pi det att vi mitte rlddas ur den <iverhlngande livsfaran.>> De andra lovade ogonblickligen att gora detta, och det blev di
genast lugnt pi havet, och de fingo gynnsam vind, si att de pi femtedag
jul anlende till den harnn, der den heliga F{elenas kropp vilar; ett trlkapell
dr ddtr byggt under bergets hjdssa till d.ra for den heliga lfelena.2 Men
nlgra andra byggnader finns det inte dir forutom detta kapell, och ingen
minniska bor pi platsen, och den ligger femton mil frin Bergen, si att
om de kommit tvi mil lingre bort, hade de ej kunnat undgi dciden bland
de skir, som ligga dir runt omkring. Di alla minnen frin de ndmnda
skeppen kommit samman till detta trlkapell och fromt offrat vin och
oblater, som de blivit uppmanade, borjade de undra sinsemellan, vem den
biskop och den kvinna varit, som raddat dem ur si stora faror. Nigra
sade, att biskopen var S:t Tomas av Canterbury, andra sade att han var
den eller den, men vem kvinnan var, visste de inte alls. Di Jakob horde
detta, sammankallade han dem allihop och sade: >Jag klnner den biskopen,
ty jaghar tjdnat hos honom i &tta ir; han var en man av helig vandel och
hette Nikolaus, biskop av Linkoping; men den kvinna, som ni sett, er
Vadstenas skyddsfru och er den heliga Birgitta. Dessa tvi ha inte bara
den her gingen utan menga andra g&nger visat sig for mig och barmhirtigt riddat mig ur olika hemsokelser och livsfaror.>> Di prisade de Gud i
hans heliga, och nlr de kommit till sin bestimmelseort, nimligen staden
Bergen, framburo de var och en fem mark vax i reda penningar, till den
helige biskopens och den heliga Birgittas d.ra, och de sade tiil jakob, att si
snart han Stervint frin Tyskland och kommit till dessa trakter, si skulle
han taga dessa penningar, kcipa vax fdr dem och llta gora votivskepp, som
" Det torde vzrt frlga om S:ta
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skulle hinga s&vil i Vadstena som i Linkoping till iminnelse av det underverk, varigenom denne biskop och fru Birgitta riddat dem.

IIur satnme lakob straffa,des, d.tirfdr att ban ej trott pd. t,ad, den salige
Nikolaus sagt botaone i. drdtntmen. Ar fi99 seglade sagde jakob fr&nDyaker i Skandr och lade till vid flstningen Volgast i Tyskland nigra dagar
frire Mirtensmlssan. Dir anmodades han av sjciminnen p3. {artyget, som
kende honom, att han skulle fcjra dit sin hustru, men han svarade, atr
han inte alls dvervlgde detta, forran han hade avslutat sina afrarer i Sverige. NIr Jakob kom mot Stettin, uppenbarade sig sagde biskop Nikolaus
en natt fcir honom i stjmnen och sade: >Du vill icke limna detta land,
forran tvi personer fcirdriva dig darifrin.> Och strax fcirsvann han. Nlr
han vaknade, hade han dessa ord inpriglade i sitt hjd'rta och betlnkte, hur
han dir skulle kunna tillbringa vintern utan stora utgifter. Under overvdgande av detta slog han sig i fdlje med en ryttare frin Danzig. De
kcipte tillsammans sill och forde den till Nya Stargard, silde den, kopte
dlr vete och fi;rde detta tillbaka till Stettin och silde det dtu. Allt vad
Jakob tog emot, det kcipte han for reda penningar; hans kamrat hade
diremot icke reda penningar utan tog till lins emot allt vad han forde
bort. Nir sagde Jakob med sina lgodelar begivit sig bort frin staden
Danzig mot Stettin, si fruktade hans kamrat ryttaren, pi grund av de
skulder som han heftade i, att han nu ginge mot Stettin, och sinde bud till
sina kreditorer, att Jakob lyft. alla de pengar, som de sjllva skulle ha, samt
befallde dem, att de skulle utkriva dem av honom. Nir Jakob alltsi kommit dit, haktade ryttarens kreditorer honom genast och kvarhrjllo honom,
tills han glldat ryttarens hela skuld, vilken belopte sig till 20 mark fink<igon. I sitt boningshus i Danzigtrdfrade han mannen igen, och ddr,riverklagade han det hela samt svor pi Guds heliga evangelium infor stadens
domare, atthan i intet stode i skuld till dem. Sedan vinde han tillbaka till
Stargard med det lilla, som han hade kvar, och nir han kom tiil sitt herbirge, fann han ddr en geslll i garvareskriet, som han fcjrut ldrt kinna i
Stettin. Denne bad honom, att han skulle bestrida de utgifter, som han
gjort pi virdshuset; han viiie i leglig tid villigt betala tillbaka it honom.
Jakob gjorde medlidsamt detta och lade ut 6 rnark finkogon for honom.
Som pant limnade gesillen honom sex skinn, ett lingt och fem korta, i det
han bad honom att salja dem for skiiigt pris och betala sig sjllv av denna
summa. Fcir att skydda dem mot regn lade han skinnen i en tunna. Geslllen beredde sig att trdda i tjinst hos en garyare, och efter nigra d,agar
sade han till Jakob: >Eftersom du ir i penningfcirligenhet och har varit
barmhlrtig mot mig, si skall jag, om du vill, troget fdrse dig med vad
du vill, inda till en lest vete.> Pi gesillens kjfte mottog Jako'o en sklppa
vete och forde den till staden Damgarten. Nir han kommit dit, lat han
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mala vetet

tunnan

till

till

mjcil, ligga mjdlet

skeppet mot Stralsund.

i sickar och bira bide det och skinnDi kom garvargesillen till honom och

inte gjort vll mor dig genom att skaffa dig vete?> Han
tillade: >Vare sig du vinder tillbaka eller ej, skall jag gblda detta vete
for dig.> Ile togo farvil av varandra och skildes. Jakob sade till skepparen:
>Detta mjbl och denna tunna sitter jag i ditt fcirvar tills det kornrner en
man i mitt namn till dig vid namn Gotskalk; denne skall fcjr dessa sakers
skull fritt faraover med dig.> Detta gick skepparen med pi. Jakob b<;rjade
nu vandra till Stettin, dar han hyrde ett annat skepp fcir sina andra dgodelar. Emellertid itervinde garvargesdllen till skepparen i Danzig. Skepparen trodde, att denne var Jakobs fdljeslagare, efrersom han hade varit
mcd, di han forde tunnan och mjolet trll fartyget, och tillat honom art
tippna tunnan, varur han tog 1l mark finkogon, en kappa, tvi stovtrar och
ett par skor fr&n sagde Jakob samt de nimnda sex skinnen, av vilka han
gav ett it skepparen och ett it skepparens tjinare. Si stdngde han iter
den tomma tunnan och satte den pi den plats, der den forut stitt. Garvargesillen itervinde sedan till Stargard och sade till Godekin, den man, av
vilken han bytt till sig vetet: >>Om du inte skyndsamt beger dig till Danzig, kommer du inte att. f1 ett enda 6re f<;r ditt vete, ty han, som fick
vetet, stAr i begrepp att f.ara bort frin detta land. Det lofte, som jag
givit dig angiende detta, tager jag hdr tillbaka och anullerar.> Kreditorn
Godekin besinnade, att garyargeslllen knappt var i stind att gllda skulden, scikte Jakob, fann honom i Anklam och forde honom med sig till
stadens ridmln, hos vilka han begirde rid, huru han skulle fcjrfara med
honom for att iterfi sin vara eller pengar fcir den. De fiillde den domen,
att han skulle fara och soka sitt nirnnda gods i Stralsund och dir med
ritcslig befogenhet Atert^ga det samt att han, om Jakobs gods icke rickte
till for att betala skulden, kunde stlmma honom infor ratta f;ir att fh ut
det iterstiende. Godekin tog en f6ljeslagare med sig och tvang med svdrd
och spjut sagde Jakob att gl med honom till Stralsund. Nlr de lcommit
dit, invintade de i fyra dagar det skepp, pi vilket nimnda gods befann
sig, och Godekin gav akt pi Jakob, att han ej skulle fly eltrer avvika it
nigot hill utan hans tillstind. Till slut kom skeppet, och Godekin tog
allt, vad Jakob lgde dirpi, med sig hem. Jakob kom siledes , efter skuldens
glldande, i det yttersta armod, och di besannades den drom, vari biskopen
sagt till honom: >Du vill icke ldmna detta land, forran tvi personer fordriva dig dlrifrin.> Men medan man invinrade skeppets ankomst till
stralsund, visade sig biskopen fcir honom tillsammans med s:ta Birgitta och
sade: >Se dir, Jakob, du ville inre resa till Sverige, ndr jag befallde dig
sade: uHar jag

mi du bege dig till Sverige.>>
tyckte,
jaghar
att
han
svarade:
herre,
>Min
hir si minga och svira
Jakob
det, och ddrfor har detta drabbat dig. Men nu
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rnotstindare, och jag fruktar, att jag inte kan komma i sikerhet dit.> Biskopen svarade: >Gi du! Jag lovar dig, att intet ont skall handa dig, vart
du beger dig i detta land. I-ikvil mi du tlla n&gra besvlr. Men nir du
kommit till LinkopinS, yppa di allt som har hant dig infor tvi kaniker,
som heta Johan Bonde och Lars Oddsson.> Efter dessa ord forsvann uPpenbarelsen.

2

Ert prrist botas bastigt frdn tand'ucirk-, straffas
fria l6ftet och botas pd nytt

Ar

1402

Mikaei, som

fdr sin f \rsurnligbet att itt-

pi den helige aposteln Bartolomei dag pligades pristen herr
di var vicarius vid Kirna kyrka i Linkopings stift, svirt av

tandvirk (han hade nimligen maskstungna tlnder). Han drog sig tiLl
minnes det heliga och otadliga liv, som herr Nikolaus, fordom biskop av
Linkoping, fort och hur denne redan i livstiden alltid varit mild och rnedlidsam mot de bedrovade. Alltsi avgav han ett lcifte, att om Gud genom
denne vrirdnadsvirde biskops fortjinster och forbon virdigades gora hans
tlnder friska igen, si skulie han, iford ylleklnder och barfota, besoka denne
biskop Nikolai grav i Linktipings domkyrka och der odmjukt offra en
halv mark vax. Nir han avlagt detta lofte, blev han genast fullstlndigt
fri frin sin svira pliga, som om han icke haft nigot ont. Han ofrrade
emellertid kort efterit vaxet pi annat hefl och fcirsummade siledes sitt
givna lofte. Aret gick, och di nesta Bartolomeusmissa stundade, angreps
herr Mikael av innu hiftigare och vildsammare virk i sina maskitna
tander in forut, si att han under minga dagar varken kunde ita eller
dricka. Han kom ihig, hur han forgitit det lcifte han tidigare givit, sorjde
hirciver, ingrade sig och begynte att pa rrytt ikalla denne herr biskops beskydd. Han lovade, att om Gud for dennes f6rtjensters skull lnnu ville
fcirbarma sig over honorn och iterge honom hllsan, si skulle han frin sin
kyrka Bjorkeberg, der han vid den tiden var prist, barfota och i ylleklader och s& frornt han kunde, vallf;rda till denne herr biskops grav och
i domkyrkan lisa en missa till den heliga Treenighetens ara, vari han lven

skulie gora en memoria for de ar'lidna. Nir loftet Sjorts, aYt^g se smeningom smertan, si att han nista dag icke kinde nigot ont. Och han kom
till Linkoping dagen fore Marie fddelsedag 1r 1403, infriade andlktigt sitt
lofte och kungjorde hendelsen infor mig Lars Oddsson och andra kaniker,
som
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3

En.'nunna, sufrrt sjuk oc/t stuno,

blir botad

Den 18 mars ir 140I blev syster Bengta Nilsdotter i Vreta kloster, Linkopings stift, si svirt sjuk, att hon lig stum och liksom dod i singen under
ett och ett halvt dygn. Man misstrostade om hennes liv. Men subpriorinnan, den fromma lttioiriga Hillika, vilken stod vid den sjukas liger med
{Iera av srna systrar, sade: >Jag har hdrt, att minga underverk ske i Linkoping genom den lrorike biskop Nikolaus, vir fader. Litom oss gcira ett
lcifte till honom, om vir syster fcirmir andas och tala nigot litet! Fcir min
del avllgger jag med abbedissans tillitelse ett l6fte till Gud och hans helgon
Nikolaus, att vir syster Bengta skall gX barfota till dennes grav, itfoljd
av mig och andra systrar, om vi fi abbedissans tillitelse, och der offra ett
hjdrta av vax.> Nir detta lofte avlagts, oppnade syster Bengta genast iigonen och bdrjade tala. Hon sade: >Jag hade si ont i mitt hjdrta, att jag
inte kunde andas, och jag visste inte var jag var, men genom edra b6ner
tror jag mig ha blivit botad.> De berittade di om det liifte, som de avlagt
fcir henne, och hon svarade, att hon imnade infria det i allt, si snart hon
fitt tillstind, och blev di strax frisk. Vittnen hirtill iro systrar i detta
kloster, omkring trettio till antalet. Och syster Bengta infriade sitt lofte
och bevittnade det inf<ir oss, Lars Oddsson, prost, samt Lars Gedda, prebendeprist i Link<iping.
4

Sjdfarande rriddas u.r storne

Ar 140i lmnade Ingrid Bengtsdotter, inka efter Lars Holmgersson,
Helena Larsdotter, hustru till Lars Magnusson, Kristina Gudmundsdotter,
hustru till Nils timmerman, och Holmo, Oratsons hustru, alla fr5;n Askeby
socken i Linkdpings stift, resa till Aachen. De lade ut frin Malmij i Skine
for att segla mot Liibeck i Tyskland. Jimte de andra, som befunno sig pi
samma skepp, voro de, eftet att ha lemnat hamnen, tre dagar och nltter
pi

havet, och andra natten blev det en si vildsam storm, att man missatt undkomma d<jdsfaran. Alla de ombordvarande g.forde loften till olika helgon men fdrgives: stormen rasade allt virre och virre.
Di b<irjade dessa fyra kvinnor att ikalla herr biskopen Nikolai beskydd,
ty de visste, att han, di han innu levde, var en man av helig vandel, och
ryktet om hans helighet h<;11 pi att utbreda sig. Genast bedarrade stormen,
man fick god vind, och nista dag anlande alla vilbehillna till Liibeck.
Kvinnorna itervinde sedan hit till Linkoping. Dagen efter den helige martyren Laurentii dag berdttade de detta och gingo ed pi att det var sant, och
sisom de lovat pi havet, llto de har i domkyrkan sjunga en hogtidlig
trdstade om
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Nikolai grav, dar hans kropp vilar. Detta forsiggick oclr bevittnades i n?irvaro av herrarna Lars Oddsson, lohan Bonde,
Ragvald Anundsson, kaniker i Linkoping, Bengt frin Flundsberg, prebendat vid Linkdpings domkyrka, och Tyrgils B.agvaldsson, kyrkoherde i
missa vid herr biskopen

Nnsby.

t
Eft.

ddd

gosse

uaknar upp

till liu

7405, medan pesten rasade, fick en gosse vid namn Ragvald, tre ir
till Olov Ragvaldsson i Killsberg i Blackstads socken, Linkcipings stift, en bdld i ljumsken och blev si sjuk, att de, som stodo vid hans
bldd, inom kort trodde att han gett upp andan. Flans fader, sagde Olov,
hans moder Ingrid, dennas farfar Odd, Margareta, gossens farmor, och
flera andra, inalles itta personer, som voro nirvarande, trodde, att han
redan var alldeles dc;d, och laste och bido fcjr hans sjil, ty fradga gick ut
ur hans mun, hans ansikte hade dcjdens farg, han fcjretedde alla dodstecken och hade dessa svarta flackar, som bruka vara sikra mlrken p& att
d<jden ir oundviklig. Han fader Olov tecknade gossen med korsets tecken
och liste fem Pater noster och Ave Maria sisom f<ir en dod. Men medan
han bad, rann det honom i higen, att han skulle gora ett lofte for honom

Ar

gammal, son

till herr Nikolaus' grav, om han iterfinge livet. Och efter en kort stund
uppteckte fadern och modern en liten rodnad pi hans kinder och iigonlock, och till slut borjade hans lemmar rora sig, han andades, oppnade
cigonen, kom iter tiil livet och lever frisk och sund i dag, det ir pi apostlarna Petri och Pauli dag 1r 141 1. Detta vittnade gossens fader, moder och
anhririga, ryktet hirom gick ut <iver hela socknen och nejden, och denna
underbara nid lito de med stor hjartefrojd, i nirvaro av samme gosse och

infor en stor folkskara, offentligt fdrkunna frin predikstolen i Link6pings
dornkyrka, och alla prisade de Gud i hans helgon fcir denna vllglrnings
skull. Infor mig, Lars Gedda, kanik i Linkoping, och minga andra styrkte
de med ed sanningen av sin berittelse.
6

En m,an botas frdn fjcirdedagsfrossa
Ar 1407 kom tysken Flans Flenzel frin Stlkeholm till Linkcjping med
sin votivgiva, fyra mark vax, som han lovat offra till den vcjrd'radsvirde
fadern biskop Nikolaus' av Linkoping grav. FIan berlttade, att han efter
att ha avgivit sitt lcifte blivit alldeles botad frin den fjlrdedagsfrossa,
varav han under ett helt ir lidit, och han sade, att herr Peter i Lofta, kanik
i Linkoping, och flera andra klnde till detta loftes avleggande. Och
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nlmnde F{ans tog pi sin ed och bevittnade, att handelsen var sann, infrir
oss Lars Gedda, kanik i Linkciping, och sakristanen Ulf. Ar som ovan.
7

En man botas snabbt frd.n 6gonsju.k-doro

Ar

1407 pligades Vilhelm

i

Asmestad, Ekebyborna socken, Linkopings

stift, avisvir <igonvlrk och sig intet pi hela sex veckor. Han lovade att
bescika herr Nikolai, biskopens av Linkopin g, grav med sina offergivor,
om etc. Efter lciftets avllggande skingrades genast dgonens morker pi
underbart satt; han blev alldeles frisk, infriade sitt lofte samma ir, prisade
Gud i hans helige, visade sig for mig Ulf, sakristian i Linkoping, samt
Anund Markusson, vikarie i S:t Lars sammastedes, och svor pi att detta

ir

sant.
8

En kuinna botas

frdn |gonsjwkclono
Ar 1401 led Kristina, inka efter Olov i Kullerstad, Kyrkbyn, Link<ipings stift, i fjorton dagar av vlrk i rigonen. Hon gjorde ett l6fte till herr
Nikolaus i Linkoping, att hon skulle fotvandra till hans grav etc. Nir
lriftet avlagts, iterstilldes hon alldeles, si att hon inte kunde tvivla pi, att
det var genom sagda helgons irorika fortjinster som hon blivit si snabbt
botad, Hon infriade sitt lcifte 3r 1407 i nirvaro av mig Ulf sakristan och
andra, och hon bestyrkte med ed att det var sant.
9

En wan, sono bleu srillsatnt f druriden

i neun ocb ansikte, botas

Vid Luciatid ir 1408 hande det, att Johan, broder till och husfcirestindare hos herr Inge, kyrkoherde i 6rberga, en natt, di han lig och sov
i sin sing, tyckte i s<imnen, att nigon gav honom en orfil pi vinstra kinden. Det var utan tvivel minniskosliktets fiende, och han begynte ropa.
Hastigt vaknad steg han upp och ville tala men kunde endast stamma, si
att han knappast kunde bli forstidd. Vinstra halvan arr munnen var vriden lnda upp till cirat, och hogra ogat var tvirtom nedtryckt lnda till
andra halvan av munnen, si att han sig oerhrirt missbildad ut och var en
bild av lidande och ncid for alla. Men dagen efter nlsta ny&rsdag gjorde
han, dirtill ridd av sin ovannimnde bror och herr Lars Gedda, kanik i
Linkoping, ett lcifte till herr Nikolaus i Linkoping, och han hade ytterligare uppmuntrats dartill av sin egen hustru, fcir vilken, di hon lig och
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i vita biskopskllder visat sig med orden: >Sig Johan, din man,
att han gir till Linkoping; dir skall han bli helbrlgda.> Di han horde
detta, bekriftade han ytterligare sitt lcifte, att han, om han iterfinge hllsan och sin forna talformiga, skulle vallfirda till den salige Nikolai grav.
Nir detta l6fte avlagts och bestyrkts, borjade han strax tillfriskna, och
si sminingom itertogo munnen, ogonen och kinderna sitt ritta lige. Och
han infriade sitt lofte samma ir pi torsdagen nist efter kyndelsmissodagen, frisk och sund, utan nigon missbildning och med obehindrad talformiga, i nirvaro av herrarna Sten, abbot i Munkaliv i Norge, prosten Lars,
Johan Bonde och Lars Gedda, kaniker i Linkciping, och flera andra, inf<ir
vilka han jimte sin ovannimnde bror bevittnade och svor pi att detta var
sant. Ryktet om detta underverk ir allmint utbrett over hela socknen och
sov, en man

bygden.
10

En ridd.are botas pl\tsligt frdn urirk i' benet
Fiirsta siindagen efter pisk ir 1409 fick riddaren herr Nils Magnusson,
som vistades i Alvastra kloster, Linkopings stift, en sidan virk i vinstra
foten, att han inte kunde rcira den och inte heller kende, nir nigon rorde
vid den med en latt duk eller dylikt. Hans husfolk lyfte honom med stor
svirighet pi en hist och forde hem honom till hans gird, som lig i nirhet.rr. Och pligan varade ilyra dagar, si att han under denna tid ej kunde
gi, om han inte hade tvi kryckor under bida armhilorna. Men di torsd"g.., ko*, var han mycket bedrijvad over att han ej, som han lovat,
k,rtrd" komma till Linkoping och bevista sjilamissan efter sin syster, {ru
riddaren herr Knut Oddsson, denna hans avlidna
F{elena till Nasby
sysrers man, kallade honom nimligen att narvara vid minadsmotet. Men
nir han betinkte den i iminnelse salige herr Nikolai, biskopens av Linkoping, underverk och fortjinster, foll det honom in att kalla denne till
hlalp. Hatr lovade allts& att vallfarda till hans grav och ofrra en fot av
tvi mark vax till tecken pi miraklet, om etc. Nir loftet gjorts, forsvann
smlftan genast, si att han frisk stod upp frin bordet och med en liten
kdpp som stod beliten kunde gi vart han ville, varvid han med stor gladje
prir"a. Gud i hans helige. Nista mindag infriade han fromt sitt l,ifte i nirherrarna Lars prost, Lars Gedda och minga andta, och han for,rrro
"r, atr han aldrig forr blivit si snabbt botad frin nigon kroppslig
slkrade,
krimpa. Vittnen till detta jlrtecken lro herr Johan, abbot i Alvastra, vip.rr..n Egard Krummedik och alia tjanare hos denne riddare herr Nils,

vilka voro nirvarande, di han bevittnade och berlttade detta.
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11

En l<uinna botas frd.n en siillsano pliga.

Ett stort

neiralzel

Vid kl.njslsmlssotid 3,r 1.405 hande foljande' Metta, hustru till Peter
Rityngs Maagh, borgare i Nyktiping, Strlngnds' stift, hade frln den 29
juli lnda tili kyndelsmissa ansatts av fruktansvlrd hjlrtklappning och
virk i hjartat, si att hon blev som vansinnig och icke kunde fi nigon
ro, otrrr hon icke, si lange vintern varade, fick bada i djup snci eltrer naken
springa o'nkring i sncidrivorna. Och hon hade girna givit hela virlden for
en enda timmas vila, om det hade varit tillrlckligt, ty hennes pliga var ri
fdrferlig, att hjartklappningen lbt som nir man sl&r med en klpp pi en
kudde eller nigot liknande. Som det ir sed hos folket, kastades lott om
olika helgon, och efter det utslag, som lottdragningen givit nio ginger &
rad, gjorde nimnde Peter ett lofte for sin hustru, att hon skulle vallfirda
tili herr Nikolaus, biskop av Linkciping, om etc. Foljande natt, da hon iig
vaken i singen av smdrta och icke ville fatta eller gripa nigonting utom i
blotta tanken, sig hon en man, iklidd vitt superpellicium och biskopsmitra. Denne lutade sig <iver henne och sade: >Hill samvetsgrant vad du
lovat, ty nu 1r du befriad frin din hemscikelse.> Dirpi vilsignade han
henne med korstecknet och forsvann genast. Frin den stunden kande
kvinnan lindring, och inom en vecka blev hon alldeles frisk, och hon lovade Gud i hans helgon. Hon f<irsummade hnge att infria l<;ftet, och ir
1408 begynte hon pligas av en svir svullnad i huvudet och virk i cigonen,
si att hon fruktade att bli alldeles blind. Nnr hon gjort ett nytt lofte och
lngrat sin otacksamhet, blev hon frisk och kom till Linkoping med sin
man, vilken {<irut pi nigot sitt hindrat henne att infria det fdrsta loftet.
Hon uppfyllde sitt lofte med tidmjukhet och fromhet fu 1409 pi apostlarna Petri och Pauli dag, i nlrvaro av herrarna Johan Flikansson och
Anund Markusson, korprister i Linkopings domkyrka. Detta mirakel ir
kint i nistan hela Nyk<iping, och de, som giort loftet, svuro pl att det
var sant.
12

Botad,

frin

orncbett

Vid Mormissotid Ar 7407 bdtrgade Tideman Gotskalksson i Elmesbo,
Vreta socken i Link<;pings stift, sina ikrars groda i ladan. En orm, dold
i en kirve, bet honom i hogra handens lingfinger. I sitt ofcirstind trodde
han att smlrtan i fingret skulle lindras och svullnaden avtaga' om han
lade tungan till och fuktade fingret med spott, men i stillet blev tungan
genast infekterad av giftet, och bide ansiktet och handen svullnade upp
sipass, att han inte kunde tala. FIans hustru Ingeborg var hdgeligea be113
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att han skulle d<; si hastigt, utan bikt, kommunion och testamente. Di hon sig, att han omojligen kunde undgi dc;den uran Guds
sirskilda nid, lovade hon av hela sitt hji,rta atr for sin mans liv och hilsa,
si fromt hon kunde, offra en hand av vax till herr biskop Nikolai grav i
Linkriping, ty hon trodde fullt och fast att han kunde botas genom dennes
heliga f<;rbciner. Och strax verkade Guds underbara nid, helgonets fortjlnster och kvinnans tro, ty inom en halvtimma f<jrsvann svullnaden och
smartan, si att han kunde tala, och inom itta dagar var han fullstindigt
iterstllld till sin forna hllsa, sivil i handen som i ansiktet, utan nigot som
helst lekemedel, lit vara att, han skar bort den skadade delen av fingret.
Och sitt kjfte infriade han ir 1409 p& den helige aposteln Pauli iminnelsedag. Vittnen iro Magnus Folkesson i Nybble, Ljungs socken, Linkopings
stift, samt Nils Svensson och Bonde Larsson i Skallorp, samma Ljungs
socken, yarest han inbirgat sin sid vid detta tillfalle.3
drcjvad over

13

En fllch-a botas frfr.n pld.ga ocb sjukdorn

Ar

1410

vid pisktiden avgav Olov Hallvardsson i Dvirstad, Nykils
stift, jimte sin hustru Katarina, ett lofte fcir Ingrid, en

socken, Linkdpings

13-irig flicka, vilken de efter hennes faders dcid uppfostrade, att om hon
genom frirtjinsterna av den irorike herr Nikolaus, biskop av Linkciping,
utan skada och stindig missbildning kunde befrias frin den stora, rysliga
och knytnivsformade bulnad, som hon tre veckor i strick lidit av i sitt
h<igra <iga, si skulle de vallferda till samme herr Nikolai grav i Link<iping
och offra ett vaxoga till tecken pi det underverk, som vederfarits henne.
Nir l<iftet avlagts, upph<irde smirtan, bulnaden fcirsvann hastigt och underbart, och inom de fyra nirmast fdljande dagarna tillfrisknade hon helt,
som om hon aldrig nigonsin haft ont i detta <iga. Detta l<jfte infriade
samme Olov med sagda flicka samma ir inom Kristi lekamens okrav.
14

En prrist botas bastigt frfr.n bwuu.d,urirk

Omkring S:t Nikolai fest ir 1408 var herr Sigfrid Olovsson, korprist
i Vir Frus kyrka i Oslo i Norges rike, i mer in tre veckor pligad av den
virsta sjukdom och sirskilt av en omittlig huvudvirk. Han miste bestindigt ligga till slngs och var nlstan bercivad sina sinnens bruk, si att
" Enligt

Saenska rdda korsets medicinska ufpslagsbok kan man, efrer

suga blodet och

ett ormbett, urdirmed ocksi giftet med munnen. En direkt utsugning medfdr sikerligen

ingen fara, om icke den sugande har siriga lippar.

134

Den belige Niholaus' au Linkitping liu ocb underaerlt
inte bara han sjllv uran even alla de, som sigo honom, bdrjade misstrosta
om hans liv. De avgivo ging pi ging loften till olika helgons gravat for
hans hilsas itervinnande, men till slut gjorde han sjilv sitt lofte till den
saiige fader Nikolaus i Link6ping och botades si hastigt, att virken upphcirde samma dag och han helt iterstilldes till den forna hilsan inom de
tre fciljande dagarna. Han kom till Linkoping, infriade sitt lofte, bevittnade detta och svor pi att det ir sant.
1t
En.

ltiist rtidd.as utcderbart ur en grop

den helige aposteln Pauli iminnelses dag foll en hest, som
tillhorde Peter Magnusson i R<jbick, Virna socken, Linkopings stift, i en
grop, som var itta alnar djup och si tring, att hasten inte alls kunde vinda
sig i den utan blev stiende pi det sitt, som han fallit, nimligen med baken
.r.det och huvudet uppit. Tvi kvinno r frin grannglrdarna, llelena och
Gunhild, sprungo dit for att hjdlpa, vidare en viss Peter i Kongsvik, dennes
hustru Ingrid samt deras grannkvinnor Katarina och Helga. Kvinnorna
voro mycket bekymrade <iver att deras mdn voro i Linkiiping, men de hade
mecl sig de starkaste rep och tvi par oxar, som i styrka ej hade sin like i
hela socknen. Emellertid brusto repen, di de s<jkte draga upp hesten ur
gropen. Missmodiga vilade de sig. Di sade Flelena: >>Det 1r omojligt fcir

Ar l4v9 pi

mdnniskor att med konst eller snille dra upp histen, men lit oss ikalla
Guds helgon, biskop Nikolaus i Linkoping, att hesten kan lyftas upP genom hans underbara hjalp!> Vid denna ingivelse lovade Ingrid samrne herr
Nikolaus att ofrra en hist av vax till hans grav. Nir lciftet avlagts, lade
kvinnorna en munkorg p& histen, for att han inte skulle sarga huvudet
mot srenarna, och med ett rep kunde de hastigt lyfta upp hesten ur brunnen, uran den minsta svirighet och utan oxar eller andra redskap. Nimnde
Peter infriade loftet samma ir pi martyrerna S:t Dionysii och hans f6ljeslagares dag, i nlrvaro av herrarna Johan Bonde, Olov Pilsson, kaniker i
Linkoping, och Anund Markusson, vicarius vid s:t Lars kyrka i Linkoping,
och han styrkte med ed

att hendelsen var sann.
t6

1410 mellan Jungfru Marie upptagelses och fodelses hogtider lig
Botild, hustru till Peter i Skirdala i ortomta socken, Linkdpings stift, i
frjdslovindor, och hjilpkvinnorna, nimligen hennes moder Kristina, Cecilia, hustru till Hikan i Vissevik, sarrt Margareta i Lackhllla, hade intet
hopp om att hon skulle overleva. En av dem, Margareta, utr6nte genom
de skulle gora ett lofte for henne
lottdragning, sisom folkets sed ir,

Ar

^tt
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till den salige biskopen Nikolai grav i Link<iping, och lovade, art om hon
kunde frarnfoda fostret och undgi dciden, si skulle hon besoka detta helgons grav och dar ofrra ett vaxbarn. Efter lcjftets avhggande fodde hon
ett tjockt missfoster, nimligen tvi flickebarn, sammanvuxna vid naveln
oclr magen och omfamnande varandra med armarna. Sagda kvinna undgick darfor ddden, tillfrisknade inom kort och infriade sitt lofte jimte sin
man, sagde Peter, pi dagen fore Jungfru Marie avlelses hogtid; hon prisade
Gud i hans helgon och svor pi evangeliet) att hon aldrig skulle kunnat
undgi doden om icke tack vare Guds och detta helgons hjalp. Der var etr
forvinansvdrt under, att en si spid kvinna med livet i behill kunnat
framfoda ett si tjockt och hoprullat missfoster.
t7

Ar l4l2 hande der, att Erik Petersson i Ansta, Rakeryds socken, Linkopings stift, en gosse pi nio ir, stack sig i hrigra rigongloben med en
kniv, si att han nlstan delade den mitt itu. Pi det illa llkta ogat, varur der
oupphorligen fl<jt vltska, blev han si sminingom blind. Di han icke hade
nigot minskligt hopp om att iterfi synen, lovade hans forildrar vid Mikaelitid samma ir,att. de skulle gi med gossen till den salige Nikolai grav.
Nlr de lovat detta, upphorde genast vitskan att flyta, och kort f6re jul,
di gossen om kvlllen sprungit omkring utanf6r huset, kom han glad tillbaka in till sin mor och sade: >Lovad vare Gud och denne helige biskop!
Jag ser redan lika bra med det sjuka <igat som med det andra!> >Hur har
detta hint dig?>, fr&gade modern. FIan svarade: >Di jaglad,e handen f<ir
det <iga, som jag ser med, och hade mitt h<igra <iga, som jag ftirut ingenting
kunde se med, cippet, si sig jag minskenet pi himmelen.> F<iljande dag
kunde han, sisom modern och andra faststillde, iven om han tippte till
det ciga, som han f<irut sett med, gi och bercira vad han ville och vad man
begirde av honom; han ser i dag klart med det skadade <igat, liksom med
det andra, och ogat har ingen missbildning, undantagandes ett litet mirke
pi pupillen, som dock knappast mirkes. Och nimnda kvinna, gossens moder, infriade sitt lcifte fjdrde sondagen efter pisk 1413 och svor pi evangeliet, att detta var sant, infcir oss Martin kantor och Lars Gedda, kaniker
i Link<iping, och magister Peter, kordjikne dirstldes, samt minga andra
nirvarande.
18

Ar

7412 i fastan under mars minad pligades herr

Vir

i

Erik Tyrgilsson, kanik

Oslo stad och stift i Norge, under ert helr
dygn av vildsamt nisblod, och han blev si rr'att., att han alldeles trodde, att

vid

TJ6

Frus kollegiatkyrka

Den beli.ge Ni.kolaus' au Linkdping liu ocb underuer&han skulle dci. Han kallade till sig medbroder bland kanikerna och tlnkte
forordna om sitt testamente och annat, som om han lige pi sitt yttersta.
Kanikerna borjade overvaga, till vilket helgon de skulle 86ra ett l<;fte for
honom, om han kunde botas frin nisblodet och bli frisk. Lottdragningen
foretogs av herrarna Sigurd Olovsson och Nils Anundsson, prebendeprister, vilka tillstodo, att de ftirut blivit befriade frin svira lidanden genom

fdrtjensterna av hert Nikolaus, fordom biskop av Linkoping. De kastade
alltsi lott om vilket helgon man skulle offra till fcir denne herr Eriks botande, och helgonen voro S:t Olov, S:ta Birgitta och den salige Nikolaus i
Link<iping. Di de genom lottdragningen utriint, att de borde gora ett lofte
till Linkdping fcir honom, si gjorde de detta l<;fte. I samma ogonblick
upph,rTde nlsblodet infor en stor folkmingd, som strdmmat samman till
detta skidespel, och han blev alldeles frisk. Alla lovade Gud och hans
helgon tillsammans med honom. Flerr Erik bevittnade detta och tog det
sin ed. Han infriade sitt lofte 3,r 7413 fredagen fcire palmscindagen inftir
Lars Gedda, kanik i Linkoping, och Magnus Petersson, skolastiker dirstides, och sade sig vara beredd att bevisa det med hjllp av hela det nimnda
kollegiet och flera av de lekmin, som varit nirvarande vid hendelsen.

pi

oss

t9

Ar

i fastan hande det, att Magnus Petersson, en gosse omkring 3 6r
till Peter i Berga, Klockrike socken, Linkiipings stift, gick till
hlstarnas stall. En hist sparkade till honom i pannan med sin hov, si att
7412

gammal, son

hir rubbades frin sitt ratta ldge och flyttade sig
uppit och hjirnhinnan blev bar. Ett helt dygn lig han utan att tala eller
r<ira sig, och blod fl<;dade oupphorligen, si att man knappast kunde se' att
han levde. Gossens far och mor, som fruktade att han skulle do, gjorde ett
lafte till den salige Nikolaus, att om gossen civerlevde och iterfinge sin
forna hilsa, si skulle de vallflrda till herr Nikolai grav med honom och
ofira ett huvud av vax till graven. Nir loftet gjorts, kvicknade han genast
till, btirjade tala, tillfrisknade si sminingom med anlitande av likemedel
och 1r i dag frisk och sund. Detta ir kant i hela denna socken, och alla
hilla h:indelsen f<ir sann. I nirvaro av herrarna Lars Oddsson, prost, samt
Lars Gedda och Finvid Olovsson, kaniker i Linkoping, bevittnades och
bedyrades detta av nlmnde Peter och Katarina, gossens moder, samt Sigfrid frin samma g&rd, fjdrde sondagen efter pisk 6ret dirpi, dvs. i413.
pannan med kcttt och

20

Pi natten till kyndelsmissan
Vinga socken, en gosse pi sju

ir 1410 blev Anders, son till Olov i R<idja,
ir, pl<itsiigt forlamad i hinder och fotter,
1.37
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armar och ben, och han blev liggande sisom hopbunden i ett klot. Hans
pliga rdckte i fjorton dagar, och hans ovann:imnde fader Olov och hans
moder Katarina gjorde fcir honom ett lofte till den salige Nikolai grav,
att de skulle vallfdtda dit med honom och offra ett halvt ore i penningar.
Nir l<iftet avlagts for honom, tillfrisknade han med detsamma pi underbart sltt, reste sig omedelbart och gick utan hjilp fritt omkring i rummen,
vart han ville, varfcir alla fuojdade sig och tackade Gud. Detta bevittnade
Hemming, hans farfar, samt samme gosses fader och moder.

2l
Vid kyndelsmlssotid 51 1405 greps herr Johan Folkesson, prost i Vixj<i,
av en svir sjukdom, som varade oavbrutet till femton dagar fcire nistkommande allhelgonadag. Hans yinner, som sigo, att han alldeles forlorade sina kroppskrafter, ridde honom att gora ett lcifte till nigot helgon
fcir att itervinna sin hllsa. Annu var han nigorlunda i besittning av sina
sjilsformcigenheter och gjorde silunda ett lofte till S:ta Birgitta i Vadstena
och S:ta Ingrid i Sklnninge, i det han lovade, att om han genom deras
fortjenster och f<irb<iner iterstilldes till hllsan, skulle han besoka deras
reiiker med offergivor. Men ndr han avlagt detta lcifte, miste han talformigan och var stum under tvi dygn. Flans vin, herr Anders Bjornsson,
kanih i Vixjo, som fcirut gett honom Herrens lekamen och sista smorjelsen
och som nu sig, att han var berrjvad sina sinnens bruk, gjorde ett ldfte
fcjr honom till herr biskopen Nikolaus i Linkoping, att han, om han genom dennes forb<jn iterfinge taifcirmigan och den forna hdlsan, skulle
vallferda till hans grav och dar ofrra fyra mark vax. Detta lofte gjorde de
pi aftonen, och pifriljande dags morgon borjade herr Johan att tala redigt
och iterf& sina sinnens fulla bruk. Inom fem dagars f<irlopp tillfrisknade
han. Passionsscindagen 3,r 7406 kom samme herr prost till Linkdping, frambar de offergivor, som nimnde kanik utlovat i hans vlgnar, och lovprisade Gud i hans helgon, i nirvaro av herr Lars, prost, lrkedjlknen
Johan, Johan Bonde, Ragvald Anundsson och Lars Gedda, kaniker:. Linkoping. Vittnen till detta lro herr Abraham, kanik i Vixjo, och herr
Anders, den nimnde kaniken i Vixj<i, och hendelsen 1r vilkind for alla,
som bo

i Vixjo

stad.
22

Magister Johan frdn Yiborg i. Abo
breuet, sedarc ban aulagt sitt l6fte

sti,f

t

frterfinner rlet fdrlorade kttnga-

Ar l4l2 skickades magister Johan frin Viborg, kyrkoherde vid Abo
domkyrka, till konung Erik fcjr att utfota ett ansvarsfullt lrende rorande
118

Den belige Nikolaus' aa Link-bping liu och rtnilerverlz

i Abo, magister Magnus, lrkedjlkne i Abo. Sedan han efter
utrettat allt hos konungen, som di vistades i Hllsingborg, lemnat
denne och anlant till den hamn, som kallas Falsterbo, tappade han den
vdska, som hingde vid hans bilte, och fodorade dirvid konungens brev
till herr piven och hela kardinalkollegiet, fcir vars skull han foretog sin
resa. Han blev hogeligen bestort civer sin forlust och'vigade icke itervlnda
till konungen, enir han bivade f<jr att komma tillbaka som en tomhant
springpojke till sin herre. Han gjorde loften till olika helgon f.or att ir.erfinna brevet, gav ut mycket pengar pi mlssor och, di ingenting hjilpte,
hingav han sig it farferliga besvirjelser fdr att fi tillbaka det. Efter att
fcirgives ha anlitat dessa utvigar, gick han ombord for att segla tillbaka
till sin herre, ty han fcjredrog konungens vrede framf<ir denna stora fruktan. N"" han gjort en dagsresa pi havet tillsammans med abboten i Alvastra i Linkopings stift och flera andra hogtstiende personer, som innu
icke alls visste om hans svira belagenhet, lovade han den salige biskopen i
Linkoping (ty han hade hort, att denne lyste med minga underverk) att
bescika hans grav med offergivor och fasta pi vigilien till hans h<igtidsdag
under hela sitt liv, sivida han hjilpte honom i hans nod. Och fastin han
fcirut gjort minga frikostiga loften, lovade han till sist detta, och se: nista
morgon kom det motvind och drev skeppet till Falsterbo hamn, varifrin
de kommit. Nlmnde abbot och alla andra, som voro med, ropade hogt:
>Fcir att detta brev skall bli iterfunnet tvingar Gud oss att ltervanda.>>
Si snart skeppet lagt till vid hamnen, kom stadens kyrkoherde med det
fcirlorade brevet och civerlemnade det till magister Johan. Si hade dennes
klagan forbytts i gladje, och alla tackade Gud och hans helige. Lcjftesavliggaren bevittnade hendelsen och styrkte den med ed infcjr oss Lars Oddsson, prost, Martin, kantor, och Lars Gedda, kaniker i Linkoping, samt
minga andra, pi festdagen Petri cathedra samma ir.
herr electus

<jnskan

23

En gatnmal prcist, sottt, betaiulat berr biskopens helighet,

blir

sanslds ncen

botas sedan.

juli 140t hende foljande. Den hedervirde mannen herr Herman
i Atvid, Linkopings stift, en ilderstigen man av stor avhillsamhet och
Den 1I

fromhet, vars like, mitt efter Guds mittstock, knappt fanns bland lantpristerna i hela Linkopings stift, satt tillsammans med nl.gra andra personer och sade pi skimt: >Underligt synes det, att denne herr Nikolaus,
biskop av Linkoping, si snart efter sin ddd siges lysa med mirakler, under
det att apostlarna Petri och Pauli kroppar under minga ir efter deras
martyrd<id voro forborgade, si att ingenting var bekant om dem, allra139
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minst att nigra underverk skedde genom dem efter deras dod.> Di denne
kyrkoherde nlsta dag, som var S:t Johannes Dciparens halshuggnings dag,
pi morgonen leste sin tideglrd, tycktes det honom, att hymnen om detta
helgon, som bcirjar Alme prophete, var konstigt hopsatt och av dunkel
innebcird. Fcir att forsti den battre borjade han studera den och <iverr'lga
dess innehill i sitt hjdrta. Plotsligt foll han omkull frin den plats, dir han
satt, fdrlorade sansen och blev stum. Nar han legat si frin morgonen lnda
till en eller tvi timmar fore middag, gick hans brorson Herman, som forvaltade hans hus, fram till honom och sade: >>Herre, vill ni inte, att man
gcir ett lc;fte till nigot helgon fdr er, si att ni kan iterfi er talfcirmiga

och forna hllsa?, Han nickade bifall hirtill, och husf<irvaltaren sade di:
,Till vilket helgon vill ni att man skall g<ira l<jftet?> Och han rlknade
upp flera helgon for honom. Kyrkoherden, som nu nigorlunda hlmtat sig,
borjade besinna de nedsittande ord, som han forra kvillen fallt om biskopen herr Nikolaus. Han ingrade sig och ville tala men formidde endast
med kvivd rcist framstamma: >>bis, biskop>. Di sade husf<irvaltaren: >Till
biskop Nikolaus?> Kyrkoherden svarade: >a, a, a>>. Husfcirvaltaren: >Om
Gud f<ir detta helgons f6rtjinsters skull iterger er talfcirmigan och nigot
av er forna hllsa, si skall jag till detta helgons gtav for er offra ett halvt
pund vax.>> Nir kyrkoherden hcirde detta, lovade han i sitt hjlrta, att
han villigt skulle offra ett helt pund vax och hilla detta helgon i vrirdnad
under hela sitt liv. Efter lciftets avllggande somnade kyrkoherden, och
nir han vaknade begynte han tala; han prisade Gud, som g<ir underverk
i sina heliga, stod upp, fullbordade sin tideglrd och celebrerade mlssan
samma dag. Ehuru han under denna tidrymd tillfrisknade fullstindigare
frin sjukdomen in han idragit sig den for sin smldelses skull, kom nan
hit till Linkoping den 6 december med sin votivgiva och berittade i nirvaro av herrarna Lars Oddsson, prost, Martin, kantor, Johan Bonde och
Ragvald Anundsson, kaniker vid Linkopings domkyrka, hur Gud gjcrt
nid med honom pi herr Nikolai fcirbon, och detta 1r kint <iver hela Atvid.
24

En kuinna med laru ocb f \rtorkad. arnc botas pd 1gonblicket
Margareta Finvidsdotter, t.ilnarinna hos herr Anders i Bjorslter, hade
av en svir och lingvarig sjukdom fitt sin hand fiirlamad; kraftlos, kall
och liksom alldeles fdrtorkad, si att bide hon sjllv och alla, som sago
henne, misstrcistade om hennes iterstillande. Men pi scindagen Judica ir
1412 gjorde sagde herr Anders ett l6fte fcir henne, att hon skulle vallfarda till herr Nikolai grav i Linkiiping och fromt offra en vaxhand. Och
inom de fyra ndrmast fciljande dagarna iterstllldes hon till sin forna hilsa
r10

Den balige Nih-olau.s' au Linkdping liu ocb u.nclert,erlz
och infriade samma ir sitt l<ifte inf<;r herr Anund Markusson och herr
Johan Tordsson, prdster i Linkdping, varvid hon med ed fcirsikrade att
detta var sant.

2t
En kuinna, sont blivit stutn ocb rdrd. au bri.nnande eld i foten, botas, Om
cn Sosses syn

Ar

fru Bengta, hustru till riddaren
pi ikern, och nlr hon kom till dem, foll
hon plotsligt till marken, blev stum, tog sin hogra fot i hinderna, fcirindrade farg och blev nistan blisvart i ansiktet, si att man inte kunde
tro annat an att en helveteseld rort henne. Hennes folk bar hem henne till
hennes gird och kallade pi den fromme herr Hemming, hennes kyrkoherde, i Asby, Linkopings stift, vilken just di var pi samma gird, for att
1402, tre veckor fore Mikaeli, gick

Peter Kyrning,

till

sina skordemin

bikt. Fyra ginger gick han till henne men kunde
fi ett enda ord ur henne, och i sin vildsamma smirta kunde hon

han skulle f<ira hennes

inte

knappt utharda, att ett hir kom nira hennes hogra fot. Till sist erinrade
trrn sig i sin pliga och ingest, atr en viss Knut i Sundhult, Frinnaryds
socken, Linkopings stift, en ging berlttat om ett stort mirakel, som pi den
tiden, di herr Nikolaus var biskop av Linkoping, uran tvivel skett genom
denne biskops fcirtjlnster. Det hande nimligen, di denne biskop var ph
visitation i Lommaryds kyrka och predikade f<jr folket, att en tolvirig
gosse, son till denne Knut och konfirmand, vilken stod bredvid sin fader,
plc;tsligt blev mychet forskrickt och, liksom sokande skydd, grep tag i
fadern av alla sina krafter, omfamnade honom med armarna, tryckte sig
titt intill hans kropp och under hela predikan hade blicken riktad mor en
och samma plats i kyrkan. Nir predikan och konfirmationen var dver,
frigade Knut sin son, varfor han blivit si uppskrimd under predikan och
omfamnat honom, men gossen svarade intet dirpi. Tre veckor efterlt
insjuknade gossen allvarligt, och han kallade di genast pi sina fordldrar
och sade: ,Far, du frlgade mig en ging, vad som kom it mig, di biskopen
predikade fdr folket, och varfrir jag blev si ridd och holl i dig. Nu har

for dig. Det lr sanr, att di
ur golvet, och han var
mycket ful: hans kropp var ndmligen bara ett benrangel. Denne dode
stunden kommit, d& jag skall tala om det

biskopen b<;rjade predika, reste sig en dod upp

stod under hela predikan lutad mot kyrkoviggen och lyssnade uppmirksamt pi biskopens ord, och han bojde sig odmjukt for biskopen, di denne

gav vilsignelsen it folket. Efterit talade han till mig och sade: 'Gosse,
glad dig, ty inom kort skall du komma till din Skapare och Aterldsare,
och du skall njuta evig glidje hos Gud. Och detta skall for dig vara tecknet: om tre veckor gripes du av en sjukdom, frin vilken du icke kommer
r47
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att sti upp.'Nir den dcjde sagt detta, gick han genast ned i jorden pi den
plats, dar han stod och varifrin han kommit tpp, och sedan syntes han
inte mera.>) Och gossen sade vidare tili sin far och mor: >Jag har inte {cirr
v&gat. yppa detta for er, ty det forbiod den dode mig. Och dirfor skail ni
inte sdrja utan gladja er med mig, eftersom jag gir till den eviga glldjen.n
Allt detta begrunOch det gick, som gossen berattat att den dode sagt.
herr biskop
>Alskade
hon
tlnkte:
dade nu fru Bengta i sitt sinne, och
Nikolaus, di du utan tvivel genom dirrra {ortianster redan under din livstid verkat detta, hu1 mycket mera kan du di inte nu, nir du ir forenad
med Gud, hjalpa mig med dina f<;rb<jner, om du vill. Och jag skall villigt
och <idmjukt vandra till din grav,barfota och i ylleklider, med mina votivgivor.> Underbart att. beratta: si snart hon avlagt detta lofte i sitt hjirta,
blev hon pi stunden fullstindigt frisk. Ovannlmnde herr Hemming har
berlttat detta och forsikrat, att det ir sant'
26

En prtist botas frfrn en sudr siukdotn,,'t''arau ban lidi't ett frr
Herr Peter Gudmundsson, kyrkoherde i Almeboda, Vixjo stift, hade
ett ir legat till sings i en stlndig sjukdom. Pi grund av sitt svira lidande
hade han blivit frin sina sinnen. Till slut fick han besok av herr Johan,
prost i Vixjo. Denne sig, att han knappt f<jrmidde andas; gick till kyrkan,
forrattade dir en missa och gjorde darefter ett ldfte for denne sjuke till
biskop Nikolaus av Linkoping, att om Gud genom dennes fortjlnster och
forbdner vlrdigades itergiva honom den forna hilsan, si skulle herr Peter
vallferda till denne herr biskops grav med sina ofiergivor, och orn den
tillfrisknade icke gjorde det eller om han dessforinnan doge av sin sjuk+
dom, si skulle han sjilv, prosten Johan, infria detta lafte for honom. Nlr
han berattade detta for den sjuke herr Peter, fdrmidde denne icke tala,
men han var likvdl sipass herre over sin sial, att han svarade med tecken
och forklarade sig glrna vilja fullgora, vad den andre lovat frjr honom.
Och strax iterfick han talfcirmigan, satte sig upp i singen, tackade Gud
och detta helgon och tillfrisknade s& sminingom frin sin si lingvariga
sjukdom, si att han inom en minad kunde g& vatt' han ville utan nigon
annans hj:ilp. Den 2 oktober 1407 kom han till Link6ping och fullgjorde

sitt l6fte.
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En tnan, sotn aarit uansinnig niistam en refrnad., botas uid, berr Nikolai grau

Den 11 september 1407 blev Herman Magnusson i Kvarntorp, Klttilstads socken, Link<ipings stift, plOtsligt sinnesfcirvirrad och f<jrblev si
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alldeles omtdcknad under nistan en minad. Flans vinner och anhdriga,
som srirjde civer hans olycka, gjorde ett lofte fcir honom till biskop Niko-

laus i Linkcjping, men likval kinde han ingen bdttring forrin pi trettondedagsafton 1408. Denna dag var han pi resa och fordes av de sina i en
vagn. Di han kommit nara Linkoping och sig domkyrkan, vari herr Nikolai kropp viiar, blevo histarna plotsligt skrimda, rikade i sken och
lopte ursinniga omkring, si att Herman fcjll ur vagnen, Flistarna llmnade
honom och ilade den nlstan milslinga vigen hem. Sliktingarna lyfte upp
Flerman frin marken, och di han sig domkyrkan begynte han att kinna
sig bittre och efterhand itervinna forstindet och klnna igen mlnniskor.
Och han kom till herr biskopen Nikolai grav, ofrrade och infriade det
ldfte, som hans anhoriga gjort for honom, och itervinde darifrin frisk och
iterstilld till forstindet. Edsvurna vittnen till detta iro nimnde Flerman,
Nils, fiskare i Drittinge, Higerstads socken, Sven Vastensson frin Opphem i Tjirstads socken, Linkopings stift.

-,',

En

gosse, sono

ut
legat halud.t)d. tre tlagar, botas

Ar 1407 pi fcirsta scindagen i fastan blev Nils, son till Sven Bilder i As,
Ringarums socken, sjuk i den pest, som di gick, och lig sisom dod i tre
dagar, si att fordldrarna och de kringstiende icke visste, huruvida han var
dod eller levande. Till slut tog fadern sin tillflykt till herr Nikolai beskydd, ikallade honom med stor fromhet och lovade, att om denne gosse,
som redan nalkades sitt ittonde ir, kunde itervinna livet och hllsan, sl
skulle han offra en vaxgosse till sagde herr Nikolai grav i Linkoping. Detta
lofte gjorde han i hanegillet, och pi morgonen foljande dag bdrjade pilten
bli alldeles frisk, och detta ar kint i hela grannskapet.
29

frdn en sudr saulst i brdstet
Johan Petersson i Lingdal, Gryts socken, Linkcipings stift, hade tio
veckor legat sjuk pi sdngen, si att han icke kunnat rcira sig och bide han
sjilv och alla, som sett honom, misstrcistat om hans liv. Till slut lovade han
vid midsommartid &r 1400, att han skulle vallfarda till herr Nikolai grav
och dar frambara sin ofiergiva i vax och penningar. Och si snart loftet
avgivits, avtog den svulst och smirta, varav han pligats i brcistet; under
itta dagar utspydde han en myckenhet blod, och daref.ter iterfick han
inom en minad fulla hllsan. Loftet infriade han ndsta ir pi apostlarna
Petri och Pauli dag. Vittne 1r Tyrgils Botvidsson i Dalen, Skallviks socken,
En ntan botas
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Linkopings stift, och hela Gryts socken kinner
nade det i nirvaro av herr Anund Markusson.

till

handelsen. Han bevitt-
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En hauande kuinna, sonc bliuit illa slagen, ti,Ilfrhknar

Den 18 maj 1407 hande det, att Ingrid, som var hustru till Holmger
och bodde nira bron i Motala socken, Linkopings stift, och som sedan tio
veckor tillbaka var med barn, blev slagen av nigra drangar med en bila,
ddrfor att hon inte godvilligt givit dem <il i <jverflod att dricka. Hon blev
si sjuk, att hon under en minads tid miste ligga till sings, och de kvinnor,
som sigo henne, pistodo, att hennes livsfrukt redan miste ha forolyckats
och att det vore omiijligt att en kvinna, som fitt ett sidant slag, kunde
fi en naturlig f<idossning och foda ett levande barn. Dringarna blevo
emellertid anklagade infor sin herre, Esbjcirn, hovitsman <iver 6stergotland, och denne sade, att de med rltta borde brinnas. De togo di till
flykten, sedan de likvil fcirst avlagt ett ldfte till herr Nikolaus, biskop i
Linkoping, for kvinnans helsa och for fostrets lyckliga framfodande, i det
de lovade, att barnet skulle frambiras till dennes grav och en votivgiva
ofiras for det. Di kvinnan horde detta lciftes avgivande, tinkte hon: Detta
l<;fte skall jag gdrna infria, Iven om de dir mlnnen inte vilja det, ty han
ir min gudfar, och jag har stort fcirtroende till hans nid.> Och frin den
stunden blev hon frisk och f<jdde ett levande barn, som bide fick dopet
och lever innu vid tiden for loftets infriande, dvs. ir 1408 pi apostlarna
Petri och Pauli dag, di sagda Ingrid fcirsikrade, att detta Yar sant, med
Johan, fogde pi biskopsgirden i Vadstena, som vittne, och sade, att nestan
hela Motala socken kende till hlndelsen. Detta bevittnades i narvaro::,:i

herr Anund Markusson, vicarius vid S:t Lars i Linkoping.

3l
En sufrrt f ebersjuk botas

Ar

1408, fredagen nist fcjre palmscindagen, hende foljande. Johan Ingevaldsson, tjanare hos herr Finvid i Rdk, Linkopings stift, hade i fjorton
dagar varit till den grad hi{tigt ansatt av standig leber,att han ej kunnat
rdra sig ur singen och blivit nestan alldeles tokig. Natten mellan fredagen
och lcirdagen pinades han outhirdligt av nimnda feber. Han hade ikallat

olika helgon for sitt tillfrisknande, men till ingen nytt^i nu kom han att
tinka pi herr Nikolaus' arr Linkoping mirakler och sade: >O Gud om det
iir sant, att din helige Nikolaus strilar med si stora underverk och 1r helig
inf<;r dig, si mi det uppenbaras pi mig.> Och han borjade ikalla herr
Nikolaus och lovade att vallfarda till hans grav. Och se, vilket under som
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di hnnde! Pesten upphorde att ansltta honom, liksom hade den lyssnat
till hans ord, och genast foljde en si stark kold, att han aldrig nigonsin
lrint nigon liknande. Ddrp| foljde en viidsam ringning i oronen och ett
ljud liksom av en hlftigt forsande strom. Medan detta ljud pigick, somnade han, vilket han ej kunnat forut pi flera dygn, och nlr han vaknade,
fann han sig frisk och helbrigda. Stark stod han upp till sitt arbete samma
morgon, sorn om han ingalunda lidit av denna sjukdom, och han kende
nigonsin denna feber. Nimnde herr Finvid och nistan hela
socknen vet om detta. Sitt lcjfte infriade han sammaLr pL apostlarna Petri
och Fauli dag i nirvaro av herr Anund Markusson och Peter Lydekinsson,
prdster i Link<iping, och detta bevittnade han edsvuren.
sedan atrdrig

32

Ert tnan botas frfrn sufrr

uiirk i uiinstra axeln ocb

arntetc

Ar 1408 led Botvid skriddare frin Brickstacl, Klockrike socken, Link6pings stift, av en sidan smirta i vinstra axeln och armen, att han under
',ro hela dygn icke kunde fi nigon ro, varken ndr han gick eller nir han
lig, utan stindigt satt och jarnrade sig och ropade som en vansinnig fcir
den vildsamma pligans skull. Men pi torsdagen fore kyndelsmissodagen
kascade Amund Ingesson i samma by och socken och Bengt, denne Amunds
son, vilka sigo hans tringmil och svira pina, lott for att avgora vilket
av de tre helgonen S:ta Birgitta i Vadstena, Ingrid i Skinninge och herr
Nikolaus, biskop i Link<iping, man skulle gora ett lofte till for hans botande. Di lotten tre ginger & rad fallit p& herr Nikolaus i Linkriping, lovade sivil Botvid, si snart han kunde, som Amund och Bengt, att han
skulie vallfirda till dennes grav och nedhgga sin offergiva dar, om han
Atminstone kunde finna nigon bot och nigon lindring i pligan. Och nlstan i samma timma blev det bittre med honom, och han blev si frisk, att

han nista lcirdag kunde utova sitt skriddaryrke vil och sy, som om han
aldrig lidit av denna sjukdom. Fullt iterstilld till hilsan prisade han Gud i
hans helgon. Men sitt lofte infriade han samma 3r pl apostlarna Petri och
Pauli dag i nlrvaro av herrarna och presterna Johan, irkedjlkne i Link<j-

ping, Clov, kyrkoherde i Skirkind, Linkopings stift, och Anund Markusson, kaplan vid S:t Lars' kyrka i Linkciping.
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En /zainna, sotn i. 6uer tju.go dr pl6.gats au safrr lcuuu.d.uiirk,

blir

botad.

Fi Fersmissodagen ir 1408 berattade och fcirsikrade Ragnhild, hustru
till Magnus Joarsson i Lycke, Rinna socken i Link6pings stift, i narvaro
ro

-
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Vlstansting, Anund Markusson,
vicarius vid S:t Lars' kyrka i Linkoping, och Erik Dunbonis, kordjikne i
Linkoping, att hon i over tjugo ir ideligen pligats av en se elak huvudvirk,
att hon under sitt lidandes tid varken kunnat se, h<ira, tala, ligga eller
sitta utan som en vansinnig tryckt armar och hlnder mot huvudet, vari
det gjorde si ont, som om det genomborrades aY de vassaste pilar, lnda
tills hon fallit ner till marken och spytt upp allt som hon hade i magen'
och si hade hon legat en ling stund sisom dod, inda tills hennes man eller
en tjinsteflicka lyfte upp henne. Till slut bad hon, pi inrldan av en viss
Magnus Grito i Viby socken, Linkopings stift, vilken tidigare fitt rijna
herr Nikolai nid, sin make, att han skulle kasta lott om vilket av de tre
helgonen S:ta Birgitta i Vadstena, Ingrid i Skinninge och Nikolaus i Linkoping hon skulle vallfarda till, ifall Gud virdigades se till hennes elende
och ncid. Flennes man stillde sig vllvillig till fcirslaget och kastade lott tillsammans med sina broder Olov och Nils; och tre ginger i rad fOll lotten
pi herr Nikolaus. Di lovade bide man och hustru under tirar och innerlig
ikallan herr Nikolaus, art om han virdigades komma kvinnan till hjiilp,
si skulle hon vallfirda till hans grav och ddr fuambdra sin ofiergiva. Detta
hinde nimn da ir i dymmelveck an, p& lingfredagen. Och frin den stunden
vart hon botad och alldeles befriad frin denna smirta, si att hon aldrig
nigonsin kinde den mera eller hade nigon som helst oligenhet av den.
Sitt lofte infriade hon nyssnimnda &r och dag, varvid hon prisade Gud i
hans heliga. Vittnen hartill iro broder Torsten, franciskanmunk i Linkoping, och herr Nils Magnusson, riddare, och hendelsen er kend i nistan
hela Gcistrings hlrad. Denna kvinna brukade svara dem, som ridde henne
att begagna besvlrjelser for att fi bukt med sin pliga: >Av predikan och
av min biktfader har jag hrt mig att icke tro och in mindre prova sidant.
Jag vill det icke utan vintar pi Guds barmhirtighet, tills det behagar
honom att fdrbarma sig civer mig.> Och si botades hon pi sin tros ord och
genom Guds helgons ftirtjlnster.
av herrarna Johan Danielsson, prost over
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En

I

gosse

med fdrlamad bancl botas

fastan

ir

pl\tsligt

1408 skadade Tomas, son

till

Magnus Stenarsson

i

Hoga,

Gistads socken, Linkdpings stift, sig i den hcigra handen med en kniv, och
hirav uppstod en sidan smlrta, att musklerna sammandrogo sig och fortirdes och han varken kunde oppna eller sluta handen eller utritta nigot
med den; ja han kunde inte ens sova. Fadern drev likvil pi pojken, att han
skulle arbeta; denne biirjade bli ledsen och kallade herr Nikolaus till hjilp
samt lovade honom att vallfirda till hans grav i Linkciping och till tecken

t46
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pi miraklet offra ett ore i penningar, om han i nigon min kunde bli frisk
i sin kropp och fi lindring frin smirtan i handen. Efter att ha avlagt loftet
insomnade han samma natt, och iterstilld till fulla helsan stod han frisk
upp och infriade iciftet samma Lr p5, apostlarna Petri och Pauli dag i nirvaro av fadern. Flela grannskapet vet om detta.

J'
En

m.o.tc

botas frfrn. trettiodrig tandurir/z

Vid pisktiden 3,r 1407 h<jrde Halsten i Asaberg i Hlgerstads socken, Linkdpings stift, talas om linkopingsbiskopen herr Nikolai helighet och mirakler och borjade ikalla honom. Han sade: >O Guds helige, om det tickes
dig att forbarma dig over mig liksom <iver andra och beskira mig nigot
botemedel emot den tandvirk, som standigt pligat mig si svirt i trettio
ir och mera, si skall jag sikert vallferda till din grav med min offergiva
vid nlsta Persmissa.> Efter att ha avlagt detta lofte fick han bot. Smirtan
fcirsvann, och han kende den icke vidare. Emellertid civerskreds tiden, och
lran fcirsummade att infria loftet. Fjorton dagar efter nimnda hogtid fick
iran iter en si ohygglig virk, att han forskrickt avgay ett nytt l<ifte och
bedyrade, att om han inyo bleve kvitt denna pliga, si skulle han nista ir,
om han finge leva, vid samma hogtid bestimt infria vad han lovat. Gud
hjalpte honom inyo i sin barmhdrtighet och forjagade alldeles pligan, si

att han aidrig mera led av den. Han infriade alltsi loftet ir 140s pi
att detta var sanr, och

apostlarna Petri och Pauli dag, bevittnade med ed,
sade, att hela hans hemsocken visste om det.

36

En kuinna, plfrgad

till

dAds au magsjwfulotm, botas m),clzet snabbt

Omkring scindagen Invocabit 3.r 1407 hande fdljande. Estrid, hustr'; till
i Slby, Higerstads socken, hade i nio dygn pligats av en svlr, ofdrmodat uppkommen smdrta i magen och lemmarna, si att bide hon sjilv
och alla, som sigo henne, fcirtvivlade om hennes liv. X4an kastade lott om
vart hon skulle vallflrda, och lotten foll tre ginger pi herr Nikolaus.
Hon avgav di jdmte de kringstiende
hennes man, deras hyresgdst Lars
- till herr Nikolaus, att hon fcir att
och dennes hustru Ingeborg
ett lofte
Iterfi hllsan skulle vallfirda- till hans grav. Nistan i samma timma blev
hon bittre, och samma dag stod hon upp, iterstilld till fulla hilsan. Och
liiftet in{riade hon pi apostlarna Petri och Pauli dag samma ir.
Sigge
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En kuinna, pldgad au sui.r barnsndcl, fdder ett dbtt barn, sonc fd.r liu,
man aulagt ett l6fte

se

dan

Ar 1408, onsdagen nlst efter Marie bebldelsedag, hende det, att Katarina, hustru till Johan Sigurdsson i Siby, Higerstads socken, lig i f6dslovindor under tvi hela dygn. De nirvarande kvinnorna sigo, att hon icke
kunde fcida utan Guds slrskilda nid och ett mirakul<jst ingripande, och
gjorde derfor ett lofte fcir henne till herr Nikolaus, att hon, om hon bleve
riddad och tillfrisknade, skulle gcira en vall{.ard till Link<iping. Sedan l<iftet avlagts, fodde hon genast, men barnet var dott, och di hjdlpkvinnorna
sigo detta, blevo de hiigeligen bedrcivade. Modern, som fcirut pi grund
av smlrtornas vildsamhet icke wppfattat deras lofte, iterfick inom en
timma efter fcirlossningen medvetandet och talfcirmigan, vilka hon fcirut
varit bercjvad, och di hon sig att barnet var dott, lovade hon av hela sitt
hjdrta det, som kvinnorna frirut lovat, nimligen att hon skulle vallferda
till herr Nikolai grav i Linkciping och dir, sisom ett tecken pi underverket,
offra ett barn av vax, ifall barnet, fcir denne lrorike herres fortjlnsters
skull, finge livet och kunde mottaga dopet. Och knappt hade hon utsagt
lciftet forrin barnet kvicknade till, och det blev dcipt och lever innu, vid
tiden fcir infriandet av loftet, nlmligen pi apostlarna Petri och Pauli dag
samma ir, sisom hjiilpkvinnorna, nimligen Estrid, hustru till Nils Siggesson, och Kristina, inka efter Edar i Drittinge, frin samma socken, samt
den nodstlllda modern sjilv intygat; och hela trakten kinner till detta
mirakel. Detta har bevittnats i nlrvaro av herrarna Anund Markusson och
Erik Dunbonis, kordjikne.
38

En hui.rcna, som. mi.st

si.na sinnens

bruk, fdrs

till

d,en salige Ni/zolai grau

ocb botas drir

Ar

1407 var Gyrid, hustru

till

Peter Nilsson

i

Degeryd, Virdsbergs

fjorton d,agar i strlck helt bercivad sina kroppsliga sinnen, till den
grad att hon varken kunde pi f6rnuftigt vis tala eller flytr.a sig frin en
plats till en annan eller hade kinnedom om nigon ndrvarand.e person. Till
socken,

slut forde pi uppmaning av kyrkoherden pi orten, herr Peter, hennes man
Peter och svirson Daniel Johansson, en borgare i Link<iping, samma Gyrid
till herr biskopen Nikolai grav, och dar bido de tillsammans med henne,
ikallade helgonets hjdlp och framburo sin offergiva dir. Och ogonblick-

ligen bistod Guds underbara nid dem som Lkallade; hon iterfick pi
iterstilldes samma dag helt och hillet

samma plats sina forna sinnen och
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till

sin fdrra halsa, si att nigot liknande aldrig mera hande henne. Och
pi den helige aposteln Petri stolfest. Vittnen hertill lro de
ovannlmnda herr Peter i \rirdsberg och hennes man Feter, cch underverket ir kint i hela Virdsbergs socken.
detta skedde
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En epileptish

gosse

botas

Ar 1408, onsdagen nlst fcjre Bartolomeusmissan, hande det, att Erik, son
till riddaren Konrad Nipritz och fyra ir gamrnal, plotsligt, medan han lig
och sov i slngen, bcirjade ingslas, ropa och grita, vindaut p& dgonen som
en drid, bita med tinderna i tungan och lipparna och tugga fradga. Ja,
han blev si sjuk, att fadern, modern fru Cecilia och mormodern Botild
och alla andra, som voro niirvarande, alldeles misstrostade om hans liv,
och de bido fadern gi.ut,lor atthan inte skulle vara tillstedes vid sonens
sorgliga dod. Efter en timma och rnera borjade den sorgsna modern tinka
efter vilket likemedel hon skulle kunna anlita. Hon fick den ingivelsen
att hon skulle grira ett lofte for gossen till herr Nikolaus, fordom biskop
av- Linkoping, att om han genom dennes fortjlnster kunde itervinna liv
ocir hilsa, offra en bild av vax till hans grav samt besoka graven barfota
och i ylleklader och fora gossen med sig, si snart han blivit frisk och helbrigda, och aldrig ata kdtt, forrin allt detta fullbordats. Underbara tilldragelse! En liten stund efter loftets avhggande borjade gossen bli bittre;
han vinde ogonen ritt igen; han iterfick si sminingom sina sinnens bruk
och forstindet, och redan samma dag kunde han dricka och leka, fullstbn-

digt Sterstilld till sin forna hilsa. Alla voro uppfyllda av glndje <iver att
si hastigt itervunnit helsan. Och gossens moder infriade tillsammans med sin moder Botild sitt lofte pi den helige martyren Laurentii dag.
Vittnen till detta iro forildrarna och hela deras husfolk.
gossen
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En tnan botas tnycket snabbt frdn en sudr sjufulone

Ar 1407 led Peter Johansson i Prangstorp, Tiby socken, Linkopings
stift, i sexton veckor av en sidan smirta och pi samma ging fruktan i hela
kroppen, att han icke kunde rcira sig frin den plats, der han lig, och icke
heller andra betrakta eller bercjra honom utan fasa. Till slut lovade han, pi
inridan av en viss Ragvald i Henrik Fodekrooks hus, som sade sig hava
frirnummit snabbt bistind i en forfarlig och outhardlig pliga efter ikallande av linkopingsbiskopen herr Nikolai hjalp, att besoka samme herr
Nikolai grav och offra ett vaxljus, om han genom dennes fortjinster iter149
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finge hdlsan. Efter lciftets avliggande f<irsvann genast svullnaden, och
pligan upphcirde, och si iterfick han si sminingom helt den forna hilsan,
vilken han fcirut, trots minga likares forsok, pi intet vis ktrnnat itervinna.
Loftet infriade han fromt ir 1409 tillsammans med sin hustru Cecilia.
4L

Ett barn

botas frfrn v'dr sju.kdom

Gudmund

i

Jeppestad, Virdsbergs socken, Linkopings

stift, och

hans

hustru Katarina hade en liten dotter vid namn Ingegerd, ett och ett halvt
ir gammal. Omkring forsta veckan i fastan ir 1409 insjuknade hon, och
pifyra dagar kunde hon varken fonara vitt eller torrt; hon lig hela tiden
sisom dciende men slutade dock ej sitt <imkliga liv. Di lovade bida {or
lldrarna att bara barnet till herr Nikolai grav och dirstides offra ett barn
av vax, om etc. Och si snart lciftet hade avlagts tillfrisknade den sjuka

helt och hillet inom tre timmars forlopp. Modern och dottern infriade
fromt detta lofte samma ir scindagen inom Kristi lekamens oktav.
42

En tnan botas f rdn en bensmiirta, au uilk-en han lidit ett belt i.r
Persmissoafton ir 1409 kom Karl Vemundsson frin Repperda, Alseda
socken i Njudung, Link<ipings stift, till Link<iping, tog pi sin ed och
bevittnade, att han under ett helt ir oupphcirligen pligats av en svir
smirta i benen, att han inte kunnat forflytta sig frin plats till plats utan

kippar och mycket svir pina. Till slut kom en viss Nils djikne
till honom: >Jag har i sanning erfarit herr Nikolai,
biskopens av Linkoping, helighet, ty samma sjukdom, som du lider av,
har jag haft ett helt ir, men d& jag avlade ett lofte till honom, blev jag
strax frisk. Gor alltsi ett l6fte till honom, sl kommer du att bli frisk!>
Nir Karl samtyckt och lovat att vallfarda till Linkoping om etc. och offra
tre mark vax, fcirsvann smirtan genast, och inom itta dagar itervann han
fullstindigt sin forna hilsa.
st<jd av

frin

Vetlanda och sade
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En kuinna, som ett belt

d.r

lidit au en sufi.r hroppssju.kdotn, blir

botad.

Vid Olsmlssotid ir 1407 hdnde fdljande. Margareta, hustru till Nils i
Aska, Flagebyhciga socken, hade ett helt ir legat till slngs i etr sdllsamt
lidande: nistan hela hennes kropp hade nimligen varit fcirbrlnd, och intet
hade sett friskt ut pi nigon enda av hennes lemmar. Hon kastade nu lotc
om olika helgon, och lotten foll tre ginger pi herr Nikolai grav. FIon
1t0

Den helige Nikolaws' au Linkdping liu ocb underaerk-

dit till Linkdping
lidande; hennes
upphorde
detta
mark
vax
dirstides.
Strax
och att ofira en
sin {orra
iterfick
kcitt, som fdrut sett ut som en riid eld dver hela kroppen,
firg, och inom en kort tid uppstod hon frisk i alla lemmar. Detta ldfte
infriade hon fromt pi Permissoaf.ton ir 1409 tillsammans med Ingrid,
hustru till Johan Torersson i samma by och socken.

lovade darfor, for sitt tillfrisknandes skull, att vallfarda

44

i

femton. d.agar au |gonutirk, botas utyclzet snabbt
Ar 1409 i fastan blev Helena, dotter till Johan Torersson i Aska, Hagebyhoga socken, alldeles blind i femton dagar och kunde ej se nigonting
alls pi grund av den sviraste ogonvlrk. Hennes fordldrar avgivo ett lofte
till her Nikolaus av Linkoping. Under natten efter den dag, di lciftet avlagts, upphcirde smirtan; hon iterfick synen, gick sjllv ur singen och
rummet, vari hon LLg, ja, hon gick vart hon ville utan att nigon ledde
henne. Lciftet infriade hennes moder Ingrid tillsammans med denna flicka
pi Fersmissoafton samma ir. Vittnen hartill iro Margareta, hustru till
Nils. och Ingrid, hustru till Peter Germundsson, hennes grannkvinnor,
och ,rela socknen kinner till detta underverk.
En flicka, blind

4t
frdn en siillsano neissbildning i h"roppen ocb frd'n sin plfr'ga
Vid kyndelsmissotid 6,1 1409 hande foijande. Ingeborg, hustru till Magnus Hikansson i Havet i Odensvi socken, hade en halvirsgammal styvson,
som under en minads tid varit si missbildad, att hans ansikte hade varit
uppitvlnt och bakhuvudet bcijt tillbaka mot ryggen, och varken syn eller
klnsel hade han haft. Sedan hon gjort loften fdr gossens hilsa till olika
helgon, utan att det hade hjalpt, lovade hon att till herr Nikolaus av Linkoping ofrra tvi ogon av vax och att gossen, nir han blev si gammal att
han kunde sitta till hlst, skulle vall{irrda till den irorike herr Nikolai
grav, om etc. Sedan loftet avlagts, bcirjade gossen tillfriskna, och inom itta
dagar hade han fullstindigt itervunnit sin forna hilsa. Sitt lofte infriade
En

gosse

botas

Ingeborg samma

ir pi Persmissoafton

tillsammans med sina grannar Peter

och Nils.
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En. oxe, pestsjuk i. fem.

dagar, botas nlycket snabbt

Vid pingsttiden ir 1408 hande det, att en svir kreaturssjukdom, lungErik i Vindo i Ostra Eds socken i Tjust, Linkopings stift,

sot, herjade hos

1i1

Trltggt-e Lundin
och hans hustrtr Ragnhild. Redan hade fem av deras kor dott i denna sjukdom. De hade ocksi en oxe, som var oumberlig f<;r jordbruket, och denne
lig fem dagar pi marken utan att lyfta huvudet och utan att ita eller

dricka och gav en outhardlig stank ifrin sig. Till slut uppgav Erik hoppet om hans tillfrisknande, spinde tvi histar fcir en vagn och fcirde bort
honom frin girden ut pi filtet att tortdras av vilddjur, i det han sade
sig icke vilja ta nigon vird om honom vidare. Men hans hustru Ragnhild sade: >Gode man, lit mig stanna her i natt hos honom, och lit oss
gcira

ett lofte till herr Nikolaus, fordom biskop av Linkriping, om

vars

underverk man fir hora pi olika platser, att ofrra honom en oxe av vax,
om etc.> Mannen samtyckte till ltiftet och itervlnde med sin hustru till
hemmet, och bida ikallade innerligt den helige Nikolaus' hjilp. Pi morgonen nista dag gingo bida ut pi flltet och funno oxen stiende pi sina
ben. De forde honom med sig och slippte in honom pi den del av ikrarna,
som kallas gdrdet, for att han skulle ti saf.tigare bete. Inom 8,tta dagar
hade han alldeles lterfitt sin forna helsa och itervinde med de <ivriga
kreaturen till betesmarken. Ragnhild infriade sitt lofte foljande Lr pi
Persmlssoafton.
47

En luinna botas lcastigt frfrn benuiirk
Vid midfastotid ir 1409 hende det, atr Margareta, hustru till ridman
Harald i Skinninge, under tre dagar i strick pligades av en vildsam
smirta, kallad benvlrk, i vlnstra benet, si att hon ej kunde fi nigon ro.
Hon lovade alltsi att vallfarda till herr Nikolai grav och offra etr, ben
av vax, si snart hon blivit sipass frisk, och genast iterfick hon hilsan.
Men di hon uppskrit loftets infriande, itervinde samma smirra vid Botolfsmissotid, och den var di innu virre in fdrut och pligade henne
inyo tre dagar. Nir hon pi nytt ikallat herr Nikolaus, upphiirde pligan,
och iterstllld till sin forna hllsa infriade hon med gledie loftet pi Persmissoafton samma ir.
48

Ett sto botas frd.n

sud.r pldga, sed.an ntan aulagt

ett ldf te fdrdenskull
Vid pingsttiden ir 1409 hinde fOljande. Magnus i Nisby, Girdeby
socken, Linkopings stift, hade ett sto, som under ett helt dygn pligades
alldeles olidligt av den sjukdom, som kallas flug. Efter att ha gjort minga
fcjrsok att bota sjukdornen, lovade han herr Nikolaus i Linkoping att l&ta
lisa en missa om etc. Och samma timma reste sig stoet och var friskt, sl
att bonden nista dag kunde fullgora det nodiga arbetet med det, alldeles

tt2

Den helige Nikolaus' au Linkdping liu ocb unileruerkaldrig lidit av nigon sjukdom. Detta ir bekant i hela grannskapet, och modern till samme Magnus infriade lijftet samma ir pi Perssom om det

mlssodagen.
49

En lwinna botas frdn sudr sjuk-dont

1407 lig Ingeborg, hustru till Vadstenaborgaren Johan Blltare,
itta veckor i strick till slngs i en svir sjukdom. I f<irsta fasteveckan lovade hon herr Nikolaus, att hon si snart som mojligt skulle vallflrda till

Ar

i Linkoping, och strax tillfrisknade hon fullstlndigt inom fl
Hon forsummade emellertid att infria detta lcifte, och vid Mikaelitid ir 1408 kastades hon till sings i samma sjukdorn och pligades nu
oavbruter bnda till nista pish. Nir hon betlnkte, att hon icke infriat
det lofce, som hon tidigare givit herr Nikolaus av Linkoping, ansig hon
sig lida detta med rltta. Hon avgav inyo ett lofte av hela sitt hjirta och
frirsikrade, att hon skulle fullgora det med all fromhet. Genast mildrades sjukdomen nigot, och inom itta dagar iterstilldes hon till den forna
hilsan. Hon infriade alltsi glad sitt lOfte ir 1409 pi apostlarna Petri och
Pauli dag. Vittne hiirtill ir Sigrid, Lars skomakares hustru, och de flesta
i staden klnna till hlndelsen.

hans grav
dagar.

En man, sotn

i0
uari.t blind i tre leckor, blir fris/t

Vid pingsttiden ir 1409 angreps Magnus Nilsson i Bostenstorp, Alseda socken, Link<ipings stift, av den sviraste ogonvirk, blev alldeles
blind och l&gtre veckor till sings. Han avgav emellertid ett l6fte till den
salige Nikolaus av Linkoping, och samma dag steg han frisk uPp ur slngen
och iterfick sina cigons ljus, si att han redan samma dags afton kunde gi
ut pi ikern for att ploja. Han infriade lAftet pi Persmissodagen samma ir.
i1
En kuinna botas snabbt

fri.n en sud.r pld.ga

1408 hade Asa, hustru till Finvid i Sandvik, Vreta
stift, i fjorton dagar legat till slngs med den sviraste
sjukdom i sina ben. Olika l<jften hade avlagts fcir hennes halsa, men intet
hade hinlpt henne. Si lovade hon herr Nikolaus av Linkoping' att hon
skulle vallfirda till hans grav och offra ett ore i penningar. Samma natt
fcirindrades pligan sipass, att hon pi morgonen nesta dag kunde sti frisk
upp och :utratta sina sysslor. Loftet infriade hon pi Persmlssodagen
nista ir,
F<ire

julhogtiden

ir

socken, Link<ipings

Lt3
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En flick-a, sotn uarit sju.k ett rtr, botas. Ldftet infrias ej, lcott insju.k-nar
men botas pd

nytt

Vid jultiden ir 1408 hande fciljande. Ingefrid, hustru till Hikan Bovastsson i Hitogastad, Skallviks socken, Linkripings stift, hade en trettonirig dotter, som fcirut varit sjuk ett helt ir men som iterfitt sin forna

sivil till herr Nikolaus i Link<iping som till S:ta
Birgitta i Vadstena. Emellertid fci,rsummade man att infria lciftet till herr
Nikolaus, och sjukdomen itervlnde di med f<;rnyad styrka, ja flickan
pinades inyo s& svirt, att hennes hdgra 'ben av den vildsamma smartan
och svullnaden tycktes springas i bitar och hennes hogra fot genom musklernas hopkrympning bOjas bakit mot ryggen, och detta varade frin Mikaeli till jultiden 1408. Ingefrid fornyade di l<iftet till herr Nikolaus i
Linkoping fcir sin sjuka dotter, som blivit straffad si stringt for att det
f<irut avlagda loftet icke biivit infriat. Flennes fot, som nistan blivit genomborrad frin den ena sidan till den andra, gav ifrin sig styggt blodvar och rcita, men sedan b<irjade musklerna strickas ut och 1o1s11 !:ervlnda till sitt frirra lige, si att hon inom fi dagar kunde gi och farflytta
sig vart hon ville; men varet upph<;rde ej att flyta ur detta bensir, fcirrin
i dag, Persmlssodagen ir 1409, dA sagda Ingefrid jimte sagda flicka
kommo vandrande till herr Nikolai grav och infriade l<jftet.
hilsa, sedan lcifte avlagts

t3
En tnan f \rlossas frd.n. en tui.frrig sjttk-dotn

Vid kyndelsmissotid Lr 1409 hinde fOljande. Elov Hikansson, tjinare
hos herr Arvid i Ljung, Linkopings stift, hade i tvi ir pligats av den
sviraste sjukdom. Eftersom han sig ut att ligga pi sitt yttersta hade han
undfitt sakramenten; han lig stindigt till sings, och om icke andra burit honom i vagn eller pi ett ticke hade han aldrig kunnat komma ur ur
det hus, dar han legat, inte ens om elden kommit l<is. Man kastade lott
om olika helgongravar, och lotten
tre ginger, att lcifte borde av^r'gav
liggas till herr Nikolai grav i Linkoping.
Elov gav girna sitt samtycke
hartill, och strax avtog och upph<;rde pligan och sjukdomen, och inom
itta dagars farlopp tillfrisknade han si mycket, att han stddd p& tvi kryckor kunde gi vart han ville. Genom att gX pL detta sdtt anlinde han till
Linkriping och infriade pi Persmissodagen samma ir fromt sitt kjfte.
Vittnen lro nlmnde herr Arvid och Peter Kelasson, och hindelsen er
bekant

1t4

far

alla som bo

i

grannskapet,

Den belige Nikolau.s' au Link-dping liu ocb u'nderuerl<

t4
En kainna i barnsniid. bli.r strax f risk., sedan man gjort ett l6f te f itr henne,
ocb d,et d6da fostret fdr liu

Ar 1408, omkring den heliga jungfrun och martyren Katarinas fest,
lig Ingrid, hustru till Mats i Mirtorp, Liinsis socken, Linkopings stift, i
f<jdslovindor Stta dagar i strlck. Nir hon nu svivade i den yttersta livsfara
och inte hade sina sinnen och sin sans i behill, gjorde hjiilpkvinnorna, Valborg, hustru till Sune i Lcinsis, och Katarina, hustru till Peter Larsson i
Lonsis, vilka fcirut ront nid av den irorike herr Nikolaus, fordom biskop
av Linkciping, ett l<ifte, pi det att kvinnan mitte riddas och barnet, vilket
de sett framgi ur moderlivet ddtt och bliaktigt, m|tte fi liv och mottaga
dopet. De lovade att jamte Ingrid vallferda till herr Nikolai grav i Link<iping och dir offra ett vaxbarn till minne av jirtecknet. Och en kvarts
timma. efter det att loftet avlagts fick barnet liv och dop och barnafctderskan medvetandet och halsan. De bida hjrilpkvinnorna och Ingrid infriade l<jftet foljande ir, nimligen 1409, pi Persmissodagen.

tt
En kuinna botas snabbt frfrn en lfr.ngaarig |gonsjwkdorn.
Ar 1408 lig Kristina, hustru till Alexander i Skonberga, Normlcisa
socken, Linkcipings stift, till sings frin fcjrsta fasteveckan inda till Olovsmdssan och var alldeles blind pi grund av en mycket svir tigonsjukdom.
Men vid denna

tid

Jovade hon

att vallfarda till herr Nikolai grav i Lin-

knoing utan linnekleder och skor samt ofrra tv& vaxcigon, om etc. Efter
lciftets avliggande minskades pligan samma natt, och synen itervinde,
si att hon inom de itta f<iljande dagarna blev fullstindigt frisk till kroppen och kunde se som forut. Detta lofte infriade hon pi S:t Pauli iminnelsedag 3r 1409. Vittnen hartill iro sagde Alexander, hennes man, och
Hikan Johansson frin sagda Skonberga med flera andra.

t6
En gosse, sort u.nder tafr. tintmar t,arit ddd,, dterfdr liuet
Vid Mikaelitid 3,r 7407 greps Peter, son till Magnus Arvidsson i Kulla,
Flistads socken, en ettirig gosse, plcitsligt av den sjukdom, som kallas hill
och blev si svirt sjuk, att alla de, som voro nirvarande och sigo det,
under mer ln tvi timmar pi dagen tyckte, att han var dc;d, ty han gav
ej alls nigot livstecken ifrin sig. Men en Nils Berg frin I(arstorp i Klockrike socken kom tillstldes och kastade enligt folkets sed lott om olika

ttt
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helgon fdr att gossen skulle iterfi livet. Och efter det utslag, som lotten
tre ginger givit, lovade han i faderns vlgnar (denne var nimligen di
frinvarande) att visa barnet vid den lrorike herr Nikolai grav i Link<;ping och kungora den Guds nid, som vederfarits det. Gossens moder,
som stod och grit och jlmrade sig med sex andra personer, gillade detta
l<jfte och hade full tillit till herr Nikolai helighet. Gossen b<;rjade nu rora

hdgra handen och iterstilldes sedan efterhand inom tre timmars forlopp
fullstindigt till sin forna hllsa, si att fadern, som pi kvillen itervlnde
hem, sedan loftet gjorts, vid sextiden, icke kunde finna n&got spir av
sjukdom eller fel pi gossen. Pi S:t Pauli iminnelses dag ir 1409 instillde sig Magnus Arvidsson, gossens fader, och Nils Berg med gossen

i Linkoping, uppfyllde sitt lcifte och gjorde, i nirvaro av herr Anund
Markusson, vicarius vid S:t Lars i Linkciping, Lars frin 6stra Ryd och
flera andra vederhiftiga personer, en edlig forslkran om att detta var
sant.

t7
En, sonr bliuit blind au ett

i

6gat, dterfdr det forna ljuset
Passionssrjndagen ir 1409 hinde det, att Hikan Eriksson frin Did'"kshyttan i Vreta socken, Link<ipings stift, scikte forsona nigra min, som
voro oeniga och ville sira varandra. Nir han gick emellan dem, blev han
skadad i sitt hogra ciga; hirav fick han en ohygglig smirta, och det fl<jt
sedan oupphrirligen vatten ur hans dgon, si att han blev alldeles berovad
synen. Fastin han anlitade minga ldkemedel for att fi sitt sirade ciga
botat och gjorde loften till olika helgon, kinde han alls ingen bot. Han
borjade alldeles misstrcista om att nigonsin iterfi synen. Men pi Persmissodagen sade hans son och granne Peter till honom: >Far, har du
aldrig hort talas om hur helig herr Nikolaus av Linkciping ir och hur
underverk ske pi hans fctrbrtner? Du kan vara siker pi, att om du trofast anropar hans hjilp och lovar att. barfota och utan linneklider vallferda till hans grav och offra honom ett ijga av vax, si finner du otvivelaktigt bot for din smirta och iterfir pi samma ging synen.> Da Hekan gav sitt bifall hirtill, tillfogade Peter: >Sti upp och fall pi knl, om
du kan, och lova, vad jag har sagt.> Det gjorde Hikan, och frin det
rigonblicket avtog smlrtan, si att han fjarde dagen direfter kunde rippna
cigat och se himlens ljus, och si sminingom itervann han sin fcirra synsfr.r

formiga. Sitt lafte infriade han fromt samma

ir pi

apostlarna Petri och

Pauli oktavdag. Vittne 1r samme Peter med alla sina grannar, och nlstan
hela trakten kinner till hendelsen. I nirvaro av herrarna Anund, vicarius
vid S:t Lars' kyrka i Linkdping, och Tideken Albertsson, kordjikne i
Linkoping, bevittnade han med ed, att handelsen var sann.

tt6

Den belige Nikolaus' au Lin.kt)ping liu ocb underuerk
t8
En, sonr. bdllit pfr

Ar

att d6, dterf

6res

till liuet

1408, omkring apostlarna Filippi och Jakobi hagtid, hade den fem-

toniriga Ramborg, dotter till Magnus Olovsson i Hickla, Klockrike
stift, fjorton dagar legat till sings i den sviraste sjukdom. Hon hade redan fcirlorat sansen, och alla tyckte, atr hon h<ill pi att
do. Hennes fader, en granne vid namn Klemens och denna flickas broder kastade lott om olika helgon, och enligt det utslag, som lottkastningen
tre ginger i strick fallde, lovade de, att hon barfota och utan linneklider skulle vallf.arda till herr Nikolai grav och offra en mark vax for att.
itervinna den forna hilsan. Omedelbart efter loftets avliggande blev
flickan bettre, hilsan bc;rjade ltervanda, och inom de tre nirmast fciljande dagarna fick hon alldeles igen sansen, sreg upp ur singen och blev
fullstindigt frisk. Detta lofte infriades fromr av denna flicka, hennes
fader, nimnde Magnus, och Magnus Arvidsson i Kulla, samma socken,
vittnen hartill, inom apostlarna Petri och Pauli oktav nista 3,r, i narvaro
av ovannimnde herr Anund Markusson och flera andra trovirdiga.
socken, Link<ipings

t9
En man botas frd.n febersjwkdont och rtiddas frdn ddd.en
Tomas Petersson, tjd.narc hos riddaren herr Knut Bosson

pi

Stiikeholm

i Kind, LinkOpings stift, var oerhcjrt forsvagad av den vildsamma febersjukdom, som han haft ett helt ir, och borjade pligas si frirskrlckligt
al''.en pldtslig virk i huvudet och hela <iverkroppen , att alla, ,o- ,igo
honom, trodde, atthan skulle do. Till slut avgav man ett lofte f<;r honom
till herr Nikolaus av Link<iping, och di botades han hastigt sivil frin
febern som frin sagda virk, till allas forvining. vid allhelgonatid fu 1404
bevittnade han med ed detta inf<ir mig ovannlmnde Anund Markusson.
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En man, sont. lid.it au 6gonatirk-, botas

Vid jultiden ir 1405 botades linkopingsborgaren Bengt Knivsmed
frin den sviraste ogonvirk, sedan han gjort ett lofte till herr Nikolai
gralo att o#ra tvi vaxcigon till tecken pi den nid, som vederfarits honom.
Men emedan han fcirsummade att infria ldftet, drabbades han vid nista
Eriksmlssa av en virre cigonvlrk ln fcirut, si att han redan trodde, att
han skulle rnista rigonen pi grund av smirrans vildsamher och alldeles
misstrostade

om att nigonsin iterfi synen. Till slut besinnade han sin

It7
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otacksamhet,

herr Nikolai helighet och den nid, som fcirut veder{arits

honom; med innerlig suckan fornyade han sitt l<ifte, varvid pligan hastigt vek och han iterfick sina iigons ljus.

6t
En kuinna, sotn brutit benet och ansetts d6d, blir botad

Ar 1403 hende fciljande. En kvinna vid namn Kristina i Totarp, Krikshults socken, Linkopings stift, bar ett vattenkrus, fOll plOtsligt till marken, brtit benet under vildsam smirta och ansigs dcjd av alla. Men sedan
man gjort ett lofte f6r henne till herr Nikolai grav i Link<iping, b<;rjade
hon andas, smlrtan upph<;rde underbart, inom kort iterstllldes hon till
den forna halsan, och hon infriade liiftet ir 1404 p& apostlarna Petri och
Pauli dag tillsammans med Johan Larsson i Fagerhult, Hissleby socken,
Link<ipings stift, vittne till detta underverk, och infiir mig Anund Markusson bevittnade hon detta med ed.
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En dddssjuk" botas

Pi alla sjilars dag ir 1409 blev Peter Mikaelsson, drottning Margaretas
tjanare, som vistades i Stockholmstrakten, en natt ansatt av nigon sjukdom, si att blodet pi ett besynnerligt sitt fiodade ur mun och nlsa. Han
blev sanslcis, och alla de, som sigo honom, misstrcistade om hans liv. Han
iterfick emellertid medvetandet och lovade att offra en bild av vax rill

herr Nikolai grav i Linkoping fdr att itervinna sin f6rra hilsa och att
icke ita kcitt fore infriandet av detta lOfte. Si snart loftet avlagts, upphcirde smirtan och blodflOdet; hilsan itervinde si sminingom till honom,
och inom de tvi nirmaste dagarna blev han alldeles frisk. Han infriade
fromt sitt lofte vid Mirtensmissotid samma ir, och i nlrvaro av herrarna
Anders Jakobsson, sakristan, och Anund Markusson, vicarius vid S:t Lars
i Link<iping, bevittnade han och tog pi sin ed, art hendelsen var sann.
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Ett barn, di)tt under nristan tud dygn, blir dter leuande
Vid Luciatid 3r 1409 blev den tio veckor gamle Torsten, son till Magnus sadelmakare, borgare i Soderkoping, plotsligt ansatt av den sjukdom,
som kallas hill, och pligades till den grad, att han under tvi dygn varken
lyfte 6gonen eller andades nigot och innu mindre tog modersbr<istet,
utan syntes dod f<;r alla. Till slut sade Holmsten i Mysingrum, fader till
1t8

Den belige Nikolaas' au Link-dping liu ocb underaerk

till barnets moder Katarina, di hon var med barnet i hans
i Bjorsiters socken, Link<ipings stift: >Lova att bara barnet pi vallferd till herr Nikolai grav i Linkiiping och dirstides ofira en vaxbild
sagde Magnus,

hus

till
Di

denne irorike herres heder, si kommer barnet f<irvisso att tillfriskna.>
hon samtyckte och gav lciftet, blev'barnet i samma cigonblick friskt,
oppnade <igonen, grit och bdrjade dia moderns brdst, som denna glad gav
honom. Katarina infriade med barnet fromt detta lofte foljande ir pi den
helige martyren Blasii dag, och i nirvaro av herr Anund Markusson,
vicarius vid S:t Lars i Linkciping, och Johan F{ikansson, kordjikne i Link<;ping, bevittnade hon med ed, att detta var sant.
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En kuinna nred fdrlamad band. botas

Ingrid, inka efter Hikan i Eda, Virdnls' socken, Linkdpings stift,
vid Mikaelitid ir 7409 av en sidan smlrta i sin vlnstra hand,
att den fArblev alldeles fcirlamad frin denna tid och dnda till jul. Hon
gjorde alltsi ett lcjfte till herr Nikolaus av Linkoping, nimligen att hon
skulle vallfirda till hans grav och lita hsa en missa till hans lra, och
inom samma vecka iterstilldes hon helt till helsan och borades samtidigt
frin virken. Detta lofte infriade hon pi annandag pisk ir 1410 i nirvaro
av herrarna Johan, irkedjikne i Linkoping, ovannimnde Anund Markusson och flera andra.
drabbades

6'
E-vOlat,s|ilgrim blir botad.

Ar 1410, sondagen nist fcire midsommardagen, hende det, att Sune
frin Grotebo i Vistra Eds socken i Tjust, Link6pings srift, som var pi
vallfard till S:t Olov och redan befann sig i Nidaros, under fte dagar
led av en sidan smirta och svulst i hcigra kniet, att han icke kunde rcjra
sig ur flicken och alldeles misstrrjstade om atr S,terfi hllsan. pi fcirslag
av sigrid Gerekins hustrua frin Linkoping lovade han att innan han itervinde hem besoka herr Nikolai grav i Link<iping och ofira ett knd av
vax, om etc. Och samma dag botades han frin smirtan och svulsten siatt han utan hinder kunde g,& vart han ville. Sitt lofte infriade han
fromt samma ir dagen efter de sju brodernas dag med Tyrgils frin Kyrkbyn och Johan frin Svinnebeck i samma Eds socken som isyna virtnen,
i nirvaro av hercarna Lars Gedda, kanik i Link<iping, och Anund Markusson, vicarius vid S:t Lars' kyrka.
pass,

n

Troligen b6r Gerekpswens ijversirtas Gerekins hustru, ej Gerekins dotter.
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En ad.elsdaru botas basti'gt frfrn feber ocb stniirta i' benet
Pi Mikaelidagen ir 1406 begynte fru Margareta, hustru till herr Torer
Bengtsson, en idel riddare i Sverige, pligas av en vildsam feber, si att
hon fruktade, att hon skulle d<i, och detta varade dnda till itta dagat
efter nlsta trettondedag. For att bli frisk lovade hon herr Nikolaus, fordom biskop i Linkoping, att vallfarda till hans grav i Linkoping och offra
ert pund vax. Efter att ha gjort loftet blev hon genast underbart botad.
Hon uppskcit emellertid att infria det. Vid Marie bebidelsetid fu L410
begynte hon pligas av en mycket svir smlrta i det vinstra benet med
en elak svulst, si att hon pi hela itta dagar icke kunde rora benet och
foten. Ihigkommande sin otacksamhet och forsummelse att infria lo{tet
lovade hon pi nytt att fromt offra vaxet och lita sjunga en missa och
blev di genast helbrigda. Lcjftet infriade hon samma ir pi den helige
biskopen och martyren Lamberts dag i ntarvaro av herrarna Johan Hikansson, kanik i Link<iping, och ovannimnde Anund Markusson.
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En ncan med' brustna iniiluor botas

I piskveckan ir l4l0 hlnde fdljande. Gisle i Forsby, Kimstads socken,
Linkopings stift, hade frin sin ungdom haft en bristning innanfor huden
sin hcigra sida, men den hade varit si obetydlig och latt, att han, oaktat
en del av inilvorna trangde fram genom den, dock aldrig kint nigon
smirta eller nigot anmirkningsvirt obehag dirav. Vid sagda tid biirjade
han emellertid att pligas mycket svArt av denna sprickning i huden, som
var si tringd av inllvor; han svullnade upp forfarligt i hela kroppen,
och under itta dygn i strick pinades han av en sidan fcirtrlngning, att
han ej kunde ge vider ifrin sig. Till slut borjade han, som botemedel
mot detta svira kval, att kalla herr Nikolaus i Linkdping till sin hjilp,
i det han lovade att fromt. vallfdrda till denne irorike herres grav och
ofira tvi mark vax, si snarr han tillfrisknat. Si snart loftet givits, miste
han nysa, och dirigenom kommo inllvorna i rcirelse, si att han strax bijrjade ge vlder ifrin sig, och den stora svullnaden upphorde. Direfter brast
huden i ljumsken, si att i allas isyn icke endast var och rota kom ut ur
siret utan iven den mat som han f<irtlrt. Sedan han fromt ikallat herr
Nikolaus for sitt liv, sammanfogades inllvorna och lektes huden underbart, si atr samme Gisle sedan inte kende nigon tilistymmelse till smlrta.
Detta lofre infriade han fromt den 17 juni samma ir, forherligade Gud
i hans helige och bevittnade hendelsen infor mig ,\nund Markusson. Men

i
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Den belige Ni.k-olaus' au Linkdpittg liu ocb underuerk
hitkallad angiende denna sak, kom han for andra gingen till Linkoping
och bekrlftade samma hlndelse med vittnen inf<ir kapitlet i Linkcipings
domkyrkas sakristia vid pingsttiden 1413. Och detta jirtecken ir mycket
omtalat.
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Botad frfr.n, utirh-

i

ben. och trinder

Vid sk<jrdetiden ir 1410, mellan Marie upptagelses och fodelses hogtider, {ick Peter Ovidsson, ridman i Linkopings sfad, plotsligt vlrk i sitt
vdnstra ben; den varade tvi dagar och var si svir, att han ej kunde flytta
benet, siframt han ej gick stodd pi en kipp; ja han kunde inte berora
marken med sin vdnstra fot och trodde sig vara alldeles forlar'rad. Och
di han skulle gi till sina skordemin vid Tinneroback nera Linkdping
och kom till bron, barjade han gritande och av hela sitr hjdrta Xkalla
vir salige biskop fcir halsans iterstillande, med orden: >O biskop Nikolaus, om du vill hjalpa mig med dina bciner, si att jag inte blir lam och

pi grund dirav tiggare, si tror jag, att du kan det, om jag blott vore
vlrdig, och jag skall villigt bira min offergiva till din grav, innan jag
gir in i mitt hus.,> Och nlr han sagt detta, vek ofOrdr<;jligen all smirtan
frin benet, och han blev fullstindigt helbrigda och ropade, uppfylld av
stor gledje, till sin gudfar Lars Sunesson: >En stor nid har vederfarits
mig i dag, ty jag har blivit frisk genom den salige biskop Nikolai fortjinster.> Och genast infriade han med gladje sitt lofte. Icke lingt direfter fick han den vildsammaste tandvirk; nlgra tinder fcillo ut, och
vdrken varade i tre dygn. Di han nu bekymrad gick omkring domkyrkan
oc^. kyrkogirden och Imnade gi hem, f<;ll den tanken honom in: >O du
elendige, kommer du inte ihig, hur denne helige biskop hjalpte dig, si
att inte ditt gods och dina pengar fcirgingos pi havet, och hur han iven
botade ditt ben? Varfor ikallar du inte honom?>> Och han gick genast
in i kyrkan, bOjde kni framfor graven och bad till Gud och ikallade
hans helige f6r att bli frisk. Och nir han f<irrlttat sin brjn och kysst graven, kende han sig genast befriad frin sin pliga och blev storligen glad.
Men eftersom han ej kinde sig siker pi, om det var genom Nikolai fcjrtjinster eller av annan orsak, som han si hastigt blivit botad i sina tinder, si bad han: >Helige fader Nikolaus, om det ir genom dina fortjins-

ter, som jag si hastigt blivit befriad frin denna vdrk, si gcir, att den
under en timma vinder tillbaka till mig, som tecken pi att det 1r si.>>
Och vlrken iterkom genast; den var innu vildsammare ln forut och
rlckte en timma. Han sade di: >Jag tror, att jag bett som en dire och
frestat Gud och hans helige>, och han bc;rjade bedja och efter en timrnas
Ir -s83o73 Credo. 39:e irg. Nr:.
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farlopp blev han, som han begatt, inyo frisk som fijrut. Samme Peter
bevittnade detta med ed infor oss, Johan Bonde och Lars Gedda, kaniker
i Link<iping, med herr Dag, prebendeprist, herr Johan Gudmundsson,
korprist, samt Anund Duva och Olov Duva, borgare i Linkciping, som
vittnen; och han sade, att bi"da jdrtecknen voro bekanta for sivil hans
hustru som hans husfolk. Detta berittade han, si snart hendelsen timat,
infcir dem som voro fcirordnade till att protokollfora sidant, men de fcirsummade att protokollfora det; dock har detta blivit skrivet och bevittnat inf<ir oss ovannimnda ir 1414.
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En, sotn bli.uit blind, botas hastigt
Fore jul 3,r 1414 blev Nils, son till Rikard och Margareta i Hackeryd,
Visterlosa socken, Linkripings stift, en torsdagskvill pl<;tsligt blind pi
bida tigonen, utan att foraldrarna alls kunde forsti orsaken hirtill. Sedan foreldrarna lovat att valltdrda till den salige Nikolai grav i Linkoping och fullgjort detta, hende det, just nir de itervinde till sin gird,
att denne blinde fick sin syn igen, och han ser klart i dag. Detta be"ilttnade nlmnda Margareta med ed inf<ir mig Lars Gedda, kanik i Linkoping, och en mingd folk vid den salige Nikolai grav pi den helige Pauli
iminnelses dag, och hon tiliade, att tvi av hennes kreatur samma dag
blivit botade frin sjukdorn si snart ett l6fte avgivits till den salige Nikolaus.

70

En pestsju.k botas

Ar 7414, omkring den helige aposteln Barnabas' fest, hlnde det, att
Inga, dotter till Olov i Tornby, Fornisa socken, Link<ipings stift, en ittairig flicka, som vistades i herr Anders i Askeryds pristgird hos sin moster, plotsligt, medan hon satt vid bordet, borjade ropa och jamra sig, att
hon hade si ont i vinstra orat, som om det brindes av en eld; hon blev
bliblek i synen som en d<;d och begynte svullna upp i hals och ansikte av
den pestsjukdom, som di rasade. dgonen vidgades pi henne, som om de
varit tvi knytnivar, och tvi tdnder follo ur munnen pi henne ned i
handen pi hennes moster Ingegerd, si att allt hopp om hennes liv syntes
ute. Di lovade Ingegerd, att om flickan iterfinge liv och hdlsa, s& skulle
hon gi med flickan till herr Nikolai, den forne linkopingsbiskopens, grav
och offra en ko eller nigot annat bra boskapsdjur. Nir detta var utlovat,
b<;rjade flickan strax tillfriskna och kunde efter fem dagar ata och gi.
Och mostern forde fram henne infor alla hir vid herr Nikolai grav, be162

Den belige Nikalalrs' au Linlzt)ping liu ocb underuerk
rattade

infor folkhopen om sitt lcifte och bevittnade handelsen med ed
infor mig Lars Gedda, kanik i LinkO-

under Johannes Dciparens oktav
ping.

7l
En fli.cka, sotn sualt en mil, botas snabbt

Ar 1407 i fastan hande det, att den treiriga Ramborg, dotter till Ragvald Nilsson och Margareta i Soderkoping, svalde en ling nil, en sidan
varmed kvinnor bruka fista sina huvudbonader. Hon begynte pligas
svirt av nilen, som kom inda ner i magen, varf.or hennes oroliga moder,
pi rid av herr Johan Flikansson, kanik i Linkoping, lovade, atr hon vart
ir, si linge hon levde, skulle offra en halv mark vax till herr Nikolai grav
i Link<iping frir sin dotters skull. Och se, vilker stort underverk! De avlade loftet vid middagstiden, och fore kl. e p& kvillen samma dag blev
flickan av med nilen (som hade en lingd av ett finger) vid stolgingen.
Fririldrarna blevo overmittan glada ijver am flickan riddats till livet,
tackade Gud och hollo allt framgent sitt lcifte. De gingo ed pi detta
och bevittnade det inftir oss, Lars Gedda, kanik i Linkoping, Nils, prist
vid domkyrkan i Lund, Helge stenhuggare och minga andra, och de offentliggjorde det vid herr Nikolai grav under Johannes Dciparens oktav
innevarande fu 1414.
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En wan botas hastigt frdn galenskap
41 1413 i fastan blev Peter, klockare i Gamlaklosters (- FogdO) kyrka
nlra Virfruberga kloster i Sodermanland, Stringnis' stift, svirt sjuk, si
att han dlrav blev alldeles sinnesrubbad, varken kunde fatta nigonting,

ita eller dricka, icke

visste

att hilla sig frin eld och varten och dirf<tr

miste hillas under tillsyn och bevakning. I sitt raseri sonderslet han allt,
som han kom i berdring med, och han blev si avtird till kroppen, att d,et.
bara blev skinn och ben kvar. Denna sjukdom varade mer in fjorton
dagar, och man gjorde loften till olika helgon for att han skulle bli frisk,
men utan pifdljd. Slutligen avgav man, pi tillridan av en adelsdam vid

namn Botild, hustru till simar Helleksson, ett lofte till den salige Nikolai
grav i Linkoping, att han skulle komma till Link<;ping och ofira en vax-

bild av en man, ifall han kunde bli frisk. Nir detta l<ifte avlagts och
bestyrkts av hans granne Holmvid och nimnda dam, frjll denne vansinnige genast i en sdmn, som varade tva. dagar, Di han stod upp, bad han
i Herrens namn att {& m.at och var di lyckligt iterstilld till sina sjilsftirmdgenheter. Si lade han sig iter att sova, och di han for andra gingen
163
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steg upp, kende han ingen galenskap eller smlrta mera. Och han prisade
i hans helige, gick till Link<;ping och infriade sitt lofte i dag, det ir
tisdagen inom Kristi lekamens oktav, och infor oss Lars Gedda, kanik i
Link<iping, Magnus Petersson, skolmistare dirscides, Sune Magnusson,
prist, och Peter milare, borgare i Linkoping, svor han pi Guds heliga

Gud

evangelium att detta var sant, jimte de vittnen han medfcirt, vilka voro
nlmnde Holmvid och dennes son Johan.

7J

En pestsjuk blir bastigt frisk

Ar 141 3 gjorde Lucia, hustru till

Sune Ravalsson

i

Fjirdingstad, 6stra

Skrukeby socken, Link<ipings stift, ett k;fte far sin sexirige son Anders,
som var si svirt pestsjuk, att man misstrcistade om hans liv, till vir salige biskop Nikolaus av Linkciping, att etc. Pilten kende di strax bittring, och modern insig klart, att det skedde genom detta helgons fiirtjenster. Siren brusto under venstra <irat, blodvar flcit ut genom i;.igra
tinningen, och gossen tillfrisknade alldeles och fick leva. Edsvuren vittnade hon infor oss, Lars Gedda, Finvid Olovsson, kaniker i Linkoping,
och Magnus Petersson, rektor for skolarerna dirstides, att detta var sant,
och hon sade, att Johan F{elgesson, dennes hustru Ragnhild och hennes
svlrmoder Katarina kende till underverket.
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En kuinna, som bliuit alldeles blind, fiterffrr synen
lai grau

pfr.

udg

till berr Ni.ko-

iven och svor pi, att hon nlmnda &r
frire Kristi himmelsfard varit helt blind i 6tta veckor och besvirats av
en svir ogonvirk. Hon gjorde emellertid ett lofte till den salige Nikolai
grav i Linktiping, att hon till hans ira skulle l&ta fira en missa dar. Blind
gick hon ut ur sitt hus, ledd av sin grannkvinna Botild, Styrbjorns hustru.
Si snart hon kommit till Ginkeldsa by, behgen en mil frin Linkciping, sig
hon med cippna ogon Linkopings domkyrka, och efter att ha infriat loftet
blev hon fullstindigt botad. Detta bevittnade hon med ed pi denna dag,
dvs. nista Kristi himmelsfardsdag, infor oss ovannimnda. Hennes blindhet hade varit bekant fdr hela hennes grannskap, och hon tillade, atr hon
fdrut gjort ett lofte men ej infriat det och direfter blivit alldeles blind
si hade hon inyo lovat och blivit iterstelld till hllsan.
Samma kvinna Lucia berittade

-
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7'
En bli.nd. gdr, upprnanail au en ilrotn, ett l6fte ocb frterf d.r synen
En man vid namn Anders Olovsson, tillhorande husfolket hos fru Irmpi Stikeholm i Linkopings stift, led av en si svir blindhet pi bida
cigonen, att han under tvi &r varken di han gick eller red kunde urskilja
vigen utan miste ledas vid handen av andra. Ar 1410 vid midfastotid,
di denne Anders var ute och red med sina kamrater, hande det sig, att
dessa kommo fore honom och glomde bort honom. Nir han nu red pi
sin hist kom han av vigen, vilken han ej alls kunde se, vid tretiden pi
eftermiddagen, och si str<jvade han vilse i skogen, in krypande pi hinderna frir att utforska vigen, in sittande pi histen och innerligt ikallande
Herrens barmhirtighet, att han genom fciirtjinsterna av nigot av sina
helgon ville iterfora honom till mlnniskors nirhet. Omkring ittatiden
kom han underbart fram till den gird, dir hans kamrater voro, varfdr
han blev hogeligen glad och tackade Gud. Di han pi natten skulle gi till
sings, anropade han Atskilliga helgons hjalp for att. f& sin syn igen, och
di han lagt sig och fallit i en litt slummer, sig han en man, ikledd bruna
kleder, vilken han icke kande och sorn sade till honom: >Om du vill bli
botad, si vallfirda till den salige Nikolaus, fordom biskop av Linkciping.>
Han vaknade, steg upp ur sdngen och lovade pi sina knin att vallfarda
gard

till herr Nikolai grav i Linkoping, om han

genom dennes fcirtjlnster
iterfinge synen. Och han lovade, att han, tills han infriat sitt lcifte, skulle
avhilla sig frin kdttmat. FIan insomnade si iter, och di han stod upp
nista morgon, kunde han se husen och andra stora fciremil, och efterhand
iterfick han alldeles sina <igons ljus. Sitt lofte infriade han fromr samma
ir t:vlagen fore Mikaelidagen i nlrvaro av herrarna Johan Bonde och
Olov Pilsson, kaniker i Link<iping, och Anund Markusson, vicarius vid
S:t Lars' kyrka sammastddes.
76

En, sotn aarit tom.

i hjdrnan, bli.r hastigt frisk

Ar 7414 miste Peter Biltare, borgare i Link<iping, sin hustru efter pisk.
NIr han skulle skifta arvet med hennes arvingar, kunde han pi grund
av sin smirta och sitt sinnes sorg icke sova under en tid av nestan tre
veckor. Han bc;rjade d;rfor storligen frukta, att han skulle bli tokig, mista
sina sinnens bruk eller do, ty han kinde verkligen sin hjirna skaka och
stotas inuti huvudskilen, si ofta han bOjde eller rorde huvudet pi nigot
sitt. Han lovade med all den sjilens andakt han kunde uppbringa att
ofrra ett vaxhuvud till den salige Nikolai grav, om etc. Snart f<ill han i
stimn, och omedelbart efter denna somn blev han frisk. Detta svor han
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pi infor oss Martin kantor, Lars Gedda kanik i Linkriping, Germund
kyrkoherde i S:t Egidii kyrka i Soderkoping och Tord Tostesson, borgare
i Linkciping, och efter att for linge sedalr ha infriat sitt avlagda l<;fte bevittnade han hendelsen ensam, sigande, att han under sin sjukdomstid
ej vigat meddela andra sitt nlmnda lyte.
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Strax efter pisk ir l4L4 sirade sig Margareta, dotter till Holmund i
Mila, Nykils socken, Linkopings stift, i hcigra armen, si am hon inte alls
kunde rdra den pi fjorton dagar. Efter att ha gjorr ett ldfte b<;rjade hon
strax bli bettre och tillfriskna. Deta tog hon pi sin ed och bevittnade
inf<ir mig ovannimnde Lars Gedda, och det ofientliggjordes vid den salige Nikolai grav pi Persmissodagen.
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F{rrce, Vlrna 1l
Flrr-cr', stenhuggare i Linktiping

71
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HrrtrtrNc, kyrkoherde i Asby 2l
HrIvruIxc, Vinga 20

JoHaN, abbot i Alvastra 10, 22
JoHaN, irkedjikne 21, 32, 64

HrNr.m Fodekrook, Tiby 40
Hr.Nnrt< Luch, skeppare

JorraN Bonde, kanik i Linkdping 1,4,9,

1

Lt,21,23,68,7t

Hrnr,raN, Dtjbcln 1
Flnnlre.x, kyrkoherde i Atvid 23
Hrnr'raN, Atvid zt
FlnnrreN Magnusson, I(ettilstad 2Z
Hrrrrce, nunna i Vrera 3
Hotrtcnn, Motala 30
Houvrslnlv, Bjtirsiter 53

JoHaN Biltare, Vadstena 49
JorraN Danielsson, prost 6vcr Vistansting
33

JouaN Folkesson, prosr i Yi,xt6 Zl,

Horrrvro, Fogdo 72
Horr,ro, hustru till Oratson, Askeby 4

Skall-

vik 12

Jou,rN Hikansson, kanik i Link<;ping

11,

63, 66,71
Jor-raN Ingevaldsson, R6k 3l

JorraN Larsson, Hissleby 61
Jorraw Petersson, Gryt 29
JoHaN Pryzke I

Hi.r<aN Eriksson, Yreta t7
H,ireN Johansson, Normlosa i 5

HiraN, Virdnis 6,1
HireN, drtomta 15

JouaN Sigurdsson, Hdgerstad

37

JorreN Svarteprist, kanik i Linktiping 1
JorreN Tordsson, prist i Linkdpi^.- 24
JorraN Torersson, Hagebyhog 43, 44

INca Olovsdotter, Fornisa 70
INce, kyrkoherde i Orberga 9
loneN, Vlstra Ed 6i
Ixcrnonc, hustru till Lars, Higerstad 36
JoHaN, kyrkoherde i Abo
INcrnonc, hustru till Magnus Hikansson, JouaN, Orberga 9
Odensvi

58

Jor-rnN, hcrtig 1
JoHaN Holmvidsson, Fogdd Z2

HoruuNo, Nykil zz
H.ir'.en Bovastsson (eller Vastesson),

26

JorreN Gudmundsson, prist i Link6ping
JoHaN Helgesson, Osrra Shrukebl' 73

22

4i

Ixcrnonc, hustru till Tideman Gotskalks- Kenr

Vemundsson, Alseda 42

Vreta 12
KeTenrue, hustru till Gudmund, VirdsINcErnto, hustru till Hikan Bovastsson, berg 41
skellvik t2
KaranrNe, moder till Johan Helgesson,
INcr,cEno Gudmundsdotter, Virdsberg 41
6stra Skrukeby 73
INcrcrno, moster tiil Inga, Fornisa 70
KalauNa, hustru till Johan Sigurdsson,
INcnro, den heliga 21, 32, 33
Higerstad 37
INcnro Bengtsdotter, Askeby 4
KATARTNA, hustru till Magnus Holmstensson,

INcnro, hustru

till Holmger, Motala 30

. son, S6derk6ping 53

INcnro, inka efter Hikan, Virdnls 54

KaranrNa, hustru till Olov Hallvardsson,

INcnro, hustru till Johan Torersson,
byhoga, 43, 44
INcnro, hustru till Mats, L6nsis 14

Hage-

I(-rrenrNe, hustru

INcuo, Nykil 1l

KnrenrNR, hustru till Peter, Klockrike 19
Black- Kereni'xe, hustru tili Peter Larsson, Liinsis

INcnro, hustru

stad

till

Olov Ragvaldsson,

i

Nykil tf
Vinga

till Olov

Flcmmingsson,

20

i4

till Peter Gcrmundsson, Ha- KarenrNe, Vlrna 1J
gebyhciga 44
I(Nur Bosson, riddare, Stikeholm i9
INcnto, hustru till Peter, Virna lf
KNur, Frinnaryd 2i
Inrrceno, fru, Stikeholm 7J
KNur Oddsson, riddare 10
INcnro, hustru

Koxnao Nipritz, riddare
JarNz I

Jeror
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Bagare

KnrstrNe, hustru

frin Linktiping I

t

j

39

till Alexander, Normliisa

Den beli.ge Niholaus' au Linkdpittg liu och underuerl<
Knrstrlla, inka efter Edar, Hirgerstad

37

KnrsrlrNa, Krikshult 51
Knrs:lrNe, inka efter Olov, Kullerstad

Mencannte, Ortomta 16
N{anuN, kantor, Linkdping 17, 22, 23,76
Mers, Liinsis 14
Mlrra, hustru till Peter Rityngs Maagh,

8

KusrrNe, 6rtomta

16

Lens Gedda, kanik

i Link6ping 3' 5' 6' 9'

'1,9,

21, 22, 6t, 68. 69. 70.

10, 17, 18,

77,72,73,76,77
L,lns F{olmgersson, Askeby 4
Lans, Higerstad 35
Lans Magnusson, Askeby 4
Lrrns Oddsson, prost i Linkdping 1,

Nykijpins

II

v,oo,.., prist iKlrn.r

2

Nrrs Anundsson, prdst i Oslo

NIrs timmerman, Askeby
NIrs Berg, Klockrike I6
2,

3,

4,9,70, 19,21,22,23
Lans Sunesson, Linkdping 68
Lens skomakare, Vadstena 49
Lans, ostra Ryd le

Lnplrn

Mencenn-re, hustru till riddare Torer
Bengtsson 66

KnrsrrNe Gudmundsdotter, Askeby 4

18

4

Nrrs, Hagebyhigr 4)

Nrrs, Hlgerstad 27
Nrrs Joarsson, Rinna 33
Nrrs, prlst i Lund 71
Nrrs Magnusson, riddare 10,

33

Odensvi 4i
Nrrs Rikardsson, Vlsterldsa 59
Nrrs Siggesson, H6.gerctad 37

NIrs,

1

LucrA, hustru till Sune Ravalsson, Ostra
Skrukeby 73,74

Svensson, Ljung 12
Svensson, Ringarum 28
Nrrs, djikne frin Vetlanda 42

Nrrs

Ntrs
Macrqus Arvidsson, Flistad l5
MacNus Folkesson, Ljung 72

Mecxus Grito, Viby

33

MacNus, Girdeby 48
MacNus Flolmstensson, sadelmakare, 56derKoprng 6J

MacNus Hikansson, Odensvi

MecNus
MacNus
Mecxc MacNus

Joarsson, Rinna

4i

33

Nilsson, Alseda l0
Clovsson, Klockrike J 8
Petersson, kanik i Linkdping 18,

72,73
MecNus Petersson, Klockrike 19

Ooo, Blackstad i
Or-ov, den helige 18, 6!
Orov Duva, Linkiiping 58
Orov, Fornisa 70

Orov

Hallvardsson,

Nykil

13

Orov Hemmingsson, Vinga 20
Orov Joarsson, Rinna 3 3
Orov, Kullerstad 8
Orov Pilsson, kanik i Linkdping 7' lr, 7t
Orov Ragvaldsson, Blackstad I
Orov, kyrkoherde i Sk'drkind lz

MecNus Stenarsson, Gistad 34
MecNus, drkedjlkne, jvbo 22

OnatsoN, Askeby

Mnncanrra, drottning

Prlrun Biltare, Linkdping 75
Pnrnn, klockare i Fogdo z2
PBrEn Gudmundsson, kyrkoherde

62

Mencennte, Blackstad J
MencRneta Finvidsdotter, Bjorsdter 24
Mencenrta, hustru till Harald, Sklnninge
47

\,Iencenere Holmundsdotter, Nykil 27
MancaREte, hustru

tiil Nils, Hagebyhdga

43, 44

Mancanrte, hustru till Ragvald Nilsson,
Sdderk6ping z1

Menc,tnrte, hustru tiil Rikard, Visterlijsa
69

4

i Alme-

boda 26

Prrrn Hikansson, Vreta f7
Perrn Johansson, Tiby 40
Prren

Kelasson,

Ljung I3

Prrgr, Klockrike

19

Prrnn Kyrning, iddare

Pstrn

Larsson,

25

Lijnsis f4

PlrEn milarc, Linkciping

72

Psrrn i Lofta, kanik i Link6ping

5
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PnrEn, klerk

Srcnto, hustru

i Link6ping 17

PErnn Lydekinsson, pr;st i Linktiping 3l
Prren Magnusson, Flistad t5

Pnrrn Magnusson, Vlrna 1l
Prrrn Mikaelsson, tjinare hos drottning
Margaretr

Prrnn Nilsson, Virdsberg
Pnrrn, Odensvi 4l
Prrrn Rityngs Maagh (enligt kanonisationsprocessen Peter Johansson Rytings-

mig), Nyk6ping 11
Prrnn, kyrkoherde i Virdsberg
Prrun, Vlrna 1I

Myse-

hustru tiil Erik, ostra Ed 45
RacNrttro, hustru till Johan Helgesson 73

R.LcNHrr-n,

RecNrrtr-o, hustru till Magnus

Joarsson,

Rinna 33
Racvnro Anundsson, kanik i Linkdping
4, 21, 23
R.rcver-o Nilsson, S6derkdping 71
RecvaLo Oiovsson, Blackstad i

Rlltnonc Magnusdotter, I(lockrihe

Stcr,nro Olovsson,

prlst i Oslo

Srccr, H'dgerstad 35

9

Srvnr;onN, ostra SkrukebY 74
SuNr: (Sven?), Vistra Ed 5l
SuNr, L6nsis 54
SuNr Magnusson, prist i Linkiiping 72
Z3

27

TroEruN, klerk i Link6Ping 57
TroelraN Gotskalksson, Yrett 12
Toues Magnusson, Gistad 34
Toues Petersson, tjenare hos herr Knut
Bosson, St'dkeholm

i9

Tono Tostesson, Linkdping 76
Tonen Bengtsson, riddare 56

:

Tonsrrx Magnusson, S6derk'iiping 53
Tonsrrx, franciskan i LinkdPing 33
Tvncrrs Botvidsson, Sk:illvik
Tvncns, Vistra Ed 5i

zs

Tvncrr-s Ragvaldsson, kyrkoherde i Nisby 4

UrE, sakristan i LinkdPing 5' 7,

J8

R,q.uronc Ragvaldsdotter, Siiderkoping
Rrr<ano, Vlsterldsa 59

174

1,

a0

Srcrnro, Klockrike 19

troligen i Fogda zz

SrrN, abbot i Munkaliv

SvrN Vastensson, T jirstad

1

Tiby

stena 49

Stcuno Olovsson (identisk med Sigfrid
Olovsson?), prist i Oslo 18

SuNr Ravalsson, ostra SkrukebY
Svru Bilder, Ringarum 28

38

Perrn, ortomta 15
Ptrnn Ovidsson, LinkiiPing 68
Pertn Ovinga, kanik i LinkdPing 1
Pnvzr av Ilvrent, befilhavare pi

Recvar-o,

till Gerekin, Link'iiping 6l
till Lars skomakare, Vad-

Srr,rnn Helleksson,

62
38

borg

Srcnro, hustru

8

71

Venonc, hustru till Sune, Ldnsis !4
VrlHer-u, Ekebyborna 7
VvNoucnPlele 1

14

Asa, husru

till Finvid, Vreta

11

ORTRE,GISTER
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4
t0

Fagerhult, by, Hissleby sn, Smiland 61
Falsterbo, stad, Skine 22
Ah.,astra, cistercienskloster, Ostergdtland Fjlirdin.gstatl, by, Ostra Skrukeby sn, Os70, 22
tergdtland 73
Anklam, stad, Nordtyskland t
Flistad, sn, Ostergdtland i5
Asby, sn, ostergdtland 2i
Fogdd (Gamlakloster), sn, Sddermanland
Aska, by, Hagebyhdga sn, ostergritland 43,
72
44
Forndsa, sn, Ostergiitland 70
Askeby, cisterciensnunnekloster och sn, os- Forsby, by, Kimstads sn, ostergdtland 52

Aacben, stad, Tyskland
Alsetla, sn, Smiland +2,

tergritland

4

Askeryd, sn, Smiland

Fri.edland, stad, Nordtysklend I
Filnnarytl, sn, Smiland 2J

Z0

Berga, numera Stora och Lilla Berga,

Klock- Gamlakloster (Fogd6), sn,

rike sn, Ostergdtland 19
Bergen, stad, Norge

1

Bjdrkeberg, sn, Osterg6tland 2
Bjorsriter, sn, osterg<itland 24,
Blacl<statl, sn, Smiiand 5

Gandalo, oidentifierbart samhille, Nord-

tyskland

6)

Smiland t0
Brandenburg, provins, Nordtyskland
Brick.stad,

by,

32

74

Gryt,

sn, Osterg6tland 29
Grbtebo, by, \i'stta Eds sn, Smiland 6i
Klockrike sn, Osterg6tland Girdeby, sn, Osterg<itland 48
Gbstring,s hiirad., ostergdtland 33

Dalen,'.iy, Skallviks sn, osterg6tland
Damgarten,

1

Gistad, sn, osterg6tland 34
Ginhel\sa, by, Virdsbergs sn, ostergdtland

Bostenstor!,oidentifierbarbebyggclse,Alseda sn,

Stjdermanland

72

ort, Nordtyskland 1

7

29

Hackeryd, by, Vlsterldsa sn, Osterg6tland
69

Danzig, stad, Nordtyskland t
Hagebytr:|ga, sn, osterg6tland 43, 44
Degeryd, by, Virdsbergs sn, ostergdtland Hauct, by, Odensvi sn, Smiland 4l
38
Htmdsberg, by, Motala sn, ostergdtland 4
Didrilzshyttan, oidentifierbar bebyggelse, Hi.ckla, by, Klockrike sn, ostergdtland f B
Vretaklosters sn, ostergdtland i7
Hitogastad, oidentifierbar bebyggelse,
Driittinge, by, Higersteds sn, Ostergdtland Skellviks sn, 6sterg6tland i2
27, 37
lld.gerstad, sn, osterg6tland 27, tt, 36, 37
Duiirstad, by, Nykils sn, osterg<itland 13 Hd.lsingborg, stad, Skine 22
Dylur, oindentifierbar bebyggelse vid Ska- Hiissleby, sn, Smiland 61
n<ir, Skine 1
Hdga, by, Gistads sn, osterg6tland 34
Di)beln, stad, Nordtyskland I
lepfestad, by, Virdsbergs sn, Ostergdtland
Eda, by, Virdnls' sn, ostergdtland 54
4l
Ekebybonra, sn, Ostergiitland 7
Elmesbo, by, Vretaklosters sn, ostergiitland Karstorp, by, Klockrike sn, osterg,iitland !6
72
Kimstad, sn, Ostergdtland 57
177

Tryggue Lunddn
Odensai, sn, Smiland 4i
Kind, hi,rad, Smiland lg
Klockri.he, sn, ostergiitland 19, t2, t6, 5B OpPhem, by, Tjirstads sn, ostergdtland 27
Kongsui.k, by, Virna sn, Osterg6tland 15 Oslo, stad och stift, Norge 14, 18
IGdlzshult, sn, Smiland 51
Prangstor|, by (mdjligen identifierbar med
Kulla, by, Flistads sn, osterg6tland 55
Ragntorp), Tiby sn, ostergdtland 40
Kullerstad, sn, ostergdtland 8
Kuarn.torp, by, Kittiistads sn, Osterg<itland

27

Rakerytl, sn (nun-rcra inkorporerad med Vi-

Kyrkbyn., by, Kullerstads sn, Ostergtit- kingstads sn), ostergotland 17
Repferd.a (i originalet Risparydh), by, A1land 8
seda sn, Smiland 42
Kykbyn, by, Vistra Eds sn, Smiland 6i
Kdllsberg, by, Blackstads sn, ostergdtland 5 Ringaru.rt, sn, osterg6tland 28
Rinna, sn, Osterg6tland 33
Kiirna, sn, Ostergdtland 2
Kd.ttilstad, sn, ostergdtland

27

Rbback, by, Vlrna sn, osterg6tland

Lach.biilla, by, ortomta sn, ostergdtland
Linkdping, stad och stifr, passim

15

Ljung, sn, ostergdtland 12, !l
Lofta, sn, Smiland 6
Lommarl,d, sn, Smiland 2t
Lund, stad och stift 71
Lilbeck, stad, Nordtyskland 4
Lycke,by, Rinna sn, Osterg<itland

Sanduik, by, Vretaklosters sn, ostergdtland
t7
Seljadn, Norge 1
Skallorp, by, Ljungs sn, ostergbi."nd 12
Skandr, stad, Skine I
Skonberga, by, Norml6sa sn, ostergdtland

33

Lyhen, ort, Nordtyskland 7
Ldngdal, by, Gryts sn, osterg6tland 29
Ldnsds, sn, ostergdtland

li

R6d.ja, by, Vinga sn, osterg<itland 20
Rd/<, sn, osterg6tland 31

14

Mahnt), stad, Skine 4
Motala, sn (sedermera stad), ostergdtland

l0

55

Skine 4
Sk.Alluik, sn, osterg6tland zg, sz
Slziinninge, stad, ostergdtland 32, 33, 47
SkArdala, by, ortomta sn, osterg6tland 16
Skark;nd, sn, osterg6tland 32
Stargard, stad, Nordtyskland 1

Myseborg, slott i Stettins hertigddme, Stettin, stad och hertigd6me, NordtyskNordtyskland 1
Mltsingrun, bebyggelse som kan identifieras
med Missmyra eller Milstena, Bj<irs'iters
sn, osterg<itland 53
Munhali.a, kloster, Bergens stift, Norge 9
Mi.la, by, Nykils sn, ostergotland 77
Mirtorfi, by, Ldnsis'sn, Ostergiitland i4
Nidaros, stad, Norge

12

Sdderm.anland 72

77

Nyhdlting, stad, Sddermanland

172

Suerige '1, 66

37

11

Nd.sby, sn, Osterg6tland 4
N,is&1, oidenti{ierbar bebyggelse,

48

Sundbult, by, Frinnaryds sn, Smiland 2t

Sdderkdping, stad, ostergdtland 63, 77, 76

Nybble, by, Ljungs sn, osterg6tland

sn, Osterg,titland

6,

t9, 7t
St,i.nnebdck, by, Ostra Eds sn, Smiland f i
SAby, by, Higerstads sn, osterg6tland 36,

6i

Njudung, del av Smiland 42
Norge 1, 9, 74, 78
Normldsa, sn, ostergiitland ! 5
N1All, sn, ostergorland 73,

land I
Stockbolm, stad 62
Stralsund, stad, Nordtyskland 1
Strdngniis, stad och stifr. 17,72
Stiikeholm, slott, Tjusts hirad, Smiland

Tinnerbbdcl2, vattendrag s6der om Link6-

ping

Girdeby

68

T

just, harad, Smiland, +5

T

jilrstad, sn, osterg6tland 27

Den helige Niholaus' au Linkdpitag liu ocb u.nd.eruerk
Tornby, by, Fornisa sn, dstergiitland 70 Yiistansting, det viistliga prosteriet av OsTotarp, by, Krikshults sn, Smiland 51
tergdtland 3l
Tyskland 4
Viisterldsa, sn, osrergiitland 59
Tiby, sn, Ostergcitland 40
Yiistra Ed, sn, Smiland 6i
Vdxj6, stad och stift 21, 26
Vadstena, srad, osterg<itland 30, 32, tt,
49, t2
Abo, stad och stift 22
Ansta, by, Rakeryds sn, ostergdtland 12
\{/erben, stad, Nordtyskland I
As, by, Ringarums sn, osterg6tland 28
Vetlanda, sn, Smiland 42
Yiborg, sttd, Finland 22
Asaberg, oidentifierbar bebyggelse, HigerYiby, sn, Osterg6tland 33
stads sn, Ostergcitland I i
'Vilsnacl:, stad, Tyskland 1
Asrnestail, by, Ekebyborna sn, ostergiit\Iind6,by, ostra Eds sn, Smiland 46
lrnd,7
Vhseuik, by, ortomta sn, ostergdtland 15 Atuid, sn,dstergdtland 23
'Volgast,

ort, Nordtyskland I

Vretakloster, sn, 6stergiitland 3, 12, 51, t7
Vd.nga, sn, Ostergcitiand 20
Vdrilniis, sn, Ostergdtland 64
Vdrdsberg, sn, ostergtitland 38, 41
Vi.rfruberga, cisterciensnunnekloster, Sitdermanland

72

Viirna, sn,dstergritland

l!

Almeboda, sn, Smiland 26

6rberga, sn, Ostergiitland 9
ortomta, sn, Ostergiitland 15
Ostra Ed, sn, Smiland 46
ostra Ryil, sn, osterg6tland i6
Ostra Skrakeby, sn, Ostergtitltnd 71

t73
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