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FÖRORD.

Då jag nu uppnått en ålder, vid vilken jag kan anse mitt 
författarskap avslutat, har jag fallit för frestelsen att utgiva 
en ny upplaga av ett antal smärre, förut i olika samlingar 
tryckta skrifter, vilka — åtminstone de flesta här införda — 
icke längre finnas tillgängliga i bokhandeln. Naturligtvis har 
jag begränsat urvalet till de mera populära, som möjligen 
kunna äga något intresse för en större allmänhet, och bland 
dessa till dem, som behandla svenska förhållanden. De ut
givas utan omarbetning, endast med några smärre, oviktiga 
ändringar. I slutet av varje uppsats har angivits årtalet, då 
den först publicerats.

Stockholm i juli 1939.
Henrik S c h ii c k.





NORDISK FOLKTRO
OCH NORDISK RELIGION.

Tager man hänsyn blott till vår äldre litteratur, före
faller det, som om forntidens hedendom snabbt och radikalt 
utrotats. Medeltidens kristna författare tala väl någon gång 
i förbigående om den gamla tron, men sina uppgifter låna 
de nästan aldrig från den levande folkföreställningen, utan 
från böcker, vanligen från Adams av Bremen kyrkohistoria. 
Detta fenomen är likväl mindre egendomligt än man vid 
första blicken är benägen att tro, ty varje ny religionsform 
har av litteraturen att döma samma framgång som kristen
domen tyckes ha haft här i norden. De bildade och ledande 
klasserna tillägna sig tämligen hastigt alla moder — i 
religion, i litteratur, i klädedräkt — och det gamla skicket 
övertages då av det s. k. folket, hos vilket det sedan för en 
obeaktad tillvaro. Det är med folkreligionen som med folk
visan och allmogedräkten — den har en gång också varit 
herremannens.

Hos vårt folks djupa skikt, liksom hos andra folk, finnas 
därför forntidens alla religioner avlagrade, ehuru blandade 
Om varandra, icke blott asatron, utan även alla de ännu 
äldre religionsformer, som föregått denna. Det bevarade är 
naturligtvis blott det egentliga folkets forna, verkliga re-
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NORDISK FOLKTRO OCH NORDISK RELIGION

ligion, icke de högre klassernas teologi. Och såsom en dylik 
överklassteologi måste vi räkna Snorres och de isländska 
skaldernas framställning av våra förfäders religion. Ty 
denna skaldereligion har aldrig varit de nordiska folkens 
tro, utan var vad den är: poesi — alldeles som den religion, 
som träder oss till mötes i de homeriska sångerna, överhuvud 
äro de lägre och äldre religionsformerna bättre bevarade än 
de yngre och högre, emedan det högre aldrig kan bliva allas 
egendom i samma utsträckning som det lägre.

Våra dagars, och i synnerhet den något äldre tidens folk
tro ger oss således ett slags provkarta på alla olika religions
former, som i förhistorisk tid avlöst varandra här i norden. 
Men i och för sig skulle denna folktro dock säga oss föga, 
om vi ej hade tvenne andra subsidiära hjälpkällor — skalde- 
religionen, som dock stöder sig på en verklig folktro, och den 
komparativa religionshistorien, som ger oss medel att in
sätta de eljest oförklarliga fenomenen i deras historiska 
sammanhang. Först genom hänsyn till dessa tre faktorer 
blir det oss sålunda möjligt att i grunddragen rekonstruera 
bilden av den religiösa utvecklingens historia i forntidens 
Sverige.

En dylik bild måste dock bliva mer eller mindre subjektiv. 
Man rör sig här på osäker mark. Religionshistorien är en 
alldeles ny vetenskap, och dess nuvarande resultat kunna 
därför naturligtvis ej göra anspråk på högre rang än av mer 
eller mindre sannolika hypoteser, som helt visst många 
gånger komma att revideras. Den, som för sina andliga 
promenader föredrager en ordentligt stenlagd, fast och bred 
väg, gör därför klokast i att i stället vandra fram på den
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NORDISK FOLKTRO OCH NORDISK RELIGION

hävdvunna meningens lugna stråt. Om denna breda väg verk
ligen leder till himmelriket, kan visserligen vara tvivelaktigt 
— enligt de gamla legenderna ledde den icke dit — men 
den är i varje fall bekvämare.

Å den andra sidan är lugn dock icke livets högsta goda. 
Snarare är lugnet ålderdomens och dödens kännetecken, 
under det att livets äro strid och arbete. Den, som älskar 
lugnet, fruktar tvivel och föredrager dogmen framför hypo
tesen, må därför hålla sig fjärran från de religionshistoriska 
teorierna, sam ännu endast treva efter de rätta svaren.

Ty redan om de rent fundamentala spörsmålen råder ännu 
tvist — så om frågan angående religionens första orsak. För 
min del tror jag, att språket själv här ger oss en anvisning, 
ty språket är i själva verket konservativare än all världens 
teologi, och ordet gudsfruktan säger oss, att det varit bävan 
för det okända, hemlighetsfulla, som varit religionens upp
hov. I de högre utvecklade religionsformerna har väl denna 
primitiva ståndpunkt ersatts av en annan. Man har här onda 
eller goda väsen, som stå emot varandra och av vilka de 
onda fruktas och de goda dyrkas, och på en ännu högre 
ståndpunkt upphör tron på en personlig ond makt. Men den 
ursprungliga uppfattningen var enligt min mening den, att 
tillvaron behärskades av väsen, vilka varken kunde kallas 
direkt goda eller direkt onda, utan närmast farliga, d. v. s. 
av väsen, som människorna framför allt hade att frukta.

Denna åsikt har väl blivit bestridd, bl. a. av den utmärkte 
religionshistorikern Robertson Smith, men i grunden blir det 
blott en strid om ord, om man räknar denna demontro såsom 
er. lägre och äldre religionsform eller anser att verklig religion
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först då föreligger, när människan känner sig stå i förhål
lande till välvilliga och skyddande väsen. Demontron blir i så 
fall en förberedelse för den religiösa kulten, och det är ju 
en smaksak, om man vill eller icke vill inrymma denna för
beredelse inom själva religionen.

På samma sätt synes det mig också vara en strid om ord, 
då man, som några göra, så skarpt skiljer på kult eller dyrkan 
och magi, genom vilket väsendet i fråga tvingas att gagna 
eller åtminstone icke skada människan. Även här förefaller 
mig magien vara den ursprungliga kulten, och skillnaden 
mellan båda är enligt min mening blott en skillnad i utveck
ling, icke en artskillnad. Då demonerna på ett högre religiöst 
stadium blivit onda väsen, ställda i motsats till de goda, sjönk 
kulten av dem ned till otillåten magi. Så t. ex. hade ju Odin 
under hedendomens dagar en verklig kult, men vände sig 
sedermera någon kristen till honom, under utförande av 
samma kulthandling, blev detta magi. Och i varje kult ligger 
otvivelaktigen icke så litet kvar av magi, d. v. s. bakom den 
fast reglementerade kulten ligger alltid en känsla av, att 
guden genom vissa bestämda böneformulär eller genom vissa 
bestämda ceremonier om icke direkt tvingas att lyda män
niskan, så dock lättare bevekes än genom andra böner eller 
andra ceremonier. Men vad är detta annat än en modifierad 
magi? Ty magien vilar ju i själva verket just på tron på 
dessa formlers och ceremoniers tvingande förmåga. Den enda 
skillnad emellan magi och kult, som enligt min mening kan 
upprätthållas, består däri, att magien är en kult av så att 
säga avsatta gudar, som genom den högre religionens seger 
sjunkit ned till direkt onda, ej blott farliga väsen. Så t. ex.
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äro de ännu brukliga källoffren magi, men under heden
domens dagar hörde dessa offer utan tvivel till kulten.

En tredje fundamentalfråga är den, om monoteism eller 
polyteism varit det ursprungliga. Den förra åsikten, som 
ju har ett visst stöd i Bibeln, upptogs och försvarades av 
en mängd framstående religionshistoriker under 1800-talets 
förra del, vilka i mångguderiet sågo ett slags degeneration av 
en urmonoteism. Även på den allra sista tiden har en så fram
stående forskare som Tylor sökt förfäkta denna mening, men 
såvitt jag kan se utan framgång. De fall, han åberopat hos 
åtskilliga vilda folk i våra dagar, bero enligt min mening 
på lån från kristendomen, och lån från kristendomen är det 
otvivelaktigt, då det i den isländska eddadikten Voluspå 
talas om den mäktiga från ovan, som efter Ragnarök skall 
härska över gudar och människor.

Åsikten om en dylik urmonoteism är också övergiven av 
de flesta moderna forskare, men enligt deras mening är även 
den rena polyteismen en senare företeelse — beroende därpå, 
att begreppet gudar överhuvud är ett sent moment i utveck
lingen. Det ursprungliga är i stället vad man kallar poly- 
demonism, d. v. s. en obestämd mångfald av väsen, av vilka 
intet framträder i individuell gestaltning. Strindberg, som har 
en enastående kontakt med detta primitiva föreställnings
sätt, har i ett av sina senare arbeten givit oss ett ypperligt 
svenskt uttryck för detta begrepp, liksom han ock i modern 
form förträffligt återgivit naturmänniskans känslor inför 
dessa väsen.

Som bekant började Strindberg sin författarverksamhet 
såsom en alltmer radikal deist. Så slog han plötsligen om
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och blev religiös. Men den religion, till vilken han återgick, 
var varken statskyrkans, filosofiens eller katolicismens, utan 
religionen i dess mest primitiva form. Han trodde nämligen 
på vad han kallade makterna. Om dessa makter äro en eller 
flera, lämnas — såsom namnet antyder — oavgjort. Ibland 
framträda makterna såsom ett väsen, ibland såsom flera, men 
i så fall, såsom väsen, vilka icke kunna individuellt skiljas, 
utan verka samfällt och med en vilja. Oavgjort är också, 
huruvida de egentligen äro goda eller onda, men i varje fall 
äro de dolska och lömska, och ständigt lura de på sitt rov. 
Dessa hemlighetsfulla makter framträda närmast såsom ett 
slags elektricitet, med vilken åtskilliga föremål äro laddade, 
och detta drag är särskilt beaktansvärt, ty just så föreställde 
sig forntidens vilde de demoniska makter, som behärskade 
tillvaron. När vilden såg, hur trädet växte, hur säden spirade 
upp ur den mörka jorden, när han lyssnade till skogens 
prassel, till vindens ilar, till vattnets sorl, så förnam han 
i allt detta yttringar av krafter, vilkas väsen han visserligen 
icke kunde förklara, men som just därför fyllde honom med 
bävan och vördnad. Föremålen — trädet, stenen eller käl
lan — blevo för honom heliga, icke emedan de själva voro 
gudar, utan emedan de voro fyllda av en — så att säga — 
helighetselektricitet, emedan ”makterna” här drevo sitt spel 
och emedan det var farligt att utan vissa skyddande (magiska 
eller rituella) försiktighetsmått komma vid dem. Vi erinra 
oss möjligen den israelitiska historien om Ussa och den heliga 
arken, som från filistéernas land skulle föras till Israel. 
Vagnen kördes av de rättrogna israeliterna Ussa och Ajo, 
”men när de kommo till Nakonslogen, räckte Ussa ut sin
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hand mot Guds ark och fattade i den, ty oxarne snavade. 
Då upptändes Jahves vrede mot Ussa, och Gud slog honom 
därför för hans förseelse, så att han föll ned död där vid 
Guds ark”. Arken, där Jahve har sin bostad, verkar här 
således närmast såsom ett elektriskt batteri, som urladdar sig, 
när det vidröres utan de föreskrivna rituella försiktighets
måtten.

Det ursprungliga föreställningssättet var således poly- 
demonistiskt, d. v. s. tillvaron behärskades av makter, som 
varken voro goda eller onda, men farliga, dolska och 
lömska. De voro ej individuellt skilda och hade därför inga 
särnamn, utan blott artnamn — såsom det hebreiska elohim, 
en pluralis, som bäst kan översättas med ”makterna”, ehuru 
”elohim” sedan kom att till betydelsen sammanfalla med 
Jahve. Dessa makter framträdde såsom ett slags elektricitets- 
laddning i vissa naturföremål, träd, källor och stenar, och 
uppgiften var att med besvärjelser eller magiska ceremonier 
göra dem oskadliga eller i bästa fall tvinga dem till tjänst.

Frågan är då: ha vi i norden några rester av detta före
ställningssätt, som kanske ligger årtusenden bakom asatron?

Jag vill då först fästa mig vid några namn, som alldeles 
motsvarar det hebreiska elohim. Även nordiskt finnas några 
blott i pluralis förekommande beteckningar för dessa makter, 
vilket visar, att de uppfattats såsom en individualitetslös 
mångfald. Dessa äro bond, hopt samt framför allt regin och 
rogn. Hit hör ock god — vårt gud — som äldst var ett 
plurale neutrum, som troligen först sedermera erhöll en singu
larform och slutligen, genom kristet inflytande, förvandlades 
till maskulinum. I den litteratur, vi känna, ha dock dessa god
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och regin redan fått en mer eller mindre bestämd betydelse 
av gudar i motsättning till andra väsen av lägre rang. Men 
andra grupper av väsen finnas, som bättre bevarat den poly- 
demoniska karaktären — alvar och älvor, dvärgar, tomtar, 
skogs- och sjöjungfrur, strömkarlar, disir o. s. v. För alla är 
gemensamt, att de blott förekomma i flock och farnöte samt 
således sakna alla egennamn, med ett ord: att de äro poly- 
demoniska väsen. Se vi t. ex. på folktrons dvärgar, finna vi, 
att de ännu ganska väl bevarat den ursprungliga karaktären. 
Stundom äro de av sig själva tjänstvilliga, ej sällan visa de 
sig tacksamma för visad välvilja, ofta måste de dock tvingas 
att tjäna människorna, och välviljan förbytes då till lömsk 
illvilja och ett visst tjuvpojksaktigt begär att skada. De 
förmå mycket, men de äro ingalunda allsmäktiga, och ofta 
äro de själva i behov av hjälp av människorna — allt drag, 
som levat kvar från den uråldriga polydemonismen.

Dessa väsen i vår ännu levande folktro äro dock icke av 
samma art, utan liksom hos andra folk sönderfalla de i två 
grupper, vilka båda äro uråldriga: naturväsen, som — för 
att använda ett yngre uttryckssätt — ”bebo” källor, ström
mar, stenar eller träd, d. v. s. näckar, strömkarlar, skogs- och 
sjörån, eller äro de de dödas andar såsom disir, tomtar, gen
gångare och älvor.

Denna tro å ena sidan på naturdemoner, å den andra på 
de dödas andar möter oss hos alla folk, hos israeliter likaväl 
som hos nordbor. Så t. ex. dyrkade kanaaniterna stenar och 
träd eller rättare de väsen, som höllo till i dessa föremål, 
t. ex. El (en sten i Sikem), El Olam (en tamarisk i Beerseba) 
o. s. v. Men därjämte dyrkade de oböt eller de dödas andar,
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vilka även sedermera — då denna kult genom Jahvereligio- 
nens seger blivit otillåten — genom magiska konster fram- 
besvuros att från sitt underjordiska hem giva upplysningar 
om framtiden; en dylik dödsande var den, som Saul fram
besvor i Endor strax före sitt nederlag. I norden möta vi 
samma företeelse. Genom asareligionens seger hade väl även 
hos oss denna kult blivit otillåten, men likväl visa sagorna, 
att man då och då tog sin tillflykt till denna äldre religion; 
så frambesvärjer Svipdag i en eddadikt sin moder ur graven, 
och i Hervararsagan frammanar Hervor på samma sätt sin 
fader Angantyr.

Själva huvudfesten till dödsandarnas ära hade dock blivit 
oberörd av asareligionens seger, och i detta fall ha vi en 
slående parallell inom den forngrekiska religionen i den s. k. 
Anthesteriefesten. ”Under dessa festdagar” — säger Leh
mann — ”packade den bildade atenaren så att säga in allt, 
vad hans kultur hade givit honom i teoretisk insikt och 
praktiskt förnuft. Han väntade de dödas ankomst, fruktade 
spöken på ljusa dagen, strök beck på dörrposterna och gick 
med törneblad i munnen för att skydda sig mot gengångare, 
liksom han satte fram maträtter i sitt hus, som familjens döda 
medlemmar skulle hålla till godo med, till dess att han på 
aftonen drev dem på dörren — kort sagt: han bar sig hela 
dagen åt som en papuaneger.” Men en alldeles liknande fest 
var det nordiska Disablotet, vars namn vi ännu ha kvar 
i den blotet åtföljande marknaden Disatinget eller Distingen 
i Uppsala.

För att förstå innebörden av denna fest, som icke närmare 
beskrives av de gamla nordiska författarna, behöva vi blott
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taga hänsyn till det sätt, på vilket den firades av andra folk 
— ty företeelsen är allmänmänsklig.

En gång om året firas i Japan under tre dagars tid en 
vacker och stämningsrik fest, som bl. a. beskrivits av Lafcadio 
Hearn. Det är den s. k. lyktfesten till de dödas minne. På 
kvällen festens första dag tändas små ljus på gatorna fram
för varje hus för att själarna skola hitta vägen till sina 
gamla hem och för att visa dem att de äro väntade och 
välkomna. Och så lagar man mat åt de döda — icke kött, 
ty det tycka själarna ej om. När dödsgillet slutligen är till 
ända och själarna kunna tänkas vara mätta, ställer man till 
ett väldigt oväsen i huset för att antyda för gästerna, att 
det nu är tid för dem att bryta upp, och därpå tändas ljusen 
ånyo för att lysa de bortdragande själarna på vägen.

Liknande är bruket i Kina. Två gånger om året begiver sig 
varje familj till fädernegraven, på vilken man då sätter fram 
all slags mat jämte de kinesiska matpinnarna, som på ett 
så förträffligt sätt motsvara européernas kniv, gaffel och 
sked. Men icke nog med att man på detta sätt håller gille 
för skuggorna — man vill också giva dem medel att på egen 
hand fortsätta detta festliv, och i det syftet bränner man vid 
graven små papperslappar, som skola föreställa sedlar, vilka 
genom denna ceremoni tänkas överlämnade åt de döda, att 
de med dem må köpa sig kläder och föda.

En dylik måltid gåvo också de gamla indierna för sina 
döda. På graven gjordes tre urholkningar för maten och 
i dem lades maten, varpå den offrande sade: ”Glädjen eder, 
I fäder, må var och en taga sin del.” När så måltiden tänktes 
vara slut, skakade han sin mantel, på det att icke några
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andar skulle sitta kvar i dess veck och sade: ”Gå nu bort, 
I fäder, på edra gamla vägar. Om en månad kunnen I komma 
igen och äta edert offer.”

Liknande fester firades av perserna, av greker och romare, 
och en dylik fest var ock den hedniska julen här i norden. 
Tyvärr vet man ej med säkerhet, när denna inföll. Troligtvis 
var den dock ej bunden till någon viss dag, ty den tiden 
förstod man sig ej på astronomiska beräkningar. Men med 
all sannolikhet hölls den vid mitten av januari, och i sam
band med julen stodo Disablotet och Disatinget. Då sedan 
kristendomen infördes, skildes de åt, så att Disatinget eller 
Distingen flyttades fram till kyndelsmässan i februari, under 
det att julen däremot fördes tillbaka i tiden — till den 
25 december, den kristna juldagen.

Sambandet med Disatinget är av intresse, ty detta namn 
ger oss en bestämd upplysning om hela festens ursprungliga 
karaktär. Disir betyder nämligen de dödas andar, och disa
blotet offret till dessa dödsväsen. En rest av ett dylikt disa- 
blot torde än i dag finnas kvar — det grötfat, som bonden 
om julnatten sätter ut åt tomten, ty hustomtarna äro med 
all sannolikhet gamla disir, familjeandar, närmast motsva
rande romarnas penates, och karakteristiskt för dessa döds- 
andar till skillnad från naturväsen som strömkarlar o. s. v. 
var just, att man gav dem offer av mat och dryck. Ett dylikt 
matoffer ger oss sålunda en bestämd antydan om tomtarnas 
ursprungliga väsen.

Redan på denna primitiva ståndpunkt fanns det således 
en viss skillnad mellan de ”makter”, som behärskade män
niskolivet, visserligen ej mellan makterna inom samma grupp,
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men emellan de olika grupperna. Några voro dödsandar, 
andra naturväsen. Alla voro de farliga, men till förfädrens 
andar stod man dock i ett mera sympatiskt förhållande än 
till naturdemonerna. Genom mat och dryck, ett vördnads- 
fullt uppträdande m. m. kunde man få dessa till vänner. Med 
naturväsendena var detta visserligen också möjligt. Även åt 
dem offrade man — i källorna kastade man ned smycken 
och dränkte man människor, i träden hängde man hundar, 
hästar och människor, över stenarna göt man offerblod 
o. s. v. — allt tydligen i avsikt att blidka de väsen, som hade 
sitt tillhåll i dessa naturföremål. Men för det första höra 
vi ej talas om dessa offer, förrän de individualitetslösa demo
nerna redan stå på gränsen till personliga gudar. För det 
andra äro dessa offer ej matoffer, utan avse snarast en 
kraftöverföring: att ge t. ex. guden i trädet ny livskraft 
genom att — medelst hängningen — så att säga inympa 
offrets själ i trädet. Slutligen synas ceremonierna här, på 
den äldre ståndpunkten, huvudsakligen ha gått ut på att 
skrämma och jaga bort dessa farliga väsen. En dylik ceremoni 
kan jag här anföra, då den delvis ännu lever kvar.

Alla känna vi folktron om dvärgen, som förstenas, då 
hans blick träffas av den uppgående solen, om jätten eller 
trollet, som då spricker o. s. v. Den folktro, som ligger bakom 
dylika sägner, är tydligen allmänmänsklig: att solen, blixten 
eller överhuvud elden har förmåga att jaga bort de onda 
demonerna. Tor, blixtguden, är därför alla trolls, dvärgars 
och jättars farligaste motståndare, och med sin vigg eller 
hammaren Mjolner nedlägger han dessa mänsklighetens fien
der. Ungefär samma roll utför inom den grekiska mytologien
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Apollon med sina pilar eller solstrålarna och Zeus med sina 
viggar. Men då man vid nattens inbrott icke längre hade 
någon hjälp av den naturliga elden eller solen, måste man 
skaffa sig en konstgjord och upptände då stora bål, som 
hade samma uppgift: att förjaga och skrämma nattens onda 
vättar. Särskilt var det en natt, då alla dessa onda andar 
voro lösa, Valpurgis, häxnatten, Valborgsmässoaftonen, och 
därför förstå vi också, varför eldbålen den kvällen flamma 
över hela Upplandsslätten. I detta ännu existerande bruk ha 
vi således en rest av en magi, som är vida äldre än asatron.

Men det var ej nödvändigt att i detta syfte använda elden 
själv. Man kunde ock begagna sig av en eldssymbol, ett tecken 
för solen eller blixten. Och dylika tecken, solskivan eller 
solhjulet samt hammaren, finna vi överallt — på de egyp
tiska templen likaväl som på nordiska monument från brons- 
och järnåldern. Förut ville man häri se vittnesbörd om en sol- 
kult. Men någon nordisk solkult har troligen aldrig funnits. 
Solhjulet är visserligen en symbol för solen, liksom ham
maren för blixten, men magiska tecken, alldeles motsvarande 
dem, som italienaren än i dag gör, då han vill avvända t. ex. 
”det onda ögat”, och de visa ingalunda, att man här i norden 
dyrkat solen.

Ungefär på samma sätt måste vi döma om den s. k. sol
vagnen från Trundholm i Danmark, en leksaksvagn från 
bronsåldern, på sex hjul, dragen av en häst och uppbärande 
en förgylld bronsskiva. Denna skiva är med all sannolik
het en symbol för solen, men åtminstone i mina ögon har 
Lehmann absolut rätt, då han i denna vagn ser icke någon 
kultbild, utan ett magiskt instrument, avsett att framkalla
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solsken eller möjligen driva bort onda andar. Genom att låta 
denna solvagn rulla fram, liksom suggererade man solen att 
själv rulla fram på himlen, och tanken i all kult ligger just 
i en dylik suggestion: man vill liksom locka naturen att göra 
efter, vad man själv gör. Men därför behöver man ej antaga, 
att den tidens människor uppfattat solen såsom en gud, som 
de dyrkat. Regnet, som man genom en liknande suggestion 
trodde sig kunna framkalla, har aldrig ansetts som gud, och 
för bronsålderns danskar kan solen mycket väl ha varit vad 
den än i dag är för den danske bonden: en naturföreteelse, 
som är av stor vikt för lantbruket.

Nordbon trodde således på makter, som väl kunde delas 
i vissa grupper, men som inom dessa grupper saknade all 
personlig individualitet och endast uppträdde kollektivt. De 
voro framför allt farliga, och religionen bestod därför i guds- 
fruktan — en ståndpunkt, som i språket levat kvar långt 
efter denna tid; ett bland Odins binamn är Y gg eller den 
förfärlige, och en annan gud, som mycket dyrkats i Sverige 
och vars namn lever kvar i staden Skövde, var Skade eller 
skadegöraren. Visserligen kunde dessa väsen bevekas genom 
offer, men minst lika säkert var att skrämma dem. Ty ehuru 
mäktigare än människan voro de ingalunda allsmäktiga, och 
genom magien kunde deras inflytande neutraliseras. Troll
mannen, som satt inne med denna kunskap, måste därför på 
detta skede i utvecklingen ha haft en ytterst betydande makt
ställning.

Frågan blir då: hur utvecklade sig denna polydemonism 
till gudatro, d. v. s. hur uppstodo individuella gudar ur dessa 
individualitetslösa grupper av ”makter”. Svaret härpå kan
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blott givas av den komparativa religionshistorien, och den, 
som givit det, är den snillrike tyske filologen Hermann 
Usener. Han har nämligen påpekat tvenne mellanformer 
mellan de individualitetslösa grupperna och de personliga 
gudarna. Dessa mellanformer benämner han ögonblicks gud ar 
och särgudar. De förra äro väsen, vilka få en viss individuell 
existens, men blott för det ögonblick, man behöver dem, och 
ögonblicket därpå åter sjunka ned i den obestämda totali- 
teten av ”makter”, som ej ha något namn eller något bestämt 
väsen. Ett steg högre upp stå särgudarna, dii certi, som de 
kallades hos romarna, i vilkas mytologi de först iakttogos. 
Det betecknande för dem är att de ha ett helt litet special
gebit för sin verksamhet; de äro, för att begagna en bild 
från våra dagar, icke läkare för alla sjukdomar, utan specia
lister. Så t. ex. bestod sig romaren med icke mindre än tolv 
olika gudar för plöjning och sådd, och var och en av dessa 
hade sitt lilla speciella ämbete. Vidare fanns det en särskild 
gud för åkerns gödslande, för tröskningen o. s. v.; hästarna 
hade sin gudinna, nötkreaturen sin, bina sin o. s. v., och 
såsom Usener påpekar ha dessa specialgudar — trots kristen
domen — fortlevat hos de romanska folken, endast att de 
nu blivit helgon. Så t. ex. botar S. Agatha för underlivs
lidande, S. Apollonia för tandvärk, S. Blasius för hals
åkommor o. s. v., S. Crispinus är patron för skomakarna, 
S. S. Cosma och Damiano för läkarna, S. Eligius för sme
derna; gässen ha sin patron, bina sin, hästarna sin o. s. v.

Egentligen är det hos romarna, som dessa särgudar iakt
tagits, men de finnas ock hos litauer och letter, och med 
stor skarpsinnighet har Usener uppvisat, att rester av denna
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ståndpunkt återfinnas även hos grekerna. Inom den egyp
tiska religionen har detta ”särguderi” — om uttrycket kan 
användas — påvisats av en norsk filolog och religionshisto
riker Schenke.

För min del tror jag, att icke heller den nordiska myto
logien saknar alla spår av detta skede i den religiösa utveck
lingen. Betecknande för dessa särgudar är, att de icke ha 
några verkliga nomina propria, utan kallas med de namn, 
som beteckna deras verksamhet. Så heter den romerske göds- 
lingsguden Sterculinus, insåningsguden Insitor, avmejnings- 
guden Messor o. s. v. Och ett dylikt namn är otvivelaktigt 
Tor — Dånet (tyska: Donner), ehuru Tor sedermera blivit 
ett rent nomen proprium. Men dånet är blott en enstaka 
företeelse vid ett oväder, och vi skola då se efter, om vi icke 
ha några andra särgudar inom samma grupp — ”oväders- 
gruppen” kunna vi ju kalla den.

Först vända vi oss då till ett gudapar, som endast helt 
flyktigt omnämnes i de mytologiska källskrifterna och då 
i samband med Tor, nämligen guden Fjorgynn och gudinnan 
Fjorgyn. Rent språkligt motsvarar Fjorgynn den indiske 
guden Parjanya, som är Vedatidens ende egentlige regngud, 
och språkligt motsvarar namnet också litauernas Perkúnas, 
en oväders- och åskgud. Varken Parjanya eller Perkúnas äro 
längre särgudar, båda äro verkliga, personliga gudar, vilka 
ha ärvt särgudarna inom sin klass. Men en gång ha även 
de stått på denna lägre ståndpunkt och varit blott regn
gudar. En dylik regngud har förmodligen också deras nor
diske namne Fjorgynn en gång varit, men mindre livskraftig 
än Parjanya och Perkúnas har han måst avstå sin existens åt
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Tor. Nordiskt har således ”dånaren” ärvt ”regnaren”, under 
det att ”regnaren” hos indier och litauer ärvt ”dånaren”.

En annan gestalt inom denna krets är Tialfe. Namnets 
betydelse är dunkel — helt naturligt, då det förmodligen 
härrör från den urindoeuropeiska tiden. Men hans verksam
hetsområde synes emellertid i viss mån ha förblivit detsamma 
som i den äldsta tiden. Den isländska sagan låter honom 
nämligen springa i kapp med tanken. Visserligen segrar han 
icke, men även Utgårdaloke måste erkänna, att han åstad
kommit ett högst anmärkningsvärt kraftprov. Det utmär
kande för Tialfe synes således vara hans snabbhet; och då 
han nu i sagan ständigt uppträder som Tors eller Dånets 
följeslagare, vill man gärna i honom se en gammal särgud 
för blixten.

Detta antagande bestyrkes av den berättelse som inleder 
Gutasagan. Enligt denna var det nämligen Tielfwar — den 
gotländska motsvarigheten till Tialfe — som först förde 
elden till Gotland, och då nu elden, enligt det gamla och 
väl också riktiga föreställningssättet, kommit till jorden från 
himlen eller genom blixten, stämmer denna saga förträffligt 
med den isländska. Men lika litet som majoriteten bland de 
gamla särgudarna har Tialfe kunnat bestå i kampen för till
varon. Även på honom har Tor segrat, och Tialfe har sjunkit 
ned till åskgudens tjänare.

En fjärde sådan särgud ha vi möjligen i Tialfes syster 
Roskva eller som ordet äldre löd: Vroskva. Namnet synes 
vara besläktat med det gotiska vrisqvan — bära frukt, och 
att döma härav har hon varit en särgud för regnet i dess 
egenskap att skänka äring. Men även hon har i den forn-
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nordiska mytologien upphört att vara en gudinna och har 
i stället förvandlats till Tors tjänarinna.

Andra gudar inom denna grupp dölja sig ännu mer i skym
undan; de ha blivit blott namn, som sedan t. o. m. fått 
en annan betydelse såsom Bilskirner — ”Ået ögonblickliga 
skenet”, namnet icke på en person, utan på Tors palats, 
Mjoiner — ”krossaren”, som bekant namnet på Tors berömda 
hammare. Andra såsom Bileygr — ”den med den Ijusvibre- 
rande blicken”, Skirner— ” Åen skinande”, Svipdag = ”det 
rörliga ljuset” ha levat kvar, ehuru blott inom gudavärldens 
underklass.

Tron på dylika särgudar levde i viss mån kvar också under 
asareligionens dagar, och om de olika gudarna upplyser t. ex. 
Snorre, att en var lämplig att åkalla i en situation, en annan 
i en annan; Frey t. ex. var god att påkalla för årsväxt, Freyja 
i kärleksangelägenheter, Niord vid sjönöd o. s. v. Ibland 
kunde det naturligtvis vara svårt att avgöra, till vilken gud 
man i ett speciellt fall skulle vända sig, och den enda utvägen 
var då att lotta om saken. Åtminstone berättar Adam av 
Bremen, att svenskarna vid kritiska tillfällen plägade, tyd
ligen genom lottning, utvälja en gud av de många, de dyr
kade, och anropa honom. Lyckades företaget, föredrogo de 
då honom framför de övriga.

Våra legender från medeltiden visa, att denna tro fort- 
levat trots kristendomen. En dylik handlar om en norsk 
kanik, som en dag fick så häftig näsblod, att hans vänner 
trodde, att den fromme mannens sista stund var kommen. 
I denna nöd beslöto de då att draga lott om det helgon, till 
vilket han för sitt tillfrisknande skulle avlägga ett löfte. Tre
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lotter togos, en för S. Olof, en för S. Birgitta och en för 
S. Nicolaus Hermanni i Linköping. När man sedermera drog, 
befanns det, att S. Nicolaus vunnit. Kaniken gjorde då ett 
löfte att vallfärda till Linköping, och i samma stund av
stannade blodströmmen.

Ett annat exempel på samma helgons undergörande för
måga handlar om en hustru, som led av en mycket häftig 
huvudvärk. En av grannarna rådde henne då att dra lott om, 
huruvida hon skulle vända sig till S. Nicolaus, S. Birgitta 
eller S. Ingrid. Förslaget vann bifall, och tre gånger å rad 
föll lotten på S. Nicolaus, som mycket riktigt också botade 
huvudvärken. Tanken, som ligger bakom denna legend, är 
onekligen densamma som den, vilken döljer sig bakom den 
gamla tron på särgudar: det finns en speciell gud, som botar 
t. ex. huvudvärk, och uppgiften är då närmast att söka rätt 
på honom i hela den oändliga skaran av särgudar.

Troligtvis ha vi således också i norden haft en mängd 
särgudar med ett obetydligt verksamhetsområde. Utveck
lingen från dessa halvt personliga väsen till verkliga person
liga gudar är lätt att föreställa sig. Ju mera kulten fördjupas, 
ju flera behov får människan och ju mäktigare vill hon ock 
göra sina gudar. Vägen till en dylik maktökning var mycket 
enkel och bestod däri, att man hos en enda särgud förenade 
alla de egenskaper, som förut varit fördelade på en hel grupp 
dylika väsen. Så har det också gått i norden.

Genom att ärva en följd av besläktade särgudar, ”blixten”, 
”det ögonblickliga skenet”, ”fruktgiverskan”, ”regnaren”, 
”krossaren” samt troligen ännu en mängd andra blev ”dåna
ren” en personlig gud, blev Tor. Ju bestämdare han upp-
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fattades såsom ett rent personligt väsen, desto mera löstes 
han också från den naturgrund, ur vilken hans väsen vuxit 
fram. Ty den Tor, som vi känna, är ingalunda blott åskan, 
fattad såsom gud, ej engång blott och bart en åskgud, utan 
ett rent personligt väsen, som har egenskaper och uppgifter, 
vilka alls icke sammanhänga med hans ursprungliga karaktär 
av åskgud; han är människornas skyddsherre, äktenskapets 
vårdare m. m. Med andra ord: endast det faktum, att han 
vid sin sida äger andra gudar, skiljer honom från mono- 
teismens gud, ty i och för sig är han lika personlig som denne.

Utvecklingen från polydemonism mot monoteism är således 
klar, men å andra sidan verkade denna tendens icke utan 
allt motstånd. Ty alldeles samtidigt gör sig en rakt motsatt 
strömning gällande, en strömning från monoteism och mot 
en ökad polyteism, d. v. s. en tendens att göra de få huvud
gudarna till ännu flera. Denna tendens verkade på flera 
vägar.

Som bekant hade israeliterna en stamgud, Jahve, och 
moabiterna en, Kemos. Israeliterna dyrkade därför icke 
Kemos och moabiterna icke Jahve. Men å andra sidan för
nekade de ingalunda den fientliga stamgudens existens och 
icke heller hans makt — nämligen över stamområdet. Men 
för en erövrarstat som t. ex. Rom ledde detta åskådnings
sätt till åtskilliga egendomliga politisk-religiösa konsekvenser. 
Då romarna erövrat ett område, trädde de därmed ock i för
hållande till detta områdes gud eller gudar, och det gällde 
då att ställa sig väl med dem, ty ehuru besegrade kunde de 
alltid bliva farliga. De kloka romarna införde då i Rom 
en kult av det erövrade landets gudar, som således blevo
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romerska i och med det att deras land blev romerskt, 
och Salomos i konungaböckerna så klandrade mångguderi 
berodde antagligen på samma föreställning; de gudar, som 
på hans tid dyrkades i Jerusalems tempel, voro nämligen 
gudar just för de stammar, som av David inkorporerats 
i Israels rike.

I forntidens Sverige har antagligen samma fenomen upp
repats. Bland de gamla gudarna möta vi t. ex. Veratyr och 
Gautatyr. Men Veratyr betyder ingenting annat än verarnas 
eller virdarnas, d. v. s. smålänningarnas gud, och på samma 
sätt betyder Gautatyr blott gautarnas eller götarnas gud. Då 
nu dessa dyrkats icke blott av smålänningar och götar utan 
i hela Sverige, troligen i hela norden, beror detta utan tvivel 
på politiska förhållanden, som vi numera ej känna, men som 
varit likartade dem, som i Rom och Palestina ledde till ett 
liknande resultat. I ett annat fall har verkligen traditionen, 
ehuru i förvirrad form, bevarat ett minne av en dylik poli- 
tisk-religiös kontrovers, nämligen striden mellan asar och 
vaner. Som jag i ett mytologiskt arbete visat, ha vanerna 
varit ett folk, som dyrkat Nerthus eller Niord, och detta 
folk råkade i strid med ett annat, som dyrkade asagudar. 
Resultatet av striden tycks ha blivit ett slags allians, genom 
vilken de förut stridande folken upptogo varandras gudar. 
På så sätt kommo vanagudarna in i asarnas Olymp.

Här ha vi således en väg, på vilken de fåtaliga stam
gudarna utvecklade sig till många. Men även andra finnas. 
Inom den religiösa kulten erhöll stamguden en mängd 
binamn, epitet, av vilka många voro lånade från de gamla 
särgudar, som gått upp i den personlige guden, andra åter
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äro uttryck för de nya, ofta etiska egenskaper, som man till
delade guden. Men då kunde det inträffa, att dessa binamn 
så småningom lösgjorde sig från guden och till sist fingo 
en självständig existens. Ett dylikt binamn är enligt min 
mening Heimdal. Men innan jag går vidare, må det tillåtas 
mig att göra en kort digression.

Vi veta alla, att gudarna hos åtskilliga folk, bl. a. egyptier, 
äldst tänktes i djurgestalt, och samma fenomen möter oss 
också i den äldsta grekiska mytologien, ehuru detta drag 
där är så gott som utplånat. Men ett minne av detta skede 
ha vi dock i det attribut, som alltid tilldelas guden, t. ex. 
Dionysos’ bockhud, eller det djur, som följer honom, t. ex. 
dioskurernas hästar, eller slutligen i namnet på gudens präster 
eller prästinnor, t. ex. föl, tjurar, vargar, delfiner. I mitt 
nyss omtalade arbete har jag sökt visa, att samma företeelse 
också möter oss här i norden: Tor var äldst en bock, Odin 
en häst, en annan gud en fågel o. s. v.

Se vi nu på namnet Heimdal, betyder namnet antagligen 
”den med de skinande, bågformiga hornen”, och namnet 
antyder således, att Heimdal liksom Tor äldst haft bock
gestalt. Vi skola då undersöka de övriga uppgifter, vi ha 
i litteraturen, för att se, om dessa bekräfta eller vederlägga 
denna tolkning.

För det första kallas Heimdal Hallinskide eller som Falk 
översätter detta ord: ”den, som har krumma, bakåtböjda 
hom”, och bland Eddans namn på bocken förekommer också 
mycket riktigt Hallinskide. För det andra säges Heimdals 
huvud heta svärd, och huvudet kallas Heimdals svärd. Men 
bockens ”svärd” är ju onekligen hans huvud, ty på detta
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sitta hornen, med vilka han stångas. Icke mindre än tre 
olika omskrivningar beteckna honom således som en bock
gud. Men då Tor också äldst tänktes såsom en bock, blir 
konsekvensen onekligen denna: antingen, har den nordiska 
mytologien bestått sig med två olika bockgudar eller också 
ha båda från början varit en och samma. Av dessa båda 
alternativ är det senare det ojämförligt sannolikaste, och 
denna sats styrkes ytterligare av en mängd andra skäl, som 
jag här nödgas förbigå.

Den följande utvecklingen är lätt att förstå. Heimdal var 
ett urgammalt epitet för Tor, givet på en tid, då guden 
ännu tänktes verkligen ha bockgestalt. Men så försvann 
denna djurkaraktär hos gudarna, de förmänskligades, sär
skilt inom skaldediktningen, och epitetet lösgjorde sig där
för så småningom från guden samt började att få en själv
ständig existens. Samtidigt måste man ha känt ett behov 
att i namnet inlägga en annan betydelse, ty varför — frå
gade man nu — skulle guden kallas för ”bock”. Denna nya 
betydelse var lätt funnen, ty Heimdal kunde också betyda 
”den skinande bågen”, ”jordbågen”. Denna båge åter kunde 
blott vara en: regnbågen. Men då hans namn betydde eller 
ansågs betyda regnbågen, var det blott en naturlig slutsats, 
att man gjorde honom till regnbågens gud eller vaktare, och 
liksom Tor skyddade gudavärlden mot jättarna, fick Heim
dal till uppgift att skydda gudabron mot bergresarna.

De stora gudarna splittrade sig således i följd av sina 
epitet i flera. Ofta synes detta ha berott på lokala förhål
landen. I en trakt blev guden bekant under det ena namnet, 
i en annan under ett annat. När sedan dessa orter gingo upp
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i en enda stat och denna stat erhållit sin — för att begagna 
ett djärvt uttryck — statskyrkliga Olymp, upptogos båda 
gudarna i denna, utan att man anade, att de två i själva 
verket voro en och samma.

Här ha vi således en riktning mot en allt större och större 
mångfald. Men den riktning mot enhet inom gudavärlden, 
som röjer sig i särgudarnas försvinnande och ersättande med 
personliga gudar — den riktningen fortfor alltjämt att verka. 
Undersöker man den isländska mytologiska litteraturen, stöter 
man överallt på, vad jag skulle vilja kalla ”döda gudar”, 
d. v. s. gudar, vilka en gång dyrkats, men vid hedendomens 
slut redan voro bortglömda. Anledningen till att dessa glömts 
var densamma, som vi nyss iakttogo vid särgudarna. Dessa 
gamla gudar hade nämligen gått upp i och ärvts av yngre 
och livskraftigare, särskilt av Odin, som i detta fall kan 
karakteriseras såsom den store gudadråparen. En eddadikt, 
Grimnesmal, uppräknar alla de olika namn, under vilka han 
är känd, ett par tjog namn, men nästan vart och ett av dessa 
betecknar nog en gammal gud, som fått offra sin existens 
åt den lyckligare medtävlaren.

Och dessa gudar voro icke såsom särgudarna väsen av 
samma art, utan ofta av olika, och i följd därav är också 
Odinsgestalten så svår att analysera, emedan han i sig inne
fattar en hel gudavärld. Han har identifierats med virdarnas 
gud och med gautarnas gud, vi finna hos honom drag av 
en vindgud, en dödsgud, en stridsgud, en trädgud, en under
jordisk gud, en himmelsk gud, en hästgud o. s. v., just emedan 
alla dessa olika gudar gått upp i Odinsgestalten. Mer än 
någon annan nordisk gud representerar han därför den forn-
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nordiska spekulationens tendens mot monoteism, och särskilt 
skarpt framträder detta drag i skaldereligionen, d. v. s. i de 
högre klassernas åskådningssätt. I detta är han nämligen icke
— såsom utan tvivel inom folkreligionen — en bland många 
likar, utan han är gudarnas konung, ”allfadern”, som såvida 
den nordiska hedendomen fått fortleva, sannolikt kommit att 
inom denna intaga samma ställning som Zeus inom den 
romerska kejsartidens filosofiska religion, d. v. s. såsom den 
ende guden, i förhållande till vilken de övriga blott voro 
olika uppenbarelseformer.

Men ännu in i det sista verkade även den motsatta ten
densen, tendensen mot polyteism. Den röjer sig dels däri
— såsom jag redan påpekat — att en gud splittrar sig i flera, 
såsom Tor i Tor och Heimdal, Freyja i Freyja, Idun, Gerd, 
Gefion m. f 1., dels däri, att rena abstraktioner personifieras 
såsom t. ex. skaldekonstens gud Brage. Jag kan anföra ännu 
ett exempel. Äldst fanns det en hel grupp av individualitets- 
lösa ödesgudinnor, nornorna, men så småningom kondense
rade sig dessa till en enda: (nordiskt) Urd eller (angel- 
sachsiskt) Wyrd. Men därmed var utvecklingen icke av
stannad. Den tendens, som finns i alla religioner att skapa 
triader av gudar, ”treenigheter”, gjorde, att man av den 
ensamma Urd utvecklade tre ödesgudinnor Urd, Verdandi 
och Skuld. Men Verdandi, vårt ”vardande”, är blott ett 
personifierat participium, sam för övrigt betyder alldeles 
detsamma som Urd.

Vi se således — för att sammanfatta allt det sagda i få 
ord — att hos våra förfäder, liksom hos andra folk, den 
ursprungliga religionen varit polydemonism, att denna poly-
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demonism, genom tron på särgudar, utvecklats till poly- 
teism och att denna polyteism i sina högsta utvecklingsfaser 
tenderat till monoteism, men en monoteism, som ända in i det 
sista hade att kämpa mot den alltjämt livskraftiga poly- 
teistiska tendensen. Och i själva verket fortlevde denna poly
teism under hela medeltiden, ty helgonkulten kan ju knappast 
anses som något annat än mångguderiet i kristnad form, och 
såsom jag sökt visa har även polydemonismen funnit en 
fristad i vår folktro.
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OCH FINSKA RUNOR.

Den svenska litteraturen börjar, som bekant, först tämligen 
sent, på 1200-talet, men å andra sidan är det tydligt, att den 
föregående tiden icke kan ha varit en fullkomligt litteratur
lös period. En svensk diktning måste utan allt tvivel ha 
funnits också under hedendomens dagar, ehuru denna i följd 
av ogynnsamma yttre förhållanden gått förlorad. Redan 
i och för sig kan man draga denna slutsats, ty hur lågt man 
än vill tänka om forntidens svenskar, icke kunna väl de 
ensamma av alla germanska folk varit utan de ideella intres
sen, som taga sig ett uttryck i dikt. Våra runstenar med deras 
många versifierade inskrifter röja snarare, att poesien varit 
en tämligen allmänt odlad och skattad konst, och den upp
gift som föreligger för den svenske litteraturhistorikern, är 
därför närmast att visa, vilka av de för övrigt i germanska 
land bekanta sagorna också varit poetiskt bearbetade i hedna
tidens Sverige. En mycket god hjälp i detta avseende giva oss 
de ganska talrika s. k. bildstenar, vilka påträffats i vårt land 
och som vittna om, att också svenskarna varit bekanta med 
sagorna om Sigurd Fafnesbane, Volund och andra då popu
lära sagohjältar. Men den komparativa litteraturhistorien har 
givit oss ännu en ny källa till vår kunskap om Sveriges äldsta 
litteratur.
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För den äldre forskningen gällde den isländska litteraturen 
såsom ”götisk” eller ”fælles-nordisk”, för att begagna det 
yngre uttrycket, och de svenska litteraturhistorikerna lade 
utan vidare beslag på eddasångerna, Snorre o. s. v. Denna 
åsikt är nu ohjälpligen fallen; litteraturen i fråga är utan 
allt tvivel isländsk, och endast de äldsta dikterna kunna 
antagas vara norska. Men utan all betydelse för Sverige är 
denna litteratur dock icke. Svenskar och norrmän äro ju 
stambefryndade folk, deras religiösa föreställningar böra där
för — för så vitt dessa varit folkliga — ha varit i huvudsak 
lika, och även den lärda skaldemytologien kan icke ha varit 
alldeles okänd i Sverige, då man vet, att isländska skalder 
nästan alltid uppehöllo sig vid de svenska stormanshoven, 
där de föredrogo sina konstfulla kväden och helt visst även 
berättade de myter, som auditoriet måste känna för att förstå 
diktens alla lärda anspelningar. Men utöver detta allmänna 
resonemang kan man icke på denna väg komma.

Nu ha vi dock fått en ny källa, som på ett förträffligt 
sätt kompletterar vårt vetande i detta avseende, och det är 
den finska litteraturen. Förekommer nämligen en mytologisk 
saga både inom den isländsk-norska litteraturen och den 
finska, och är det vidare klart, att dessa icke äro oberoende 
av varandra samt att den norsk-isländska företer den ur- 
sprungligare formen, så är slutsatsen tydlig: att finnarna 
lånat sagan icke från islänningar eller norrmän, utan från 
sina närmaste nordiska grannar, svenskarna, — vare sig nu
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dessa lånat från norrmännen eller norrmännen från dem eller 
sagan varit gemensamt nordisk.

Den fornfinska litteraturen är, som bekant, mest känd 
i den stora av Lönnrot utgivna nationaldikten Kalevala. 
Jag vill här icke inlåta mig på den omtvistade frågan om 
dess uppkomst och om Lönnrots förhållande därtill. Den 
hetsiga tvisten härom är i huvudsak blott en tvist om ord, 
ty i sak äro alla nu ense. I sin nuvarande form, såsom helhet, 
är Kalevala ett verk av Lönnrot, men på samma gång är den 
en äkta folklig diktning, ty alla dess delar äro verkliga finska 
folkdikter, och hela det vidsträckta material, av vilket Lönn
rots Kalevala är sammansatt, är nu känt av forskningen. Så 
länge dessa sånger blott förelågo i Lönnrots egen samman
ställning, var det naturligtvis vanskligt att bygga något på 
en så osäker grund, ty man visste icke, om de olika delarna 
i en saga verkligen i folktraditionen hört tillsammans eller 
om samhörigheten inskränkte sig till Lönnrots Kalevala. Nu, 
då man känner själva originalen, är denna vansklighet över
vunnen, och man kan studera den finska dikten icke blott 
i en form, utan i en ofta oerhört stor mängd varianter. Ett 
dylikt studium gjordes redan av den begåvade, alltför tidigt 
bortryckte finske litteraturhistorikern Julius Krohn, dels i en 
serie uppsatser i Finsk Tidskrift (1886), dels i första bandet 
av hans aldrig fortsatta finska litteraturhistoria. För sin del 
antog Julius Krohn ett skandinaviskt inflytande i en stor 
mängd fall, och bland de nordiska ämnen, han trodde sig 
finna i Kalevala, uppräknar han: ”sångerna om niflungarna, 
Volund, Grotte, Odhrörirmjödet, Tors kittelhämtning, Ægirs
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gästabud, Balders död, Yggdrasilsträdet, Sährimn ergalten, 
åtskilliga andra av Odins och Tors äventyr att förtiga”.

Den yngre Kalevalaforskningen har väl en tid ställt sig 
mera avvisande till detta skandinaviska inflytande, men till 
en del torde detta ha berott därpå, att en saga — den nor
diska om Grottekvarnen och den finska om Sampo — vid 
en närmare undersökning visat sig alls icke ha något med 
varandra att skaffa, och även i andra fall torde Julius Krohn 
ha gått för långt. Hans son Kaarle Krohn — en bland 
Europas skickligaste folklorister och den väl lärdaste kän
naren av finsk folkdiktning — har emellertid på ett mera 
försiktigt sätt ånyo upptagit problemet till undersökning 
i tidskriften Finnisch-Ugrische Forschungen, där han bl. a. 
skrivit om Baldersagan i Finland. I åtskilliga punkter äro 
vi väl ej ense med varandra, men för själva huvudfrågan 
ha dessa olika meningar icke någon större betydelse, då jag 
i likhet med honom är övertygad om, att Baldersagan icke 
är någon verklig nordisk myt, utan en saga, som uppstått 
delvis genom inflytande från kristna legender. Kaarle Krohn 
vill sträcka detta kristna inflytande längre än jag anser vara 
tillåtligt och har en annan mening om den form av Balder
sagan, som föreligger hos Saxo, men för den fråga, som när
mast intresserar oss, är den ena eller andra åsikten av ringa 
vikt. I huvudresultatet vill jag alldeles ansluta mig till 
honom: ”den finska runan om Lemminkäinens död kan icke 
direkt härledas ur den isländska Baldersagan, men väl från 
en variant av denna, som i kristen tid och med kristliga 
namn vandrat över från Sverige till Finland.”

*
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Vi skola först erinra oss huvuddragen av den isländska 
Baldersagan. Odins son Balder oroas av olycksbådande dröm
mar om sin förestående död, och hans moder, Frigg, låter då 
alla naturföremål gå ed, att de ej skola skada honom, men 
av ringaktning förbigår hon den oansenliga misteln. Detta 
fick den illvillige Loke veta, och då alla gudarna voro syssel
satta med att på lek skjuta på den osårbare Balder, stack 
han ett spjut av mistel i handen på den blinde Hodr, varpå 
denne, utan att ana något ont, slungade spjutet mot Balder, 
som genomborrad störtade död till marken. Frigg förmådde 
då Hermod att rida ned till skuggornas värld att bedja 
Balder fri ur dödsgudinnans våld. Under nio nätter red 
han, kom så till ån Gjoll och sprängde över Gjallarbron, 
men fick av Hel det svaret, att Balder blott med det vill
koret skulle slippa fri, att alla väsen begräto hans död. Hela 
naturen strömmade av tårar, men den till jättekvinna för
klädde Loke vägrade att gråta, och Hel behöll därför sitt 
rov.

Från Balder vända vi oss nu till en av den finska folk
diktens hjältar, till den unge Lemminkäinen, som i mycket 
är en motsvarighet till den nordiska mytologiens erotiker 
par préférence Frey och väl även lånat åtskilliga drag från 
myterna och sagorna om denne. På dessa skall jag nu emeller
tid icke gå in, utan vill blott fästa mig vid sången om hans 
död, vilken föreligger i en stor mångfald av varianter från 
olika delar av det finskspråkiga området.

Undersöker man de olika varianterna, får man, enligt 
Krohn, fram följande gemensamma sagoform. Lemminkäinen 
har dystra aningar om en förestående dödsfara, och en blind
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herde med ”den. våta hatten”, vilken Lemminkäinen under
låtit att muta, genomborrar honom med en giftig stängel av 
Cicuta virosa samt kastar kroppen i floden Tuonela. Därav 
att en borste i hemmet börjar blöda, anar hans moder, att 
han blivit dräpt, och ilar då till dödsriket för att rädda 
honom. Med en räfsa fiskar hon i floden och lyckas finna 
hans lik, men hon förmår icke att återskänka honom liv.

Jämföra vi nu dessa båda sagor med varandra, frapperas 
vi ovillkorligen av likheterna dem emellan. Båda börja med, 
att hjälten har dystra föraningar om sitt förestående slut, 
och i följd härav tager i den isländska sagan hans moder 
ed av alla naturföremål, att de ej skola skada Balder, men 
glömmer den oansenliga misteln. I den finska runan bliva 
däremot alla människor, utom en ringaktad person, mutade 
att ej skada Lemminkäinen. Men detta är sannolikt en finsk 
förändring av den nordiska versionen, ty i dödsstunden 
klagar Lemminkäinen, att han glömt att av sin moder spörja 
efter ”orden” (d. v. s. de skyddande trollformlerna) mot 
vattenstängeln (Cicuta virosa). Och detta antyder onekligen, 
att gången i den finska runan varit densamma som i den 
isländska berättelsen: Lemminkäinens moder har lärt honom 
de skyddande trollformlerna mot alla naturföremål, så att 
de ej kunna skada honom, men hon — eller Lemminkäinen — 
har glömt den till synes ofarliga vattenstängeln.

Nästa parti är alldeles lika så när som på en punkt. Balder 
dödas med ett spjut av mistel, men misteln finns icke i Fin-
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land, och denna växt har därför blivit ersatt med en lik
nande, med vattenstängeln, Cicuta virosa. Dråparen är i det 
ena fallet den blinde Hodr, i det andra en blind herde, och 
denne bär i dikterna det egendomliga epitetet ”märkähattu” 
eller (mannen med) ”den våta hatten”. Med all sannolikhet 
har Julius Krohn rätt att häri se en folketymologi av namnet 
Hodr, som uppfattats såsom hottr — hatt. Likheterna äro 
således fullkomligt genomgående utom på en enda punkt. 
I den isländska berättelsen dör Balder under en kämpalek, 
som utföres av alla gudarna, under det att däremot denna 
lek saknas i den finska runan. Men detta kan mycket 
väl förklaras av den finska poesiens övervägande okrigiska 
karaktär. En dylik svärdslek låg ej för de finska folk
skaldernas lynne, och de uteslöto därför denna episod. Men 
icke dess mindre synes den ligga bakom den motivering, som 
skymtar fram också i den finska runan. Den ed, som av
fordras alla väsen att ej skada Balder, prövas ju i svärds
leken, då gudarna med olika slags vapen skjuta på Balder, 
utan att ett enda tillskyndar honom något ont. På samma 
sätt har Lemminkäinen lärt sig trolldomsorden mot alla 
naturföremål och mutat alla människor, att de ej skola skada 
honom. Men även detta synes fordra ett prov, alldeles såsom 
i Baldersagan, och ett dylikt prov, motsvarande den isländska 
svärdsleken, har väl därför äldst funnits också här.

Mera avvikande är fortsättningen. Genom den blödande 
borsten får Lemminkäinens moder veta om sonens död. Men 
detta är ett allmänt sagomotiv, som tydligen kommit till 
i den finska versionen. I denna begiver hon sig själv till döds
riket att hämta upp sin son, i den isländska lovar hon hela
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sin kärlek och ynnest åt den, som vill rida till Hel att 
befria Balder, och på hennes bön anträder Hermod färden. 
I detta fall är det möjligt, att den finska runan bevarat den 
ursprungliga nordiska sagoformen. Hermod är nämligen en 
för övrigt alldeles okänd gud, och det förefaller, som om 
han blott vore en skapelse av de isländska skalderna. Modern 
är också onekligen den, som är närmast att företaga en 
dylik färd, och i andra myter är oftast det väsen, som 
företager Hadesfärden, en kvinna. Kaarle Krohn förmodar 
här åtminstone möjligheten av en annan folketymologi: 
Modir ( = moder) och (Her)modr. Oursprungligt är åter, 
att modern med en räfsa letar efter sonens lik, och motivet 
återfinnes i en finsk ballad, där en drunknad broder på detta 
sätt sökes. Själva floden, Tuonela, har däremot en mot
svarighet i den nordiska mytologiens dödsrikesflod Gjoll. 
Och i båda versionerna blir resultatet av Hadesfärden det
samma: Hel behåller sitt rov.

Såsom jag i ett arbete om Baldersagan sökt visa, är denna 
saga sammansatt av en mängd olika motiv, av vilka en 
mängd härröra från de mytiska sagorna om Frey samt 
några — de, som sist kommit till — från medeltidens 
Kristuslegender, och det är då ganska intressant att se, 
hur de finska runorna om Lemminkäinen ställa sig till 
dessa motiv. I en på sin tid mycket uppmärksammad 
undersökning sökte Bugge härleda huvudmotivet i Balder
sagan från en judisk smädeskrift Toledóth Jeschu, där det
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beräütas, att Jesus tagit ed av alla träd, att de icke skulle 
låta bruka sig till kors åt honom. Men därvid glömde han 
en kålstängel, och av denna gjordes korset. Denna tanke 
tar Kaarle Krohn upp och ser därför i Baldersagan före
trädesvis en av de nordiska hedningarna omdanad kristen 
legend. Men för det första tyckes Toledóth Jeschu ha varit 
föga känd under medeltiden, och någon hänsyftning på 
denna skrift förekommer icke förrän tidigast 1278, då en 
spansk munk alluderar på den. Det är således föga sanno
likt, att den kunnat vara populär hos de hedniska nord
männen redan på 800- och 900-talen. Men andra drag finnas 
både i Baldersagan och i Lemminkäinenrunorna, som säker
ligen återgå till Kristuslegenden. Enligt legenden genom
borrades Kristi sida av den blinde Longinus, och Balder 
dödas av den blinde Hodr, Lemminkäinen av den blinde 
herden. Hjältens moder har vidare i bägge fallen lånat drag 
av jungfru Maria, och i en av de finska dikterna kallas hon 
rentav Maaria. Men i det hela har kristianiseringen icke gått 
så långt i Finland som i den isländska dikten. Ett drag 
i denna är nämligen utan tvivel lånat från legenden: efter 
Balders död begråtes han av hela naturen, men om detta 
nämnes intet i Lemminkäinenrunorna. Och allra viktigast 
är en annan olikhet. Den mytkrets, ur vilken sagan om 
Balder utvecklat sig, var myterna om Frey, vilka sedan 
omdanades under inflytande från Kristuslegenden.

Den kroppsliga skönhet, som ägts av erotikern Frey, för
byttes i följd härav till Balders andliga renhet. Men på denna 
ståndpunkt stå ännu icke runorna om Lemminkäinen, som 
snarast utmärker sig för sin brist på sedlighet. Han skildras
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nämligen såsom en glad flickjägare, vilkens specialitet är att 
förföra kvinnorna; d. v. s. hos svenskarna, från vilka dessa 
sagor vandrade över till finnarna, hade detta kristna drag 
ännu icke lagts till Baldersfiguren. Denne starkt kristnade 
Balder är icke en gemensamt nordisk, utan en specifikt 
isländsk figur, och denna slutsats bestyrkes därav, att den 
sedliga renheten heller icke återfinnes hos hjälten i de danska 
och norska Baldersagor, som vi känna genom Saxo, där 
de från Kristuslegenden stammande dragen alldeles saknas 
— modern förekommer alls icke, och Hodr är icke blind. 
Där liksom i de från Sverige lånade finska runorna är hjälten 
ännu företrädesvis den kroppsligt sköne, sexuelle erotikern 
Frey, och liksom Frey berättas ha haft Freyja till älskarinna, 
så beskylles även Lemminkäinen att ha skändat sin syster.

Dessa finska dikter lära oss således icke blott, att det 
funnits svenska dikter om Balder, utan de giva oss även 
en antydan om, hur dessa dikter uppfattat hjälten.
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BYSANS OCH NORDEN.
Föredrag vid nedläggandet av rektoratet för Uppsala universitet 1918

Enligt gammal hävd åligger det universitetets avgående 
rektor att med en offentlig föreläsning frånträda sitt ämbete, 
och i anslutning till detta bruk skall jag här söka giva en 
sammanträngd framställning av en fråga, med vilken jag 
länge sysselsatt mig, ehuru jag ännu ej fått tillfälle att fram
lägga mina undersökningar. Den korta tid, som nu står mig 
till buds, medger visserligen heller icke möjlighet att angiva 
mer än de allmänna synpunkterna. Men det är ju också blott 
dessa, som kunna äga något intresse för en större åhörar- 
krets.

Ämnet är den bysantinska litteraturens inverkan på den 
nordiska under den äldre medeltiden.

Korstågen ha, som bekant, haft ett mycket stort inflytande 
icke blott på västerlandets kultur överhuvud, utan ock spe
ciellt på dess litteratur. Men i en punkt tror jag, att man ej 
riktigt uppfattat detta inflytande. Man har påpekat, att 
österlandet och västerlandet nu för första gången trädde 
i verklig, nära beröring med varandra, och man har iakttagit 
en ström av orientaliska sagoämnen, som under 1100- och 
1200-talen flödat in i den europeiska diktningen. Men i själva 
verket har man, enligt min mening, överskattat Orientens
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direkta inverkan, ty denna kan knappt ha varit synnerligen 
stor. Blott på ett mycket obetydligt område — det heliga 
landet — kommo museimaner och franker i direkt kontakt 
med varandra, och denna kontakt var nästan uteslutande 
krigisk. Något tillfälle till ett fredligt idéutbyte fanns där 
icke, och den arabiska filosofi, som blev bekant i väster
landet och där fick så stor betydelse, nådde kristenheten icke 
från Palestina, utan från Spanien. De kristna och musel- 
manerna voro av olika tro och skydde varandra såsom 
otrogna, de förstodo icke varandras språk, samhällsinrätt- 
ningarna voro alldeles olika, och det andliga utbytet kan 
därför ej ha varit stort. T. o. m. i Spanien, där kristna och 
muhammedaner sedan århundraden varit varandras gran
nar, skedde ett dylikt idéutbyte snarare indirekt än direkt 
— genom förmedling av judarna, som i viss mån tillhörde 
både orient och occident. Man behöver för övrigt blott läsa 
den medeltida litteraturen för att frapperas av västerlän
ningarnas oerhörda okunnighet om österlandet. Geografien 
är fullkomligt fantastisk, man tror, att de otrogna tillbådo 
bilder av Muhammed, t. o. m. av Apollo och andra romerska 
avgudar, och om statsskick och dylikt har man ej aning.

Helt annorlunda var korsfararnas förhållande till gre
kerna. Dessa voro dock kristna, deras rike en direkt ättling 
av det forna romerska kejsardömet, samhällsinrättningarna 
voro hos dem åtminstone likartade med dem i västerlandet, 
och den västerländska överklassen kunde därför utan större 
svårighet träda i beröring med den bysantinska. Korstågen 
gingo till en stor del genom grekiskt område, överfärden till 
Palestina, där den gick över havet, förmedlades i regel av
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grekiska sjöfarare eller av syditalienska, vilka voro halv
greker, ty vi skola erinra oss, att i Bari, Amalfi och andra 
syditalienska sjöstäder talades grekiska ännu på noo-talet. 
Det inflytande, som man stämplat såsom orientaliskt, har 
därför enligt min mening i huvudsak varit grekiskt. Men 
grekerna, som sedan århundraden tillbaka varit grannar till 
muselmanerna, stodo i ett helt annat förhållande till dem än 
korsfararna. De hade vitt utgrenade merkantila förbindelser 
med orientalerna, och de grekiska köpmännen ledo icke av 
de frankiska korsfararnas religiösa avsky för de otrogna. 
Orientaliska sagor ha därför lätt kunnat sprida sig till bysan- 
tinerna, och enligt min mening var det företrädesvis genom 
denna grekiska förmedling, som österns sagor blevo bekanta 
i Europa. Men icke blott österns sagor, utan ock den skön
litteratur, som på korstågens tid var på modet hos bysan- 
tinerna.

Att i detalj påvisa detta bysantinska inflytande är emeller
tid ytterst vanskligt, emedan hela denna litteratur är för
lorad. De italienska humanisterna, som under det grekiska 
kejsardömets sista tid besökte Konstantinopel, förvärvade sig 
där blott handskrifter av antika arbeten, under det att den 
rent bysantinska litteraturen av dem betraktades såsom bar
barisk och mindervärdig. De manuskript, som efter den tur
kiska erövringen funnit en fristad i de grekiska klostren och 
som i våra dagar åter framdragits, äro så gott som ute
slutande teologiska och historiska — för romaner och sagor 
hyste de fromma munkarna naturligtvis ett ohöljt förakt, 
och följden har också blivit, att denna endast av de bysan-
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tinska lekmännen uppskattade litteratur så gott som full
ständigt gått förlorad.

Emellertid är det tydligt, att denna bysantinska lekmanna- 
litteratur haft ungefär samma karaktär som den senantika 
grekiska romanen, förmodligen med ett mer eller mindre 
starkt inslag från orienten; och då vi nu i noo- och 1200- 
talens franska, tyska och engelska litteratur möta en dylik 
diktning, har man också dragit den slutsatsen, att vi här 
återfunnit den förlorade bysantinska romanen i västerländsk 
bearbetning.

Men vad jag nu vill påpeka är, att samma strömning 
också på en annan väg nått Europa. Korsfararna hade 
öppnat en förbindelseled mellan Västeuropa och Bysans. En 
annan — över Ryssland — hade redan förut öppnats av 
nordbor, företrädesvis av svenskar, och denna väg var i litte
rärt avseende kanske lika betydelsefull som den förra.

Att påvisa detta möter emellertid särskilt stora svårigheter, 
ty den svenska litteraturen från denna tid föreligger ju icke 
i några handskrifter, och man kan tillägga, att några dylika 
handskrifter ganska säkert aldrig funnits, ty de berättelser, 
romaner och sagor jag här avser föredrogos helt visst blott 
muntligen och fixerades nog aldrig i skrift. Den rika 
isländska s. k. fornaldarsagan, som utan tvivel innehåller 
en mängd bysantinska och orientaliska sagostoff, är tyvärr 
heller icke någon god källa. Handskrifterna äro nämligen 
i regel ej äldre än från 1400-talet, och den möjligheten före
ligger därför alltid, att dessa stoff kommit till Island från 
Västeuropa, närmast från England, och icke över Ryssland 
och Sverige med de nordiska väringarna. I flera fall stamma
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visserligen originalen till dessa handskrifter från 1200-talet, 
och före den skriftligen upptecknade sagan gick naturligtvis 
den muntliga. Men att i detalj fastslå kronologien är vansk
ligt, och faran för misstag är därför ej ringa.

Lyckligtvis ha vi dock en vida bättre källa, nämligen 
Saxos danska sagokrönika. Denna nedskrevs omkring år 
1200. Men då voro dessa sagor tydligen redan mycket gamla 
i norden. De ha nämligen redan hunnit att lokaliseras i Dan
mark och kombineras med dansk historia. Och ett dylikt 
infiltreringsarbete kan ej ske i ett nu, utan måste tänkas 
kräva allra minst ett århundrade. Men därmed ha vi kommit 
till en tidpunkt före det första korståget. Här ha således dessa 
grekiska sagostoff, såvitt de kunna påvisas, kommit till Dan
mark med de nordiska väringarna.

Men innan vi gå vidare, torde det vara nödvändigt att 
med några ord beröra nordbornas förbindelser med Bysans. 
Både såsom krigare och såsom köpmän stodo de nämligen 
i en mycket livlig beröring med den grekiska kejsarstaden. 
Som bekant hade svenska krigare, de s. k. varjagerna, om
kring 860 grundat ett rike i Ryssland, vars huvudstad snart 
blev Kiev. Ganska länge fortfor detta rike att vara svenskt, 
och det vill t. o. m. synas, som om fursten betalat skatt till 
Uppsalakonungen. Den härskande krigar- och köpmansklas- 
sen var i varje fall svensk, och blott så småningom slavise- 
rades den jämte själva furstehuset — dock först på 1000- 
talet. Mot slutet av 900-talet började svenska krigare att 
taga sold också hos den grekiske kejsaren, och så uppstod 
det berömda väringagardet. Av bysantinska författare om
talas det först 1034, men det torde vara mer än ett halvt
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århundrade äldre. I huvudsak rekryterades det tydligen av 
svenskar, men jämte dem fanns med visshet en stor mängd 
danskar och norrmän inom kåren. Kort efter 1066, då det 
avgörande slaget vid Hastings stod, började även engelsmän 
— först väl mest angliserade nordmän från Danelagen — 
att taga värvning i denna tids kejserliga schweizergarde för 
att på så sätt undgå det normandiska förtrycket i hemlandet, 
och mot slutet av 11 oo-talet synes det, som om engelsmännen 
utgjort huvudkontingenten. Men att även svenskar ännu 
i början av 1200-talet i stor utsträckning togo värvning 
i Konstantinopel, framgår av västgötalagen, som har ett 
särskilt arvstadgande för de män, som uppehöllo sig i Grek
land. Då dessa krigare i regel väl togo sold blott för ett 
visst antal år och sedermera vände tillbaka till norden, är 
det tydligt, att det ända fram till 1200-talets början fort- 
bestått en jämförelsevis livlig förbindelse mellan Grekland 
och norden.

Ännu mera betydelsefull var den merkantila samfärdseln 
med kejsarstaden vid Bosporen. Våra arkeologer ha påvisat 
en kulturströmning från Sydryssland redan under folkvand- 
ringstiden, men vid denna vill jag här icke fästa mig, då 
de sagostoff, som vi under denna tid mottogo, företrädesvis 
voro gotiska, icke grekiska, utan i stället vill jag begränsa 
mig till vikingatiden. År 839 kommo sändebud från den 
grekiske kejsar Theophilos till Ingelheim, där Karl den stores 
son Ludvig den fromme då vistades. Med dem följde några 
män, som enligt den grekiske kejsarens uppgift berättat, 
”att de, d. v. s. deras nation, kallades Rhos, och vilka deras 
konung hade sänt till honom för vänskaps skull, såsom de
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försäkrade”. Då nu kejsar Ludvig närmare examinerade dem, 
fann han, att de voro svenskar — Rhos är ju ock samma 
ord, som ingår i vårt Roslagen. Redan vid denna tid fanns 
det således en förbindelse mellan Sverige och det bysantinska 
kejsardömet, och med all sannolikhet hade de svenska sände
buden skickats till Bosporen för att utverka några handels- 
förmåner åt de nordiska köpmän, som över Rysslands floder 
drogo till Grekland.

Denna handelsväg — över de ryska floderna — hade vid 
denna tid blivit en av de viktigaste i Europa, österns pro
dukter, särskilt dess sidentyger och specerier, hade redan 
under den romerska kejsartiden blivit nödvändighetsartiklar 
för Europa. Men genom muhammedanismens framträngande 
blev den vanliga, södra vägen över Medelhavet så gott som 
spärrad, och det var då som svenskarna öppnade den nya 
vägen över Ryssland. En väg gick över Volga ned till 
Kaspiska havet, vid vars kust svenskar och orientaler möttes. 
Att handeln på denna trade varit högst betydande, framgår 
av den oerhörda rikedom på s. k. kufiska mynt, som på
träffats i svensk jord. Ty dessa mynt mottogos utan tvivel 
såsom betalning för försålda varor, mest pälsverk, som i 
orienten hade en stark avgång. Men säkerligen foro sven
skarna icke tillbaka blott med mynten och för övrigt tomma 
skutor. Man har nämligen i svensk jord träffat även en 
oerhört stor mängd av angelsachsiska och i synnerhet tyska 
mynt. En del härrör utan tvivel från engelsmännens krigs- 
kontributioner till danskarna. Men på denna väg kunna icke 
de tyska mynten ha kommit hit, och även de engelska mynten 
äro mycket talrikare i Sverige än i Danmark, vars krigare
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dock uppburo brorslotten av danagälden. I stället har man 
med rätta i dessa myntskatter sett betalningen för varor, som 
sålts till England och Tyskland. Men dessa varor ha å den 
andra sidan näppeligen varit blott svenska, utan till en stor 
del levantinska, som över Gotland och Öland fraktats till 
Västeuropa.

En annan väg gick över Dnjepr ned till Svarta havet 
och Bysans, och från början av 900-talet ha vi kvar några 
handelstraktater mellan greker och ”rhos”. Dessa senare mot- 
togos av den grekiske kejsaren såsom s. k. gäster och fingo 
sig anvisat ett särskilt kvarter vid den helige Marnas kloster 
utanför Konstantinopels murar. Varje månad mottogo de 
livsmedel från regeringen, och för de varor de införde åt
njöto de tullfrihet. Att de voro tämligen manstarka, framgår 
därav, att de icke fingo begiva sig in i staden i större trupp 
än högst femtio man — ett villkor, som förutsätter, att de 
i regel kommit i skaror på ett par hundra man. Vid vinterns 
inbrott voro de skyldiga att förfoga sig hem.

Man kan då fråga, vilken betydelse dessa resor haft i litte
rärt avseende. Med någon skriftlig grekisk litteratur gjorde 
de nordiska köpmännen och krigarna helt visst icke bekant
skap, redan av det enkla skälet, att de icke kunde läsa annat 
än i lyckligaste fall den nordiska runskriften. I beröring med 
läskunniga bysantinska munkar kommo nordborna heller 
icke — ty dessa betraktade nog de nordiska barbarerna 
snarast såsom ett slags vilda djur — men väringen umgicks 
med andra: legoknektar, sjömän, handelsbiträden och dylikt 
folk, och av dem fick han naturligtvis höra åtskilligt. Och 
språket bör icke ha lagt några oöverstigliga hinder i vägen.
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Den svenske krigaren, som ofta ett tiotal av år tillhört 
väringagardet och legat i garnison i Bysans, Aten och andra 
grekiska städer, hade naturligtvis nödtorftigt lärt sig att 
förstå landets inbyggare, flera av dem hade antagligen gre
kiska hustrur, och även köpmännen, som årligen vände till
baka till Konstantinopel, böra ha förvärvat sig en elementär 
kunskap i språket.

Det är därför all sannolikhet för, att de i södern fått höra 
åtskilliga av grekernas sagor och berättelser, ty av sagor 
ha greken och orientalen alltid varit roade. Under antiken 
funnos professionella sagoberättare både i Grekland och 
orienten, dylika omtalas ock i Tusen och en natt, och som 
bekant förekomma de än i dag i orienten; själv har jag sett 
ganska många dylika. De sagor, dessa berättade för den 
lyssnande skaran av sjömän och legoknektar, voro väl av 
ungefär samma karaktär som de grekiska folksagorna än 
i dag, och dessa återgiva mycket ofta rent antika traditioner, 
ibland oberoende av de litterära källorna och någon gång 
av en äldre typ än dessa. Likaså får man väl antaga, att 
grekiska sagor här blandat sig med romerska, ty det grekiska 
kejsardömet var ju en direkt fortsättning av det romerska, 
och folket kallade sig som bekant romare.

Vi skola då efter denna inledning övergå till några av 
Saxos danska konungasagor och visa upp deras antika paral
leller. Tiden medger mig naturligtvis ej mer än att fram
draga några exempel.

De flesta av oss erinra sig säkerligen den antika sagan om 
drottning Dido, som, då hon kom till Afrika, av landets 
härskare fick rätt till så mycken mark, som hon kunde om-
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sluta med en oxhud. Hon skar då oxhuden i tunna strimlor 
och omspände med dessa så stor areal, att hon på området 
kunde grunda staden Kartago. Men denna under antiken 
mycket populära saga möter oss ock hos Saxo, i Ragnar 
Lodbroks historia, som i flera andra punkter tagit upp tradi
tioner från de svenska vikingarna i Ryssland. Då Ragnars 
son Ivar kom till England, begärde han först blott att få 
så mycket land, som han kunde omspänna med en hästhud. 
Den engelske konungen gjorde ingen svårighet att bevilja 
denna, som han tyckte, mycket blygsamma begäran. Men 
Ivar skar huden i tunna remsor och fick därigenom ett så 
stort område, att han på det kunde grunda en stad. Likheten 
är ju påtaglig.

En annan grupp av än i dag mycket populära sagor 
i Grekland återgår till Theseus, och några av dem möta oss 
ock hos Saxo. Theseus inledde sin hjältebana med åtskilliga 
segerrika strider mot jättar, odjur och dylika väsen. En bland 
dem var Sinnis, en rövare, som höll till på näset vid Korint, 
där han överföll alla resande. Med sin oerhörda kraft böjde 
han ned två furor, band sitt offers ena fot vid den ena träd
toppen, den andra foten vid den andra, och lät därpå de båda 
böjda trädstammarna springa upp, så att den bundne fläktes. 
Men en alldeles likartad historia möter oss hos Saxo. Han 
talar om Rötho, en rutensk d. v. s. rysk rövare — nationali
teten häntyder, varifrån sagan kommit till Danmark — och 
denne behandlade på så sätt sina offer, att han fäste den 
fångnes högra fot fast i marken, den vänstra däremot i en 
trädgren, som han sedan släppte, så att den flög upp, vari-
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genom den bundne slets i två delar. Denne rövare dräptes 
av Halvdan, liksom Sinnis av Theseus.

Jag vill nu välja ett annat exempel, som pekar hän på 
orienten. Alla känna vi Saxos bekanta saga om Hagbard 
och Signe, men denna saga var känd i norden redan långt 
före den danske historieskrivarens tid, ty anspelningar på 
den förekomma i norska skaldevisor från 900-talet, måhända 
redan i visor från 800-talet. Vi behöva emellertid blott upp
märksamma den situation, på vilken hela sagan är byggd 
för att finna, att denna icke kan ha uppstått i norden.

För att träffa den älskade kläder Hagbard ut sig till tärna 
och visas så på natten in i kvinnogemaket. Emellertid blir 
han upptäckt och förd till avrättsplatsen. Men Signe, som 
från jungfruburen ser detta, tänder eld på denna jungfru
bur och omkommer i lågorna.

En liknande situation möter oss också i en senare medel
tida dikt, Flores och Blanzeflor, som utan allt tvivel ur
sprungligen är en grekisk roman. Blanzeflor har blivit såld 
till konungen av Babilonia och där innesluten i ett torn 
tillsammans med konungens andra kvinnor, vilka vaktas av 
eunucker. Men Flores, som rest till Babilonia för att befria 
henne, blir i en korg, täckt med blommor, upphissad i tornet 
och träffar där den älskade.

I bägge fallen är situationen fullkomligt orientalisk. Det 
är ett harem, i vilket Hagbard kommer in. För att få till
träde nödgas han förkläda sig till tärna, men de andra 
haremskvinnorna misstänka hans förklädnad och förråda 
honom. Nordisk är situationen i varje fall icke, ty i norden 
höllos kvinnorna alls icke i någon avskildhet, och hela
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motivet vilar således icke på nordiska, utan på österländska 
förhållanden.

Men vi kunna vända oss till en annan mycket bekant saga, 
Hamletsagan, som visserligen hos Saxo mycket skiljer sig 
från innehållet i Shakespeares berömda sorgespel. Även här 
är sagan vida äldre än hos Saxo, och anspelningarna på den 
förekomma redan i skaldevisor från 900-talet.

Själva sagan är sammanvävd av en mängd olika motiv, 
men de flesta av dessa peka på Grekland och orienten. 
Huvudinnehållet är, att tyrannen Fengo dödat sin broder 
och bemäktigat sig hans tron. För att undgå faderns öde 
ställer sig den mördades son, Amblethus, såsom dåre, anses 
i följd därav såsom oskadlig och får därigenom tillfälle att 
till sist dräpa tyrannen. Men samma typ möter oss i antikens 
kanske mest bekanta romerska saga, sagan om den romerska 
republikens grundläggare, Junius Brutus. Hans morbroder, 
tyrannen Tarquinius, hade förut dödat den ene av syster
sönerna, och för att undgå samma öde uppträdde Brutus 
såsom dåre. Men även utgången är densamma: Brutus störtar 
tyrannen och träder i hans ställe i spetsen för den romerska 
staten. Likheten mellan de bägge sagorna inskränker sig 
emellertid ej härtill. Hamlets namn är på isländska Amlódi. 
Detta är med all sannolikhet ett appellativ, som betyder 
dåre, och Brutus är också i själva verket ett appellativ, som 
betyder slö, dum, förnuftslös. Amlódi kan således vara en 
ren översättning av Brutus. Nu vill man måhända invända, 
att detta kan bero på en tillfällighet och att likheten mellan 
de båda sagorna dock är så pass allmän, att ett direkt lån 
icke med nödvändighet behöver antagas. Men i fortsättningen
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möter man ett annat motiv, som är så speciellt, att det ej på 
detta sätt kan bortförklaras. Dåren Brutus skickas bort på 
en resa, till oraklet i Delfi, men dit tar han med sig en 
urholkad käpp, fylld med guld, som han förärar oraklet. 
Liksom Brutus skickas också Hamlet på en resa, till Eng
land, och liksom Brutus fyller han före Englandsfärden ett 
par urholkade käppar med guld. Och denna överensstäm
melse kan ej bero på en tillfällighet, utan tydligen därpå, 
att den nordiska sagan lånat från den romerska, som natur
ligtvis varit välbekant i Bysans, det ”romerska rikets” huvud
stad — den berörde ju en bland de viktigaste händelserna 
i det romerska rikets sagohistoria.

Men även de övriga episoderna i sagan återgå till bysan
tinska motiv. Inom den bysantinska litteraturen finns en 
dikt om den vise Ptocholeon. Han är slav hos en furste 
och uppger först, att en ädelsten, på vilken fursten sätter 
stort värde, lider av ett fel, och vid närmare undersökning 
visar sig uppgiften riktig. För det andra nämner han, att 
furstens brud var av låg börd, och även detta visar sig rik
tigt. För det tredje omtalar han, att fursten själv ej är son 
till sin förmodade fader, utan till en slav, och tagen i för
hör, måste änkedrottningen medgiva sanningen av den vises 
påstående.

I en annan form berättades denna saga om den grekiske 
kejsar Heraklios, och såsom Axel Olrik visat, stammar den 
från Arabien.

Men samma underbara skarpsinne röjer ock hjälten i 
Hamletsagan. Då konungen av England bjuder honom på 
ett gästabud, märker han, att brödet smakar blod, drycken
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järn och fläsket människokött. Det befinnes då, att säden, 
varav brödet bakats, vuxit på ett slagfält; vattnet, som 
blandats i drycken, hade hämtats från en källa, i vilken 
man vid grävning fann rostiga svärd; svinen, från vilka 
fläsket tagits, hade ätit av en dödad rövares lik, och alla 
uppgifterna visade sig således vara sanna. Vidare yttrade 
Hamlet, att drottningen hade en trälinnas later, och vid en 
efterforskning fann man, att hon verkligen var dotter till en 
trälkvinna. Slutligen anmärkte Hamlet, att konungen själv 
hade trälögon, och även nu måste änkedrottningen medgiva, 
att hon begått äktenskapsbrott med en av sina trälar. över
ensstämmelsen är således påtaglig.

Men även en tredje episod i Hamletsagan återgår till en 
grekisk roman. Motivet är visserligen inom sagans värld 
mycket allmänt — det är detsamma, som vi känna från folk
sagan Rike Per krämare och som handlar om det fåfänga i 
att söka rubba ödets oblidkeliga gång. Men detta motiv före
ligger här i en speciell utformning, som är egendomlig för 
Hamletsagan och den grekiska romanen. Denna senare finns 
visserligen icke kvar i sin bysantinska version, men vi känna 
den genom en medeltida fransk bearbetning. Innehållet i 
denna är följande. Kejsar Florian får veta, att ett nyfött 
barn skall bliva först gift med hans dotter och sedan kejsare 
i Bysans. För att hindra detta befaller han, att barnet skall 
dödas, men den, som skall utföra dådet, drar sig för detta 
och lägger i stället barnet utanför ett kloster, och där upp
fostras det sedermera och får namnet Constant eller Con- 
stantios. Då Constant blivit femton år gammal, kommer 
kejsaren dit och upptäcker saken. Han skickar då Constant
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till slottsfogden med ett brev, i vilket fogden befalles att 
döda brevets bärare. Men Constant lägger sig att sova utan
för borgen, prinsessan kommer dit, fäster sig vid den sköne 
ynglingen, tager brevet, som han bär i sitt bälte, och läser 
det. När hon det gjort, skriver hon om det, så att det i stället 
innehåller en befallning, att brevbäraren skall förmälas med 
kejsarens dotter. Så sker, och kejsaren måste erkänna sig 
besegrad av ödet.

Men samma motiv, behandlat på ungefär samma sätt, 
möter oss i Hamletsagan. Med ett liknande brev skickas 
nämligen Hamlet till drottningen av Skottland. I brevet 
friar konungen av Britannien till den skotska drottningen, 
men konungen vet, att drottningen plägar döda alla dem, 
som komma till henne i friarärenden, och han hoppas, att 
hon skall döda också Hamlet. Men i sagan går det såsom 
i den nyss omtalade romanen. Ett stycke från slottet lägger 
sig Hamlet att sova, några av drottningens utskickade komma 
dit och bemäktiga sig, utan att Hamlet vaknar, både brevet 
och Hamlets sköld, på vilken alla hans bragder äro av
bildade. Då drottningen genom dem får veta, vilken hjälte 
Hamlet är, veknar hennes hjärta, och under intrycket av 
dessa känslor skriver hon om brevet, så att det i stället 
kommer att innehålla en rekommendation för Hamlet, och 
så blir slutet, att drottningen räcker honom sin hand.

Men även fortsättningen rör sig med ett orientaliskt sago- 
stoff. Hamlet är nämligen redan förut gift — med den 
brittiske konungens dotter — och han begår således tvegifte, 
utan att detta stör hans förhållande till den första hustrun. 
Då han vänder tillbaka till England, blir hans där levande
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maka alls icke förbittrad över det nya giftermålet, utan tar 
välvilligt emot sin rival och hjälper Hamlet mot fadern. 
Månggifte förekom ju visserligen också i norden, men den 
nordiska dikten förhärligar aldrig en dylik passiv under
givenhet. Denna är orientalisk och ej europeisk. Samma 
historia, som möter oss i Hamlet, lånades visserligen, också 
från orienten, till den franska och tyska medeltidslittera
turen, men man kände sig alltid stå främmande för motivet, 
och i en bearbetning slutar det hela med att alla tre kontra
henterna gå i kloster.

Vi vända oss nu till en annan grupp av sagor. De, som 
i det gamla Grekland utan all gensägelse voro de populäraste, 
voro skepparsagorna. Redan under den mykenska tiden hade 
ju Hellas’ inbyggare varit ett folk av sjöfarare, och det för
blevo de under hela antiken. Särskilt ryktbara voro natur
ligtvis Odysseus’ irrfärder, och att dessa sagor levat kvar 
i Bysans under medeltiden, kan tagas för givet. De högre 
klasserna kände dem helt visst från Homeros; för de mindre 
bildade voro de bekanta såsom folksagor, d. v. s. på flera 
sätt omdanade och uppblandade med andra element, med 
sagorna om argonauternas tåg, med alla de fantastiska rese- 
romaner, som särskilt under den hellenistiska tiden voro den 
måhända mest populära nöjesläsningen, och slutligen med 
Vergilius’ bekanta äventyrsskildringar i Aeneiden, framför 
allt naturligtvis skildringen av Aeneas’ Hadesfärd.

Men just i denna mindre lärda och mindre trogna form 
böra de nordiska väringarna ha fått höra dessa sagor av de 
soldater, skeppare och köpmän, med vilka de råkade samman 
i kejsarstaden, och enligt min mening är det också Odyssén,
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som i förgrovad form ligger bakom en av Saxos sagor. Den 
förekommer i den åttonde boken och handlar om den även- 
tyrsfärd, som Torkel företog till Geruths land. De flesta 
episoderna i denna saga kunna nämligen återföras till epi
soder i Odyssén och Aeneiden, och några, som icke åter
finnas där, kunna mycket väl tänkas återgå till den bysan
tinska folksaga, som uppstått med den homeriska dikten som 
utgångspunkt. Äter andra ha tydligen tillagts av de nordiska 
sagoberättarna själva.

Den märkligaste punkten i Odysseus’ resa var naturligtvis 
hans Hadesfärd, och av folkfantasien har nog Hades upp
fattats såsom själva resans mål. Hades låg, enligt Odyssén, 
vid ”Okeanos’ virvlande floder”, vid Kimmeriernas land 
och stad, ”som lågo höljda i moln och dimma, emedan den 
lysande Helios däröver aldrig blickade med sitt strålande 
öga, utan där en tryckande natt ständigt vilade över de 
dödliga arma”. Men så skildras ock det land, dit Torkel 
styrde färden. För att nå fram måste man överfara oceanen, 
som omgiver jorden, lämna sol och stjärnor bakom sig, 
genomvandra kaos och till sist resa över ljuslösa, av ett 
evigt mörker hemsökta trakter. Men detta är ju en nästan 
till orden lika skildring.

Torkels färd gynnas först av gunstiga vindar, men så 
uppstår brist på livsmedel, och besättningen börjar lida 
hungerns kval. Man upptäcker då en ö, på vilken präktiga 
hjordar beta. Men Torkel förbjuder strängeligen folket att 
döda flera djur, än som oundgängligen behövas för att 
avvärja den värsta hungern, ty eljest skulle ortens skydds- 
gudar komma att hindra deras avfärd.
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Men denna episod är ganska säkert lånad från Odys- 
sén. På irrfärden komma Odysseus och hans kamrater till 
Helios’ ö. Odysseus förbjuder dem strängeligen att röra 
Helios’ oxhjordar. Men hungern blir dem övermäktig. ”Slem 
är döden i varje gestalt” — säger en av dem — ”värst är 
likväl av hunger att dö”, och så börja de slakta oxarna. Men 
straffet uteblir icke, och så snart skeppen stuckit ut till havs, 
uppstår en rasande storm, i vilken de förlisa.

Torkel och hans följeslagare komma därefter till Bjarmia, 
och Torkel förbjuder dem där att tala till någon: ”tystnad 
vore för dem det säkraste”. Men även denna episod har en 
viss motsvarighet i Odyssén. Då grekerna fara förbi sire- 
nernas ö, är faran, att de skola höra deras sånger, och Odys
seus täpper därför deras öron med vax.

Då de kommit fram till målet, uppmanar Torkel kam
raterna att ej förtära något av den föda, som bjudes dem. 
Ty den, som det gjorde, skulle ”förlora minnet” samt vidare 
i ”odjurens vederstyggliga hjordar ständigt förbliva i deras 
smutsiga gemenskap”, d. v. s. förvandlas till svin, ty på annat 
sätt kan väl Saxos blomstrande omskrivning ej fattas.

Här äro två av Odysséns episoder sammanslagna till en. 
I början av irrfärden komma grekerna till lotofagernas land. 
Dessa bemöta dem vänligt och ge dem lotusfrukter att äta, 
men den, som åt

av den honungsljuvliga lotus,
gitte ej vända tillbaka ined bud eller tänka på hemmet, 
utan där ville de kvar hos lotofagerna stanna, 
plockande lotusfrukterna jämt, och förgäta sin hemfärd.
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Motsvarigheten är tydlig. Grekerna, som åto av den spis, 
som lotofagerna bjödo dem, förlorade minnet, och likaså 
varnar Torkel sina kamrater att äta av den föda, som bjöds 
dem, ty då skulle de förlora minnet.

Men även den andra varningen syftar på en episod i Odys- 
sén, äventyret hos Kirke. Trollkvinnan Kirke bjuder näm
ligen grekerna på gästabud, men blandar en saft i drycken 
och berör dem därefter med sitt trollspö, varvid de för
vandlas till svin. Utan tvivel är det denna förvandling, 
som syftas på i Saxos ord, att de ”ständigt skulle förbliva 
i odjurens vederstyggliga hjordar i deras smutsiga gemen
skap”.

I underlandet råka danskarna ut för en annan frestelse, 
för vilken fyra av dem duka under. De hängiva sig näm
ligen åt några kvinnor och bliva därigenom vansinniga och 
förlora minnet. Bakom denna episod ligger en annan grekisk 
skepparsaga, som visserligen ej upptagits i Odyssén, men 
som vi känna från Lukianos. Om ”vinkvinnorna” berättas 
nämligen i hans roman: ”De kysste oss också på munnen, 
men den, som fick en kyss, blev genast vimmelkantig och 
raglade som en berusad.” Och ett ännu värre öde hade de, 
som i samma roman råkade ut för ”åsnekvinnorna”. Dessa 
levde av främlingar, och när de druckit dem rusiga. dödade 
de dem.

Hadeslandet, dit danskarna komma, skildras närmast efter 
reminiscenser från Aeneiden. Dit kommo danskarna över en 
flod, liksom Aeneas ros till dödsriket över floden Styx. När 
de kommit över, varsna de en svart, gräslig stad, utanför 
vilken hemska, vilda hundar vakta portarna. Torkel kastar
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emellertid till hundarna ett med fett bestruket horn, och i det 
att de slicka detta, bli de lugna.

Men hela denna scen återfinnes i Aeneiden. När Aeneas 
i Sibyllans sällskap passerat Styx, mötes han av den tre- 
käftade helveteshunden Cerberus, vars man av ormar reser 
sig mot främlingen. Men Sibyllan kastar då till honom en 
kaka, kryddad med magisk konst, och när odjuret slukat 
denna, sjunker det ihop och lämnar vägen fri. Den stad, till 
vilken Aeneas och Sibyllan därefter komma fram, skildras 
ungefär på samma sätt som hos Saxo. Där inne dväljas enligt 
Saxo blodlösa, hemska skuggväsen, och bland annat se de 
på en upphöjd plats en gubbe 'med genomborrad kropp luta 
sig med ryggen mot ett söndersprängt klippblock. Detaljerna 
i Aeneiden äro visserligen ej desamma — det skulle de nog 
ha varit, såvida det varit fråga om en lärd, litterär imitation 
hos Saxo — men motiven äro desamma: Tityon, som hackas 
av en gam, Ixion, över vars huvud ett klippblock svävar, 
Sisyfos, som uppför en brant söker välta ett väldigt block, 
o. s. v. Det är tydligen dessa motiv, som satt den nordiska 
fantasien i rörelse.

Även på ett annat ställe hos Saxo förekommer en egen
domlig, tydligen från antiken stammande Hadessaga. Om 
Hading berättas nämligen, att han en kväll såg, hur en 
kvinna höjde sig upp ur jorden. På huvudet bar hon en 
odörtsknippa och i ett mantelveck hade hon en samling trots 
vintertiden gröna örter. Därpå höljde hon konungen med 
sin mantel och sjönk med honom ned genom jorden. Men 
i denna kvinna känna vi ganska tydligt igen Demeter, såsom 
hon avbildas i antika statyer och reliefer. Demeter, fruktbar-
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hetens underjordiska gudinna, framställes ju vanligen såsom 
en kvinna med en krans av sädesax kring huvudet samt en 
med ax fylld korg eller med en sädeskärve — således med 
samma attribut som det underjordiska väsen, vilket upp
träder i Saxos saga. Nere i underjorden kommo de först till 
ett mörkt, dimhöljt område och därifrån till ett öppet fält, 
där de sågo några förnäma män, präktigt klädda i purpur. 
Men här ha vi sannolikt en reminiscens av de elyseiska fälten, 
såsom dessa skildras av Vergilius och där Aeneas möter forn
tidens hjältar och sångare. Aeneas ser, hur en stor del av 
dem övar sig i kämpalekar, och på samma sätt ser Hading, 
hur tvenne skaror här strida mot varandra — de, som stupat 
i strid och som här fortsätta sitt hjälteliv.

Parallellerna skulle ännu kunna ökas. Men de anförda må 
vara nog för att visa, hur den bysantinska folksaga, som 
vi nödgas förutsätta, går igen i Saxos danska historia. Och 
här kan man tydligen icke tala om något lärt inflytande. 
Ty Saxo misstänker själv icke, att han rör sig med lån från 
antiken, och vad Odyssén beträffar, kände han ej denna. 
I stället tror han, att han återgiver danska konungasagor och 
dansk folktradition. De anspelningar på flera av dessa sagor, 
som förekomma i norska skaldevisor från 800- och 900- 
talen, visa också, att de redan under dessa århundraden varit 
bekanta i norden, om än kanske icke alldeles i samma gestalt 
som hos Saxo.

Men detta faktum — ett bysantinskt inflytande på den 
nordiska litteraturen redan under 900-talet — ändrar hela 
vår hittillsvarande uppfattning av denna litteratur. Som 
bekant är denna — med tvenne betydande undantag: Saxo
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och den isländska litteraturen — så gott som alldeles för
lorad. Av svensk litteratur från denna tid finns intet kvar 
med undantag för några föga upplysande runinskrifter. Av 
rent norsk litteratur återstår knappt mer än några fragment 
av åldriga skaldevisor, som kommit med såsom citat i senare 
isländska arbeten. Vid Saxos på latin avfattade krönika fäste 
man i äldre tider knappt något avseende, och slutsatsen 
var därför klar: hela den fornnordiska litteraturen var 
isländsk, och i denna litteratur hade de övriga nordiska 
folken ingen del.

Emellertid är det lätt att inse, att denna slutsats varit 
förhastad. Den fornnordiska litteraturen har bevarats på den 
avlägsna ön i Ishavet, vilken mindre berördes av de stora 
europeiska kulturströmningar, som i de nordiska huvud
landen vid den egentliga medeltidens början sköljde bort 
den gamla, delvis hedniska kulturen. Men frågan, var denna 
litteratur uppstått och utvecklats, är en annan, som icke kan 
lösas genom en enkel hänvisning på det faktum, att denna 
litteratur nu blott föreligger på isländska.

Då man ur den här antydda synpunkten först började 
undersöka den isländska litteraturen, var det naturligt, att 
man först riktade sin uppmärksamhet på de brittiska öarna, 
och Bugge framkastade då den hypotesen, att den isländska 
eddadiktningen till en väsentlig del uppstått i väster. Med 
en bild lånad från Homerosforskningen kallade han dessa 
brittiska öar för den fornnordiska diktens Eolien.

Ehuru Bugges hypotes utan tvivel i vissa delar var riktig, 
led den dock av väsentliga brister —> för det första däri,
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att han oerhört överdrev betydelsen av detta brittiska in
flytande, och för det andra däri, att hans betraktelsesätt 
var alltför filologiskt. Hela tiden laborerade han med ett 
lärt inflytande från iriska munkar, under det att något idé
utbyte mellan nordiska vikingar och iriska munkar säker
ligen aldrig ägt rum.

Den undersökning, vars grunddrag jag nu framlagt, visar 
emellertid, att den nordiska dikten haft även ett annat Eolien
— det svenska väringariket i Ryssland, och detta har i litte
rärt hänseende troligen varit av större betydelse än Britannien. 
Från de svenska väringarna mottog norden, för det första 
alla de poetiskt så betydande gotiska sagostoffen samt seder
mera en ström av bysantinska och orientaliska. Undersöka 
vi nu de isländska fornaldarsagorna, finna vi också, att 
dessa vida oftare lokaliserats till östersjötrakten, särskilt till 
Gardarike, än till Britannien, och även detta talar givet för 
att hit förlägga den nordiska sagodiktningens första hem
— det hem, där den sagodiktning uppstod och utbildades, 
som sedan upptecknades på Island och går igen i Saxos 
latinska krönika.

Men om så är, får också Sverige en helt annan ställ
ning inom den nordiska litteraturgruppen. Bakom den rika 
isländska folkdiktningen ligger en fornsvensk väringadikt, 
som visserligen gått förlorad, men som vi likväl kunna spåra 
icke blott i Saxos konungasagor, i den isländska eddadikt- 
ningen och fornaldarsagan, utan ock i finska, från Sverige 
lånade Kalevalarunor och i ryska byliner i det forna väringa
riket. Och på så sätt skall dock, såsom jag hoppas, en fram-
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tida forskning kunna sprida ljus över den nu till synes full
komligt litteraturlösa tiden före år 1200. Ty även inom 
litteraturhistorien gäller den gamla satsen, att ingen, forntid 
sover så djupt, att ej en framtid kan väcka den upp ur 
graven.

(1918.)

64



SKÖTKONUNG ELLER SKOTKONUNG

SKÖTKONUNG ELLER SKOT
KONUNG.

De flesta binamn, som givits våra svenska konungar, äro 
ju tämligen lätt begripliga: Erik Segersäll, Anund Kolbränna, 
Emund Slemme, Håkan Röde, Ragnvald Knaphövde (kort 
om huvudet), Sverker den gamle, Erik den helige, Erik Läspe 
och Halte, Magnus Ladulås, Magnus Smek. Egentligen är det 
blott ett binamn, som är dunkelt och till sin betydelse om
tvistat, och det är det, som bars av Olof Skötkonung. Denna 
form av namnet torde återgå till Islands äldste historie
skrivare, Are Frode, och från honom ha övergått till den 
senare isländska litteraturen. Are ger också en förklaring 
av namnets tillkomst: Olof skulle nämligen såsom ett så 
spätt barn ha blivit tagen till konung, att svearna nödgats 
bära honom, ”därför kallade de honom Skötkonung, men 
sedan Olof svenske”.

Att svenskarna någonsin kallat sin konung ”Olof svenske”, 
kan emellertid på goda grunder betvivlas, och detta var tyd
ligen hans namn i den norska traditionen till skillnad från 
Olof Tryggvason och Olof den helige. Men även Ares 
förklaring av namnet Skötkonung strider alldeles mot den 
svenska uppfattningen av en konung under den hedniska 
tiden. Konungavärdigheten tillhörde ätten. Inom denna 
valdes konungen, och Sverige var således en blandning av
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valrike och arvrike, ty ehuru man ansåg sig skyldig att vid 
valet hålla sig till en bestämd ätt, tyckes man inom denna 
ha haft ett fritt val. Men den valde måste vara en vuxen 
man, som var i stånd att fullgöra en konungs plikter, för
rätta offren, anföra hären i krig o. s. v. övermage kunde han 
därför ej vara, även om han var den föregående konungens 
äldste son. Först tämligen långt fram i tiden möta vi en 
barnakonung, Johan Sverkersson, och att han valdes, torde 
— utom att nya kristna arvföljdsprinciper nu gjort sig gäl
lande — ha berott därpå, att ingen annan manlig represen
tant fanns för de båda förut kämpande konungaätterna. Han 
var den siste av Sverkersätten, och Erik Eriksson var vid 
faderns död ännu ofödd.

Vidare är det ganska säkert, att Olof Skötkonung vid sin 
faders död icke var något lindebarn. Enligt den sannolikaste 
beräkningen dog Erik Segersäll omkring 995. Men enligt de 
isländska historikernas uppgifter anförde Olof den svenska 
flottan i slaget vid Svold, som måste förläggas till år 1000. 
Men även om detta skulle vara blott saga, hade Olof vid 
sin död, som inträffade omkring 1020, med säkerhet barn
barn. Vidare efterträddes han av en fullvuxen son, Anund, 
och hans andre son, Emund, som avled 1056, kallades ”den 
gamle” och bör därför gärna ha uppnått en ålder av omkring 
sjuttio år, d. v. s. ha varit född omkring 990. Vid den tid 
Olof blev konung bör han således, åtminstone enligt islän
ningarnas egna uppgifter, ha varit en vuxen man och icke 
ett lindebarn. Ares sagesman har därför tydligen hört ett 
binamn, som han uppfattat såsom ”skautkonung”, och sedan 
har Are sökt giva en förklaring, som kunde passa till namnet.
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I svenska arbeten uppträder däremot ej namnet ”Sköt
konung”, förrän den isländska litteraturen här blivit bekant, 
d. v. s. på 1600-talet. I Västgötalagen, vars konungalängd 
härrör från 1200-talet, kallas han ”Olawær Skotkonungær”, 
likaså i den härav oberoende krönika från 1344, som finnes 
infogad i Registrant Upsalense. I den prosaiska krönikan från 
Karl Knutssons tid är binamnet likaledes ”Skotkonungh”, 
så ock hos Ericus Olai, hos Olavus Petri, Laurentius Petri 
m. fl. Först då Hervararsagan — i vilken Ares krönika in
fogats — 1671 blivit utgiven av Verelius och man där lärt 
känna namnet ”Skötkonung”, börjar detta binamn att upp
träda hos våra historiker, hos Wilde, Dalin och Lagerbring, 
och det möter oss ock hos Geijer. Att emellertid Ares för
klaring av namnet ej var riktig, insåg man dock och för
modade därför, att Olof väl såsom barn blivit hyllad såsom 
konung, men att detta skett redan under faderns livstid.

Detta är emellertid en ren gissning, och den kan ej stödas 
av några analogier från den senare medeltiden, då helt andra 
statsrättsliga idéer gällde. Då pågick en häftig strid om det 
av stormännen älskade, fullkomligt fria valriket och det 
arvkonungadöme, för vilket regeringen kämpade. För att 
trygga detta senare läto då både Magnus Ladulås och 
Birger Magnusson redan medan de levde hylla den blivande 
konungen. Men hela denna fråga existerade ej på Erik Seger- 
sälls tid; åtminstone finns ej den ringaste antydan därom.

Hans Hildebrand har emellertid den svenska formen 
”Skotkonung”, som han naturligtvis översätter med ”skatte
konung”. Men hans förklaring — som dock blott gives hypo
tetiskt — är knappast riktig. Enligt denna skulle Olof ha
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kallats skotkonung, därför att han skattelagt jorden i svea- 
landskapen. Men varje uppgift härom saknas, och saken 
förefaller, när man tänker efter, ganska orimlig. Att en 
konung, som erövrar ett land, kan tvinga bönderna att 
betala skatt, är begripligt. Men att en konung i ett icke 
erövrat land skulle ha kunnat förmå de fria jordägarna till 
en skatt, som skulle ha stämplat dem såsom ofria — det 
är mycket litet troligt. Såsom jag på ett annat ställe visat, 
har också det svenska skattesystemet uppstått på ett vida 
naturligare sätt: därigenom att de fullkomligt fria gärderna 
(ledungen, gengärden o. s. v.) så småningom genom bruket 
övergått till fasta pålagor, vilka visserligen, då de på detta 
sätt omärkligt förvandlats till skatter, godtyckligt ökades, 
dock först sedan konungamakten blivit betydligt starkare, 
än den var på iooo-talet.

Men förklaringen faller redan därpå, att ”skotkonung” 
eller ”skattkonung” enligt svenskt språkbruk icke betyder 
en konung, som uppbär skatt, utan en konung, som erlägger 
skatt. Man behöver blott jämföra de redan medeltidssvenska 
orden ”skattebonde” och ”skattejord”, och det isländska 
”skattkonung” betyder alltid en vasall, en konung, som 
betalar skatt till en annan.

Att Olof varit skattskyldig till någon mäktigare granne, 
är emellertid uteslutet. Enligt den isländska framställningen 
gör han intryck av den mäktigaste monarken i norden. Men 
han var vårt lands förste kristne härskare, och frågan är 
då, om vi ej i hans trosförändring kunna finna något skäl 
för binamnet.

Peterspenningen kallades under medeltiden ”Romskott”
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eller ”Romskatt”, och Olof kan åtminstone ha betalat en 
dylik Peterspenning. Men har han det gjort, kan man förstå, 
att detta av hans hedniska undersåtar betraktats såsom något 
förnedrande och att de därför kunnat giva honom öknamnet 
”skattekonungen”, som Are icke förstått och därför om
tolkat.

En tradition om Olofs skattskyldighet under Rom fanns 
verkligen i Sverige under medeltiden, ehuru den först möter 
oss i ett 1491 från Eskilstuna Johanniterkloster utfärdat 
brev. Den upptages sedan av Olavus Petri, som skriver: 
”Och är en allmännelig mening, att denne konung Olof 
skulle för den skull hava vordit kallad skotkonung, att han 
lade på det (landet) romskatt.”

I och för sig är saken alls icke osannolik. Enligt vad Hans 
Hildebrand velat visa, döptes Olof av en polsk biskop. En
ligt den förut vanliga och fortfarande förfäktade meningen 
skulle biskop Sigfrid, som enligt traditionen döpt honom, ha 
varit engelsman, och i varje fall stod den svenska kyrkan 
i äldsta tider i ett mycket starkt beroende av den engelska. 
För denna fråga ha dessa olika meningar ej någon betydelse, 
ty både Polen och England betalade vid denna tid Rom
skatt, och vare sig Olof mottagit kristendomen från Polen 
eller England, är det därför i hög grad sannolikt, att han 
ådagalagt sin nya tro genom att erlägga Peterspenning. 
Någon annan skatt kan han i varje fall ej ha betalat, och 
utan detta mycket rimliga antagande blir namnet alldeles 
oförklarligt.

Antagandet motbevisas i varje fall ej därav, att man vet, 
när svenskarna beslöto sig för att betala denna Romskatt,
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nämligen först på 1150-talet. Ty såsom de bättre kända 
polska och engelska förhållandena visa, erlades denna skatt 
ganska oregelbundet, och troligen har den kort efter Olof 
Skötkonung alldeles upphört att utgå från Sverige. Hans 
efterföljare Anund Jakob skildras väl såsom en god kristen, 
men den därpå följande Emund betecknas såsom ”ljum”, och 
sedan följde hedendomens våldsamma reaktion, under vilken 
Peterspenningen antagligen glömdes bort. På allvar infördes 
den åter först på 1150-talet av Nicolaus av Albano. Men 
detta faktum behöver naturligtvis alls icke utesluta, att man 
mer än hundra år förut under en kort tid erlagt en dylik 
skatt.

Måhända bör man ställa denna skatt i förbindelse med 
vår äldsta myntning. Handeln under äldsta tider var ju en 
byteshandel, och något egentligt behov av mynt ägde vi 
icke, så länge Östersjöns kuster utom av skandinaver blott 
beboddes av vendiska, baltiska och finska folk, som icke 
heller hade mynt. Annorlunda blev förhållandet, när tyskarna 
på iioo-talet trängde fram till Östersjöns sydkust. Den äldsta 
tysk-svenska handelstraktaten slöts mellan Henrik Lejonet 
och Knut Eriksson på 1170-talet, och samtidigt, med Knut 
Eriksson, börjar den svenska myntningen. Denna kan väl 
tillräckligt förklaras av våra nya handelsförbindelser med 
de tyska städerna, men ett observandum är alltid, att 
denna myntning börjar omedelbart efter Peterspenningens 
införande. Ty utan mynt kunde denna skatt svårligen skickas 
den långa vägen till Rom, och skatten skulle ju ock erläggas 
i ett visst penningbelopp per individ.

Men ännu mera uppmärksamhet förtjänar denna samman-
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ställning, då vi erinra oss de tvenne tillfällen, då man börjat 
slå mynt i Sverige: under Birkatiden samt under Olof Sköt
konung och Anund Jakob. Vid intet av dessa tillfällen var 
myntet ur handelns synpunkt särskilt behövligt, ty då drevs 
endast byteshandel. Däremot var det nödvändigt för Peters- 
penningens erläggande.

Att just Olof Skötkonung började slå mynt, styrker där
för den tolkning, jag ovan givit av hans binamn. Huvud
syftet var säkerligen Peterspenningen. Så ock för den lilla 
kristna kolonien i Birka på 8oo-talet. När denna upplöstes, 
upphörde också Birkamyntet, och när den hedniska reaktio
nen efter Anund Jakob började, slutade myntningen för att 
återupptagas först sedan Peterspenningen definitivt införts.

(1917-)
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EN POLITISK SAGA.

Till julen 1856 utgav Wilhelm von Braun en poetisk 
kalender, ”Farbror Mårten”, och i denna har han infört en 
dikt ”Kung Hund”, som emellertid är av den beskaffenheten, 
att han ansett sig nödsakad att bifoga en liten ursäkt: ”För
fattaren är fullt öfvertygad, att våra bröder på andra sidan 
fjällen icke skola anse denna lilla rimmade berättelse för 
annat än hvad den är, nämligen ett oskyldigt skämt, hvar- 
till det värkligen komiska i ämnet gifvit en lockande anled
ning.” Mutatis mutandis må här samma ursäkt åberopas.

Innehållet i dikten är i korthet följande. Norrmännen hade 
varit missnöjda med alla de hövdingar, som skickats dem 
från Danmark, och den danske konungen, som till sist blev 
utledsen på deras bråk, beslöt då att straffa dem samt 
skickade dem sin hund till konung. En dansk livvakt av 
4,000 man skaffade honom respekt, och norrmännen måste 
hålla till godo med sin fyrbente monark. Sedan Braun där
efter skildrat hans regering, avslutar han det hela med att 
berätta, att den gode Kung Hund revs ihjäl av en björn.

Brauns källa för denna dikt var Arvid August Afzelius’ 
bekanta Sagohäfder, men icke ens där förekom denna historia 
för första gången, utan hade mångfaldiga gånger förut upp
repats i den svenska litteraturen. Den upptages bl. a. i den 
rasande danskhataren Johannes Magnis vid 1500-talets mitt
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tryckta krönika, infogad i ett tal, som Johannes Magni låter 
Heming Gadh hålla mot danskarna. Det heter där, i den 
svenska översättningen: ”Och tvärt om igen, hvar som daner 
finnas hafva svenska män betvingat, är det aldrig skedt med 
uppriktigt krig eller ärlig förhandling, utan med list, falsk
het, lögn och bedrägeri, så att den ärlige, dygdesamme 
konung Attilis vardt därigenom förorsakad att sätta en 
hund till deras konung, på det att slikt bedrägligt och hög
färdigt folk däraf skulle hafva att märka, att man sken- 
barligen deras arglistighet och högmod i så måtto bespottade 
och straffade.”

Som man ser, är anekdoten densamma, blott med den 
märkliga skillnaden, att nationaliteterna äro andra. Hos 
Braun är det danskarna, som sätta en hund till konung över 
norrmännen, i Heming Gadhs tal är det den svenske konung 
Attilis, som ”bespottar” danskarna med samma ovälkomna 
present. Gå vi litet längre tillbaka i vår historiska litteratur, 
till Uppsalaprofessorn Ericus Oláis på 1400-talet författade 
krönika, finna vi egendomligt nog bägge versionerna. Först 
berättar han om en svensk konung Urbar, som hade tvenne 
söner, östen, som blev konung i Sverige, och Nore, som blev 
konung i Norge, men dräptes av norrmännen. För att hämnas 
brodern satte östen då sin hund till konung över norrmän
nen och pålade dem vid stränga straff att visa honom till
börlig lydnad. Men strax därefter berättar han om en annan 
svensk konung Attilus eller Attila, som straffade de upp
roriska danskarna genom att giva dem sin hund Rakke till 
konung. Då Rakke blev ihjälsliten av andra hundar, gav han 
danskarna en jätte till konung och efter dennes död en träl.
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Här ha vi således ännu en ändring. I ena fallet är det 
visserligen norrmännen, i det andra danskarna, som få denna 
hundkonung, men i bägge fallen är det svenskarna, som till
sätta honom. Samma ståndpunkt intages av Ericus Oláis 
källa, den s. k. Lilla rimkrönikan, samt av dess källa, den 
s. k. prosaiska krönikan, som skrevs vid mitten av 1400- 
talet. Längre tillbaka gå icke de svenska uppgifterna rörande 
denna saga.

Den prosaiska krönikan, som är anekdotens första svenska 
källa, tillkom antagligen i Karl Knutssons omgivning, och 
dess författare eller förste bearbetare hade sannolikt följt 
med den svenske konungen på dennes tåg till Norge, där 
han gjort bekantskap med några norska arbeten — såsom 
Didriks av Bern saga — vilka han sedermera, olyckligtvis, 
begagnade för sin svenska krönika. På denna färd lärde han 
troligtvis också känna en norsk lokalsägen, som var knuten 
till Saurshaug i Tröndelagen och som i en tidigare version 
finnes anförd i Snorre Sturlasons Heimskringla (kap. 13 av 
Hakon den godes saga). Där lyder berättelsen: ”Eystein 
( = östen) upländingakonung, som några kalla den store, 
andra den onde, härjade i Trondhjem och lade under sig 
Eynafylke och Sparbyggiafylke, öfver hvilka han satte sin 
son Anund, men trönderna dråpo honom. Då drog konung 
Eystein andra gången med en här till Trondhjem, härjade 
där vida och lade landet under sig. Han frågade trönderna, 
hvilkendera de häldre ville hafva till konung, hans träl Tore 
Faxe eller hans hund, som hette Saur. De valde hunden, 
emedan de då hoppades att få större själfrådighet. De läto 
trolla i hunden tre mäns vett; han skälde två ord och talade
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det tredje. Halsband och kedja gjordes honom af guld och 
silfver, och så ofta det var smutsigt, buro hirdmännen honom 
på sina axlar. Man hade gjort honom ett högsäte och han 
satt på en hög, som konungar pläga; han bodde på Inderön 
på det ställe, som ännu heter Saurshaug. Man berättar, att 
han omkom därigenom, att vargar anföllo hans hjord; hird
männen eggade honom att värja sin egendom, han gick ned 
ur högen och dit, där vargarna voro, men de refvo honom 
genast i stycken.”

Det är tydligen denna historia, som den prosaiska krö
nikans bearbetare hört såsom en norsk folkberättelse, och 
han har endast i två punkter avvikit från sitt original — 
först däri att han givit hunden det vanliga norska konunga
namnet Sverre i stället för Saur, vidare däri att han gjorde 
Eystein till en svensk konung. Men här var det antagligen 
den norska traditionen, som ledde honom på villovägar. 
Enligt denna var Eystein konung över de norska Uplanden, 
d. v. s. över sydöstra Norge, men detta norska landskap för
blandades lätt och ofta av medeltidens historiker med det 
svenska landskapet Uppland, och det var därför en ganska 
naturlig slutsats han gjorde, då han i traditionens Uplän- 
dingakonung såg en svensk härskare.

Afzelius — och genom honom Braun — har däremot 
direkt anlitat Snorres berättelse, dock med den skillnaden, 
att Afzelius på sitt obesvärade sätt förvandlat den norska 
sagans vargar till en stor björn, ”den somliga trodde vara 
ett troll”.

I den norska folktraditionen ha vi således källan till den 
ena av de båda berättelserna — för övrigt den mindre popu-
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lära, ty på Gustav Vasas och hans söners tid brydde man 
sig föga om norrmännen, under det att man däremot med alls 
icke dold glädje upptog alla historier, som kunde vara ned
sättande för det hatade Danmark.

I sin äldsta svenska form, i den prosaiska krönikan, lyder 
den danska sagan på detta sätt: ”Domars son hette Attilia. 
Han vardt konung i Sverige och eröfrade Danmark och hela 
Tyskland och tog skatt af danerna, sedan konung Halfdan, 
hans frände, blifvit dräpt i Danmark, och gaf dem en racka 
till konung. Och efter konung Rackas död satte han jätten 
Läs dräng — som bodde på Lässö — till konung. Han hette 
konung Snö. Värre konung fingo danskarna aldrig.”

Denna för Danmark onekligen mindre smickrande historia 
är emellertid icke ett påfund av den svenske krönikeför- 
fattaren, utan ärligen avskriven ur ett danskt arbete, Annales 
Esromenses, som kort förut översattes till svenska. Där har 
sagan följande form: ”Sedan konung Siwatter hvite blifvit 
dräpt och ej hade någon son efter sig, tog Attilia, Sveriges 
konung, skatt af danskarna, och han hade en racka mycket 
kär. Den gaf han danskarna till konung och kallade honom 
konung Racka och svor, att den, som först underrättade 
honom om konung Rackas död, han skulle mista sitt hufvud 
för konung Attilii eget svärd. När konung Racka var en dag 
vid bordet i ett stort hof med sitt hoffolk och blef ärad så 
högtidligen som en annan konung, då såg han hundarna bitas 
på golfvet i sina koppel och sprang så från bordet i hopen 
till dem och ville skilja dem åt och blef där mellan dem 
klämd till döds.” Sagan fortsätter med att berätta, hur jätten 
Läs fäherde, Snö, på ett förblommerat sätt berättar för
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konungen om Rackas död, hvarefter han blir dennes efter
trädare.

I mindre utförlig form upptages anekdoten i två andra 
danska krönikor, av vilka den ena synes vara författad kort 
efter 1288 och den andra, ehuru skriven med runor, troligen 
tillhör samma århundrade. I en icke så litet avvikande gestalt 
läses den också i Saxos bekanta krönika från första början 
av 1200-talet. Här äro emellertid de handlande icke danskar 
och svenskar, utan norrmän och svenskar. Den tappraste 
bland svenskarna, Gunnar, blev nämligen förbittrad på norr
männen samt anföll dem och dräpte deras åldrige konung 
Regnald. ”För att med en ovanlig skymf”, fortsätter Saxo, 
”straffa det övervunna folket för dess feghet satte Gunnar 
en hund till styresman över det. Hvad annat skola vi väl tro, 
att han därmed afsett, än att låta ett öfvermodigt folk grund
ligt känna sig straffat för sin fräckhet, därigenom att det 
tvingades att böja sina nackar för en skällande hund? Och 
för att intet skulle fattas i skymfen, tillsatte han ståthållare, 
som i hundens namn skulle sköta dennes offentliga och 
enskilda angelägenheter. Därjämte tvingade han stormän af 
olika rang att beständigt uppvakta honom. Likaså bestämde 
han, att om någon af hofmännen visade, att han fann det 
nedsättande att tjäna en dylik herre och icke ville bekväma 
sig till att med djupaste vördnad följa efter honom, då han 
sprang hit eller dit, så skulle denne straffas med lemlästning. 
På så sätt lyckades han böja norrmännens högmod, så att 
de blott alltför tydligt insågo, hvilken vanära de ledo, då de 
nödgades lyda en hund.” Fortsättningen, hur norrmännen 
befriades från detta fyrbenta överhuvud, saknas.
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Med Saxo ha vi emellertid nått fram till sagans äldsta 
form, och med denna kunna vi nu jämföra den näst äldsta, 
den som finns hos den obetydligt yngre Snorre. Det synes 
mig då tydligt, att sagan är norsk. I bägge fallen spelar den 
i Norge, och ehuru sagan är infogad i Saxos danska krönika, 
uppträder ingen dansk såsom handlande. Då man dessutom 
genom Saxos egen uppgift vet, att en stor del av de sagor, 
som finnas inbäddade i hans krönika, berättats för honom 
av isländska sagoförtäljare, synes saken icke kunna lida 
något tvivel, så mycket mer som anekdoten hos Snorre är 
lokaliserad till en bestämd plats i Norge. Men varken hos 
Saxo eller Snorre föreligger denna saga, enligt min mening, 
i sitt ursprungliga skick, och frågan blir då: vilket har detta 
varit?

Såvitt jag kan se har denna anekdot från början blott varit 
en folklig skämtsaga, vars ursprungliga form i detta av
seende renast bibehållit sig i Esromannalerna. Själva tanken 
är mycket enkel, och har, såvitt jag kan påminna mig, i våra 
dagar iklätts en halvt ”dramatisk” form. Åtminstone vill 
jag erinra mig, att jag som barn på en manege sett en sam
ling dresserade hundar, utklädda i granna dräkter, spelande 
människor, sirliga och societetsmässiga. Men i ett nu uppstår 
av någon anledning ett gräl, människolaterna äro liksom 
bortblåsta, hundskallet verkar rent elektriserande och alla de 
fina herrarna och damerna vältra sig om varandra i ett 
ursinnigt slagsmål. Den sunda djurnaturen har segrat över 
kulturen.

78



EN POLITISK SAGA

Dylika konststycken voro icke obekanta för forntidens 
nordbor. I en dikt av en bland Harald Hårfagers skalder 
berättas, att konungen till sin förnöjelse hade gycklare, som 
gjorde konster med öronlösa hundar. I Sverres saga uppgives, 
att konung Magnus Erlingsson och hans hird roade sig med 
att se på tvenne gycklare, som i hallen läto små hundar 
hoppa över högt upplyftade käppar, varvid hundarna hop
pade högre, ju förnämare den var, för vilken de skulle visa 
sin talang.

För att komma fram till vår saga, behöva vi blott antaga, 
att forntidens gycklare haft ungefär samma nummer på sin 
repertoar som våra dagars: att de dresserat en hund till att 
spela hög herre, sitta på en tron och med ett ”vov” svara 
på underdåniga frågor, att numret avbrutits därav, att några 
andra hundar råkat i slagsmål och att Kung Hund då icke 
kunnat motstå frestelsen att blanda sig i detta.

Egendomligt nog ser det ut, som om den ”kloka” hund, 
jag här nödgats förutsätta, verkligen skulle historiskt kunna 
påvisas, och detta är onekligen en mer än vanligt lycklig 
slump, ty det kan vara vanskligt nog att framlägga bevisen 
för mänskliga individers historiska existens under 800- eller 
900-talen här i norden och några ”historiska” hundar äro
— utom i ett fall — ej kända.

De enda historiska dokument, vi äga från denna tid äro
— några runinskriptioner frånsedda — de s. k. skalde- 
visorna. De flesta av dessa äro väl förlorade, men på 1200- 
talet funnos de ännu kvar och användes då flitigt såsom 
historiskt material av de isländska sagoförfattarna. Särskilt 
begagnades de av nordens väl äldste litteraturhistoriker, den
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okände författaren till den omkring 1265 skrivna katalogen 
Skaldatal, i vilken de ”skalder” uppräknas som diktat äre- 
kväden till furstar. Bland dessa senare figurerar ock en 
Eystein Beli, som hade nio skalder och bland dem en vid 
namn Erp lutande. Om honom berättar Skaldatal, att han 
begått ett urbota dråp och därför skulle mista sitt huvud, 
”men så gjorde han en drapa om Saur, konungens hund, och 
frälste därigenom sitt huvud”. Som det förefaller funnos 
länge fragment kvar av denna dikt — ehuru i andra tradi
tioner tillagda den gamle, mera populäre skalden Brage — 
och detta vittnar om, att uppgiften verkligen är riktig, 
d. v. s. att det funnits en gammal dikt från 800- eller 900- 
talet, riktad till en konungs hund. Kungen har hetat Eystein 
och hunden Saur — således samma namn som i den av Snorre 
meddelade traditionen, vilken å andra sidan tydligen är 
oberoende av Erps skaldevisa. Detta åter antyder, att även 
denna sägen har ett historiskt underlag.

Men en hund, som haft den samhällsställning, att han 
hyllats med en dikt, författad av en berömd skald, kan ej 
gärna ha varit någon vanlig individ av släktet canis, utan bör 
framför övriga gelikar gärna ha utmärkt sig genom några 
framstående intellektuella företräden, och det är därför ett 
ganska rimligt antagande, att han kunnat utföra det konst
stycke jag ovan förutsatt. I varje fall är det rimligare, än 
att han verkligen varit konung.

Taga vi emellertid det här passerade konststycket till ut
gångspunkt, blir den följande utvecklingen ganska lätt att 
följa. Skämtsagan togs först i lokalpatriotismens tjänst: en 
konung i de norska Uplanden hade satt en hund till konung
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över trönderna, men en dag då denne satt på sin tron, hade 
några andra hundar nere i salen råkat i slagsmål, Kung Hund 
glömde bort sin värdighet, blandade sig i leken och blev 
ihjälbiten — den tragiska utgången har här tydligen tillagts 
dels för att ge det hela en passande avslutning, dels för att 
göra anekdoten mera historisk. I denna form vandrade sagan 
till Danmark, där först (hos Saxo) den förändringen gjordes, 
att ”Uplandskonungen” antogs vara en svensk och där sedan 
(Esromannalerna) själva händelsen — mera kritiklöst än 
patriotiskt — lokaliserades till Danmark. Men sagan levde 
fortfarande kvar i Norge, där man gav den en ny avslut
ning: trönderna, harmsna över den skymf man tillfogat dem, 
narra konungen att anfalla några vargar, som riva ihjäl den 
illasedde monarken. I den formen vandrade sagan över till 
Sverige, där man gjorde samma, misstag som förut Saxo, 
d. v. s. förbytte Uplandskonungen till svensk. Och samtidigt 
lånade man från Esromannalerna den andra versionen utan 
att misstänka, att de båda berättelserna i själva verket voro 
en och samma.

Men från den prosaiska krönikan gingo dessa sagor över 
till alla följande svenska historieskrivare under ett par 
hundra år. Den ende, som opponerar sig, är den sannings- 
älskande Olavus Petri, med vars ord vi vilja sluta denna 
lilla undersökning. Sedan han omnämnt sagan om Kung 
Racka, vilken av svenskarna satts till konung över Danmark, 
fortsätter han: ”Men den danska krönikan ( = Saxo) inne
håller intet därom. Det innehåller hon väl, att svenske män 
skola hafva satt de norska en hund till konung, hvilken, 
såsom vår krönika säger, där hette Sverring. Men om Kung

6. — S c h ii c k, Svenska bilder. I. g j



EN POLITISK SAGA

Racka talar den danska krönikan icke. Hvad nu sannast 
vara kan om dessa två hundar, Sverring och Racka, därom 
låter jag andra döma. En mäkta stor försmädelse hafver 
det varit, om så skedt är. Kanhända att Sverring och Racka 
haiva varit två män, de där slike hafva varit som hundar 
och för den skull hafva blifvit kallade hundar, eftersom de 
fordomdags plägade bruka fabler och förtäckta ord.”
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S. ERIK OCH HANS RELIKER.

Av medeltidens alla svenska konungar har väl alltid 
S. Erik varit den till namnet mest kände, icke blott under 
medeltiden, då han var Sveriges skyddspatron, utan än i dag, 
då huvudstadens vapen ständigt erinrar oss om honom. Men å 
den andra sidan är det ingen av vårt lands kristna konungar, 
som mindre omtalas i samtida eller något så när samtida 
källor. Saxo, vars ungdom dock inföll under hans tid, 
nämner icke ens hans namn. Konung Knut Eriksson (1167 
—1196) kallar väl sin fader ”konung Hericus”, och i en 
påvebulla uppgives Knut Erikssons fader ha dödats av sina 
fiender. Men den första mera upplysande anteckning vi ha 
om honom förskriver sig från nära fyrtio år efter hans död, 
och av denna framgår, att han redan 1198 dyrkats såsom 
helgon åtminstone i Uppland. I Vallentuna kyrkas kalenda- 
rium från detta år finner man nämligen vid den 18 maj 
antecknat: ”Herici regis f festum.”

Även den följande säkert daterbara anteckningen avser 
hans helighet. 1256 utfärdade nämligen påven Alexander IV 
en bulla, i vilken fyrtio dagars avlat utlovades åt dem, som 
på helgonets festdag vallfärdade till ”den Helige Henriks 
grav, vilket helgons kropp vilar i eder kyrka”, och samma 
avlat gives i ett annat brev av påven Clemens IV 1266, där 
helgonkonungen riktigare kallas Ericus. Ehuru aldrig kanoni-
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serad av kyrkan, var han således redan mycket tidigt ett 
även av påven erkänt lokalhelgon. Men stort mera £å vi 
på hundra år ej veta om honom.

Ett av hans sonson konung Erik Knutsson i början av 
1200-talet skrivet brev tryggar visserligen hans existens 
såsom svensk konung, men knappast mera. Erik Knutsson 
uppräknar där sina företrädare: S., E., K., Kanutus och 
Sverko, och de första initialerna avse tydligen Sverker den 
gamle, Erik den helige och Karl Sverkersson. Även i ett 
annat fall är brevet av en viss vikt. Det avser en donation 
av en egendom i Småland, och då Erik den helige, efter 
vad här upplyses, bekräftat denna, har han således varit 
erkänd såsom konung även i Småland.

Men frånser man denna magra notis, är den första världs
liga källskrift, i vilken Erik omnämnes, den till den yngre 
Västgötalagen fogade svenska konungalängd, som antag
ligen nedskrevs i slutet av 1220-talet. Icke heller denna 
säger så synnerligen mycket: ”Den tolfte var Erik konung. 
I en olycklig stund blev han hastigt avdagatagen. Han 
gjorde ständigt goda gärningar, medan han levde, och Gud 
gav honom god lön därför. Nu är hans själ i ro med Gud 
och hans helgon, och hans ben hvila i Upsala och hafva där 
tett och uppenbarat många fagra järtecken med Guds nåd.” 
I själva verket få vi här sålunda knappt någon annan upp
lysning, än den vi fått genom Erik Knutssons brev, näm
ligen att Erik den helige regerat mellan Sverker den gamle 
och Karl Sverkersson. Därutöver meddelas blott, att han 
oförmodat blivit dräpt och att han dyrkades såsom helgon. 
Och dessa uppgifter förefalla dessutom såsom senare in-
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fogade tillägg, ty i en latinsk översättning av Västgöta- 
lagens konungalängd lyder notisen blott: ”Såsom den tolfte 
regerade Erik den helige”, och mera har nog ej stått i det 
ursprungliga originalet.

Den äldsta, utförliga biografien förekommer först i den 
s. k. Erikslegenden. Här är icke tillfället att ingå i någon 
detaljerad kritik av dess ålder, dess förhållande till officiel 
över helgonet m. m. Men så mycket torde dock vara säkert, 
att denna biografi författats med tanke på relikernas över
flyttande från Gamla Uppsala till östra Aros, d. v. s. om
kring 1270, och troligt är, att ärkebiskop Fulko är dess för
fattare. Legenden är således skriven något över hundra år 
efter konungens död, och det är därför klart, att den ej i allo 
kan vara tillförlitlig. Särskilt gäller detta naturligtvis upp
gifterna om konungens fromma vandel, hans rättrådighet, 
hans kyskhet, hans späkningar, hans välgörenhet, hans kär
lek till kyrkan o. s. v. Ty dylika partier tillverkades i hel
gonlegenderna nästan efter schablon, och av ett mycket 
obetydligt faktum gjordes i regel ett stort nummer. Men 
i det hela synes en tillförlitlig tradition ha bevarats om 
honom, och stryker man vissa överdrifter, torde man få 
fram en tämligen tillförlitlig bild av konungen.

Legenden börjar med att upplysa om, dels att Erik var 
av kunglig börd, dels att han stammade från rikets stor
män eller med andra ord att han tillhörde en förnäm ätt, 
som på något sätt varit befryndad med det gamla konunga
huset. Källornas torftighet sätta oss icke i stånd att närmare 
bestämma arten av denna frändskap, som i och för sig är 
ytterst trolig. Enligt den sannolikaste uppgiften (i en krönika
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från 1333) grundade sig hans anspråk på tronen därpå, att 
han var gift med Inge den yngres dotter Kristina. Men av 
åtskilliga andra uppgifter, som här icke kunna prövas, finnes 
det åtminstone en viss sannolikhet för, att han på mödernet 
stämmat från den danska konungaätten, och legendens upp
gift, ehuru icke bevisligen riktig, är därför åtminstone icke 
bevisligen oriktig, snarare sannolik.

Den nästa uppgiften är särskilt viktig. Enligt denna blev 
Erik av landets stormän och hela folket enhälligt vald till 
konung, då ”tronen var ledig”, d. v. s. efter konung Sverkers 
död, som inträffade 1156. Denna uppgift strider emellertid 
mot en annan, som meddelas längre fram: att Erik regerat 
tio år, d. v. s. — då hans död 1160 kan anses säkert kon
staterad — mellan 1150 och 1160. Endera uppgiften måste 
därför vara oriktig, och det försök, som nyare historiker 
gjort att förena dem genom att antaga, att Erik blivit vald 
till konung blott för Uppland, ännu medan Sverker regerat, 
motsäges bestämt av legenden, som uppgiver, att han en
hälligt valts av hela folket och att valet förrättats vid en 
tronledighet. Man måste därför bestämma sig för att antaga 
den ena uppgiften och förkasta den andra — såvida man 
ej vill betvivla bägge, vartill man har full rätt, ty för histo
riska uppgifter av denna art äro legenderna mycket dåliga 
källskrifter. I varje fall kan man ej med stöd av legenden 
förfäkta, att Erik intill julen 1156 regerat samtidigt med 
Sverker. Det i och för sig sannolika är onekligen, att han 
följt efter Sverker och blott regerat 1157—1160.

Legenden fortsätter med att berätta, att konungen mycket 
intresserade sig för lagstiftning, och denna uppgift bestyrkes
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som bekant av Upplandslagens ärvdabalk, som nämner, att 
lagen om hustrus giftorätt i boet givits av konung Erik. 
Det säges ock, att han utvidgat och förskönat den av äldre 
konungar grundade domkyrkan i Gamla Uppsala, och även 
detta är i och för sig ganska troligt, ehuru hans åtgöranden 
sannolikt av legenden tillagts en större betydelse, än de 
i verkligheten hade.

Därefter prisas hans späkningar o. s. v., och detta, som 
berättas om alla helgon, kan ju skrivas på legendretorikens 
konto.

Viktigare är den i samband härmed meddelade uppgiften 
om ett av honom företaget korståg till Finland. Visserligen 
kan man antaga, att författaren överdrivit betydelsen av 
detta, men någon anledning att förneka korståget finns 
knappast. Man får nämligen alls icke jämföra en dylik 
svensk expedition till det närbelägna Finland med frans
männens korståg till Palestina. Ett krigståg till Finland 
krävde icke någon större apparat, och den gamla svenska 
ledungen, som under den hedniska tiden troligen utgick varje 
sommar, fortsatte, om än mindre ofta, även under den äldre 
kristna tiden. Man gick då såsom förut ut på plundrings- 
och sjörövartåg till de hedniska grannländerna, och troligen 
förband man därmed såtillvida en missionärsverksamhet, 
som man döpte de hedningar, vilka råkade i svenskarnas 
våld. Att dylika korståg vid denna tid voro vanliga, intygas 
av ett 1172 skrivet påvebrev, i vilket svenskarna varnas för 
korståg till Finland, ty väl antogo finnarna kristendomen, 
då en kristen här tvingade dem, men så snart denna dragit 
sig tillbaka, förkastade de åter den lära, de nödgats omfatta,
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och återföllo i sin gamla vantro. Att konung Erik en femton 
år förut företagit ett dylikt korståg, är således mycket rim
ligt, även om han icke lyckats att varaktigt befästa kristen
domen i landet, vilket legenden för övrigt heller icke påstår.

Mest tilltro förtjänar naturligtvis legendens uppgift om 
konung Eriks död. Mot honom uppträdde den danske 
konungens son Magnus och gjorde på grund av sin möderne
börd anspråk på tronen. I det hela är detta riktigt. Den 
Magnus, som här avses och som omtalas i flera samtida 
källor, var visserligen ej son till en dansk konung, utan till 
den danske prinsen Henrik Skatelär, som dock var sonson 
till konung Sven Estridsson. Magnus Henrikssons mor var 
verkligen dotter till en svensk konung, Ragnvald Ingesson, 
och sondotter till Inge den äldre. Saxo, som här är en till
förlitlig hemulsman, uppgiver, att Magnus Henriksson tro
ligen stått bakom Sverker den gamles mord, och i varje fall 
kunde han anse sig ha minst lika goda anspråk på tronen 
som Sverker den gamle och Erik.

Medan konung Erik på Kristi himmelsfärdsdag åhörde 
mässan i den heliga Trefaldighetskyrkan i östra Aros, över
föll Magnus Henriksson honom oförvarandes, en strid upp
stod, konungen erhöll en mängd sår, och då han halvdöd 
låg utsträckt på marken, avhöggo fienderna skymfligt hans 
huvud. Men av hans blod upprann en källa, som ännu 
finnes kvar.

Kristi himmelsfärdsdag inträffade 1160 den 5 maj, men 
redan i Vallentunakalendariet uppgives den 18 såsom 
”S. Eriks festdag”; och närmast till hands ligger väl där
för att antaga, att legendförfattaren här misstagit sig. Men
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icke ens detta är absolut nödvändigt, ty det kan även 
tänkas, att festdagen varit den dag, då Eriks lik överförts 
till domkyrkan i Gamla Uppsala och således avsett hans 
första ”translation”. Den andra festdagen — Erik ”trans
latas” (den 24 januari, egentligen den 23) — i våra gamla 
almanackor avsåg ju den dag, då relikerna överfördes från 
Gamla Uppsala till östra Aros. I varje fall kunna ju dessa 
båda dagar, den 5 och den 18 maj, lätt ha sammanblandats 
och uppgått i en enda, och uppgiften, att själva dödsdagen 
inträffat den 5 maj, kan icke alldeles förkastas.

Legendens framställning i övrigt av konungens död har 
snarast blivit bestyrkt av den senaste undersökningen. De 
ben, som förvaras i relikskrinet, ha tydligen varit utsatta 
för våld ännu under bärarens livstid, och svärdshuggen 
kunna tydligt iakttagas. Men även halshuggningen bestyrkes 
av den ännu bevarade genomhuggna halskotan. Särskilt av 
vikt är, att hugget tilldelats ägaren, medan denne låg på 
rygg och icke, såsom vid vanliga avrättningar, medan delin- 
kventen vände ansiktet mot marken, ty detta tyder på, 
att halshuggningen skett under själva striden — eller just 
såsom legenden berättar: medan konungen, halvdöd, låg 
utsträckt på marken. Att så pass många hugg träffat benen, 
kan möjligen bero därpå, att han vid kampens början befann 
sig till häst i spetsen för sin hird.

Legendens sanning har härigenom på ett mycket åskåd
ligt sätt bekräftats, och även relikernas äkthet har genom 
den senaste undersökningen styrkts, ty så skickliga anatomer 
voro medeltidens reliksamlare icke, att de i brist på en äkta 
relik lagt en dylik framifrån avhuggen halskota bland hel-

8?



S. ERIK OCH HANS RELIKER

gonbenen, utan i så fall hade de nog, om de måst anskaffa 
en falsk relik, nöjt sig med en på vanligt sätt avhuggen 
halskota.

De tvivelsmål, som redan Schefferus uttalade i sitt 1666 
utgivna arbete Upsalia Antiqua om relikernas äkthet, äro 
därför troligen ogrundade och synas bero på en felaktig tolk
ning av en ännu bevarad uppgift från medeltiden — kanske 
också på en inom protestantismen ej ovanlig tendens att 
förneka trovärdigheten av varje katolsk tradition.

Enligt ett tillägg till Erikslegenden låg konungens döda 
kropp någon tid kvar på den plats, där han. fallit, men 
fördes sedermera in i en fattig kvinnas koja, och där skedde 
det första järtecknet, i det att kvinnan, som varit blind, 
botades. Men strax därefter gravsattes relikerna i Gamla 
Uppsala kyrka, som några år senare upphöjdes till rangen 
av domkyrka för Sveriges förste ärkebiskop.

Vallfärderna tyckas nu ha börjat till graven. Om anled
ningen till det helgonrykte, som den dödade konungen så 
hastigt förvärvade, kan man endast uppställa förmodanden, 
ty till legendens försäkran om hans fromma vandel vågar 
man ej sätta alltför stor tilltro, ehuru man å den andra 
sidan lika litet kan bestrida Eriks katolska bigotteri. Sanno
likt hade han varit en man med betydande egenskaper. Men 
viktigast var nog, att han blivit dräpt, medan han åhörde 
mässan, ty över en dylik död föll gärna under medeltiden 
en viss helgonglans. Den danske konung Knut, som 
dräptes i S. Albans kyrka i Odense och tyckes ha varit en 
ganska hård man, blev som bekant helgon, och samma helig-
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het förvärvade sig en västgötapräst vid namn Nicolaus, som 
dödades, när han förde hostian till en sockenbo.

Alldeles obestridd var Eriks helighet till en början troligt
vis icke, och frågan hade nog även en politisk bakgrund. 
Efter hans död började som bekant striden mellan de olika 
konungaätterna, Sverkers och Eriks, och för varje ätt låg 
det tydligen en ganska stor vikt på att till stamfader ha 
ett helgon. I själva verket hade Sverker den gamle lika goda, 
troligen bättre anspråk på en dylik helgongloria. Han hade 
nämligen blivit mördad, då han skulle begiva sig i julottan, 
och på detta faktum kunde ju byggas lika mycket som 
därpå, att Erik på Kristi himmelsfärdsdag blivit överfallen, 
medan han åhörde mässan. Sverkers många kloster- och 
kyrkoanläggningar, som äro historiska fakta, tyda också 
på, att han varit en mycket bigott man, under det att den 
enda, mera personliga notis, som vi utom legenden ha om 
Erik, snarast tyder på motsatsen.

Notisen förekommer i en berättelse om Vittskövle klosters 
grundläggning. Handskriften är visserligen först från början 
av 1500-talet, men själva berättelsen är tydligen gammal 
och pålitlig. Enligt denna hade konung Sverker och hans 
gemål grundat två cistercienserkloster, det ena i Alvastra 
i Östergötland, det andra på Lurön i Västergötland. Det 
senare flyttades emellertid strax efteråt till Värnhem, dit 
en rik kvinna vid namn Sigrid inbjudit munkarna. Men efter 
Sigrids död utsattes de för en stor förföljelse av konung 
Eriks drottning Kristina, i följd varav de 1158 flyttade 
till Danmark. När emellertid konung Erik och hans gemål
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blivit mildare stämda, vände de tillbaka och återuppbyggde 
Värnhem.

Med Eriks i legenden så beprisade kyrklighet var det 
i verkligheten kanske icke så alldeles helt beställt, under det 
att Sverker var en verklig kyrkovän. Och det förefaller 
därför ganska rimligt, att det sverkerska partiet mot Erik 
den helige uppställt en Sverker den helige. Om en dylik 
kontrovers finns verkligen en egendomlig antydan.

Erik den helige efterträddes som bekant av Sverker den 
gamles son Karl, som emellertid efter en sjuårig regering 
(1167) mördades av Erik den heliges son Knut, och därmed 
utbröt en våldsam strid mellan de båda partierna. Den nye 
ärkebiskopen, som blivit tillsatt av Karl Sverkersson och 
tillhörde det sverkerska partiet, tyckes ha blivit fördriven av 
Knut Eriksson och begivit sig till Rom, där han antagligen 
påverkade påven i en för konung Knut fientlig riktning. 
De påvebrev, som under denna tid äro skrivna till Sverige, 
äro därför ej ställda till konungen. Men så skickade Knut 
Eriksson själv ett sändebud till Rom, prästen Richard, och 
denne tycks fullständigt ha omstämt påven, ty nu (1172) 
kom ett till konungen skrivet brev, i vilket en egendomlig 
sats förekommer, som utan allt tvivel återgår till prästen 
Richards framställning av de svenska förhållandena. Påven 
skriver nämligen, att han med fasa hört, att några i 
konungens rike, bedragna av djävulens svek, såsom helgon 
dyrkade en man, vilken blivit ihjälslagen under rus och 
dryckenskap, och detta ehuru kyrkan knappt tillät, att man 
bad för dem, som dräpts under ruset. En dylik dyrkan var 
därför till stor fara för deras själar, och även om under
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och järtecken skedde genom honom, så fingo de dock icke 
utan kyrkans tillstånd dyrka en dylik man.

Då uppgiften om detta falska helgon stammar från en 
man, tillhörande det erikska partiet, kan därmed icke avses 
Erik den helige, utan snarast en av motpartiets ryktbarheter. 
Påståendet att mannen i fråga blivit dräpt under ruset, var 
en beskyllning, som i varje fall av illviljan kunde riktas 
mot Sverker, som mördats strax efter det att han lämnat 
julgillet för att begiva sig i ottesången. Julgillena voro 
ju enligt gammal hävd väldiga dryckeslag, och ett mord 
i samband med ett julgille kunde därför utläggas på det 
sätt, som påvens brev visar. Det är därför ganska rimligt, 
att vi i detta brev ha att se ett utslag av kampen mellan 
den sverkerska och erikska ätten, här överförd på helgon
dyrkans område.

Av de båda konkurrenterna hade Erik den största utsikten 
att segra, ty konungarna av hans ätt regerade den avgjort 
längsta tiden, Erik den heliges son Knut i nära trettio år 
(1167—1196), således under den mest kritiska tiden. Mot 
hans efterträdare av den andra ätten, Sverker Karlsson, 
utbröt ett uppror redan 1205, och 1208 fördrevs konungen. 
Efter honom kom blott en Sverkerättling på tronen, Johan 
Sverkersson, men han avled strax efter det att han blivit 
myndig, och med honom utdog ätten (1222). I stort sett till
hörde således Sveriges konungar helgonkonungens egen ätt, 
och från samma ätt stammade ock de följande folkungarna. 
Att de främjat kulten av ättens stamfader, får tagas för 
givet, likaså att de efter bästa förmåga sökt hindra en 
dyrkan av Sverker den gamle, om någon dylik förekommit.
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De politiska förhållandena tryggade därför Erik den 
heliges seger över den motståndare, mot vilken han till en 
början kanske hade att kämpa, och vallfärderna till graven 
i Gamla Uppsala tilltogo antagligen med åren i livlighet. 
Dessa vallfärder äro ett viktigt moment vid bedömandet av 
Erikslegendens trovärdighet.

I allmänhet har man nog överdrivit trovärdigheten av 
en medeltida tradition. Men man bör skilja på tradition och 
tradition. Prästen, som vårdade relikerna i Gamla Uppsala 
och jämt och ständigt fick visa dem eller graven för de 
tillströmmande pilgrimerna, varierade säkerligen icke sin 
berättelse för varje ny pilgrim, utan liksom en modern 
kyrkvaktare fick han antagligen ganska snart färdig en 
oföränderlig, fix berättelse, som han år från år upprepade 
och som sedermera gick i arv till hans efterföljare för att 
slutligen med några retoriska utbroderingar ingå i den legend, 
som nedskrevs på 1270-talet. Då denna kyrkvaktartradition 
sannolikt går tillbaka till tiden strax efter konungens död, 
så måste man beteckna den såsom i det hela god och till
förlitlig.

På den tradition, som utbildats och bevarats vid graven 
i Gamla Uppsala, vilade ock de predikningar, som höllos 
på helgonets festdag den 18 maj, då tillströmningen av all
moge tydligen var störst, och av allmoge icke blott från 
trakten, utan, med hänsyn till avlaten, från hela Sverige. 
Och även detta är av stor vikt. Medeltidens människor 
studerade som bekant icke historia, och den enda historiska 
litteratur, vi hade före 1300-talet, var den magra konunga- 
längd, som fogats till en handskrift av Västgötalagen. Något
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vidare bekant kan denna ej anses ha varit, och för övrigt 
var det ju endast några få ”lärde”, som voro läs- och skriv- 
kunniga. Den enda väg, på vilken några kunskaper kunde 
meddelas den stora allmänheten, var därför det muntliga 
ordets, och predikningarna voro den tidens enda föreläs
ningar. Av en särskild vikt voro de, som höllos om S. Erik, 
ty endast i dessa fick den svenske bonden höra något om 
sitt lands historia. De övriga svenska helgonlegenderna — om 
S. Eskil, S. Botvid, S. Helena, S. Birgitta m. fl. — hade 
endast ett religiöst innehåll och berörde inga politiska till
dragelser. Bondens kunskap om Sveriges äldre öden samman
föll därför i stort sett med det, som predikanten meddelade 
honom om S. Erik. Ty någon muntlig historisk tradition 
fanns knappast under medeltiden. Liksom inom en enskild 
släkt gick även vad beträffar rikets angelägenheter tradi
tionen i regel endast en hundra år tillbaka, och om till
dragelserna före denna tid hade man blott några högst för
virrade föreställningar. Adam av Bremen återger den tradi
tion, som på 1030-talet fortlevde vid det svenska hovet om 
landets äldre öden, men hans sagesmans minnen gå blott 
till ungefär 930. En svensk krönika, som finnes infogad 
i Her varar sagan, återger traditionen vid Inge den äldres 
hov på 1080-talet, men denna är säker blott till Erik Seger- 
säll, d. v. s. slutet av 900-talet; allt det föregående är en 
isländsk historieskrivares konstruktion.

Och utan tvivel var det på samma sätt även senare under 
medeltiden. I regel sträckte sig nog traditionen blott en två 
à tre generationer tillbaka i tiden. Erikslegenden — det enda 
historiska arbete, som allmogen kände — fick därför en
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alldeles särskild betydelse, och denna förklarar den oerhört 
stora plats, som helgonkonungen kom att intaga i den medel
tida allmogens uppfattning. S. Erik blev för bonden icke 
blott den fromme helgonkonungen, utan han utrustades med 
alla de egenskaper, som svensken älskade att finna hos sin 
konung, och hans tid, S. Eriks tid, blev den gyllene åldern. 
Framför allt var konungen rättfärdig, och den lag, som 
bonden hade, men som så ofta kränktes av de mäktige 
i landet, den lagen, som i verkligheten tillkommit under 
Magnus Eriksson, kallade man allmänt under hela 140c- 
talet ”S. Eriks lag” och trodde, att det var S. Erik, som 
givit den åt allmogen. Själv for konung Erik kring i byg
derna och skipade rätt utan att åt fogdar och andra över
lämna detta uppdrag, och under hans tid trycktes bonden 
icke av några skatter. Redan i landslagen stod han såsom 
Sveriges specielle patronus, och den konungaed, som den 
nyvalde konungen svor, svor han vid Gud, S. Maria och 
S. Erik konung.

Till dessa fantastiska föreställningar inskränkte sig tro
ligtvis bondens kännedom om Sveriges historia, men så svag 
denna grund än var, är det likväl på denna, som en natio
nellt svensk stat blivit byggd, och denna vördnad för S. Erik 
är det första utslaget av svensk fosterlandskärlek.

Den äldsta samtida underrättelse vi ha om det Engel- 
brektska upproret, förekommer i ett brev från en Danzigbo, 
som på sommaren 1434 uppehöll sig i Stockholm, och i detta 
talar han om de bondeskaror, som under Engelbrekt ryckte 
an mot Stockholm. Dearas fordran är — skriver han — ”att 
de vilja ha en konung i Sverige och fördriva konungen av
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Danmark ur de tre rikena, och själva vilja de vara herrar. 
Detta göra de alla därför, att det här i Sverige åter må 
bliva, såsom det förr var i konung Eriks tid, en helig man, 
som man här i landet dyrkar. Då var här ingen tull eller 
skatt eller pålagor på bönderna, såsom det nu är, och åter 
vilja de hava rättvisa såsom i forna år.”

En återgång till S. Eriks tid var således upprorets lösen, 
och det var i den formen, som den svenska fosterlandskär
leken först klädde sig. Det första svenska rikssigill, vi fingo 
såsom ett uttryck för den vaknande nationalitetskänslan, har 
också helgonkonungens bild, och den latinska omskriften 
lyder: ”Sveriges rikes sigill, S. Erik svears och götars 
konung.”

S. Erik hade därmed blivit något mera än kyrkans vanliga 
helgon. Han hade blivit svenskhetens egen symbol, och då 
svenskarna sedermera under Sturarna stridde för frihet och 
oberoende, var det framför allt S. Eriks hjälp de åkallade.

Egendomligt nog fick Erikslegenden just inga tillskott 
under medeltiden, utan i det stora hela höll man sig troget 
till den tradition, som fixerats i den på 1260-talet nedskrivna 
legenden, och ökade till denna endast med en samling 
mirakler, som i början av 1300-talet antecknades av ärke
biskop Fulkos systerson Israel Erlandi. Men i vissa kloster
annaler och norska sagor förekomma dock några enstaka 
uppgifter, som möjligen härleda sig från den tradition, som 
utbildats före legendens nedskrivande. Till dessa hör — utom 
dödsåret, som angives redan av Israel Erlandi — att hans 
moder hette Cecilia och hans fader Jedvard. Den sista 
uppgiften, som förefaller trovärdig, är för övrigt ganska
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märklig, ty namnet är engelskt och tycks för övrigt icke 
ha varit brukligt i Sverige. I detta namn ligger därför en 
antydan — om också icke mer än en antydan — om släktens 
föregående historia.

I England vistades som bekant under iooo-talet en mängd 
nordbor, som befolkade den s. k. Danelagen och som mer 
och mer angliserats. Men vid den normandiska erövringen 
1066 utsattes dessa liksom sachsarna för ett våldsamt för
tryck, och en stor del av dem tyckes därför ha emigrerat. 
Det var vid denna tid som det nordiska väringagardet i Kon
stantinopel började rekryteras med engelsmän — sannolikt 
till större delen från Danelagen — och det var vid samma 
tid som Västsverige definitivt kristnades, såsom det före
faller till en väsentlig del tack vare en stark immigration 
av kristna nordbor från England. Man vill då gärna tro, 
att Erik den heliges farfar varit en bland dessa till Väster
götland från Danelagen överflyttade nordbor, och för denna 
gissning talar det engelska namnet Jedvard; namnet Knut, 
som Erik den heliges son bar, var ju också ett bland Eng
lands nordbor populärt namn.

Utom dessa genealogiska notiser och mirakierna lade man 
föga till Erik den heliges historia. Men en folketymologi 
i samband härmed är dock av ett visst intresse. Den härrör 
troligtvis från det Engelbrektska upprorets tid och före
kommer för första gången i den kort därefter nedskrivna 
s. k. prosaiska krönikan. Sedan denna berättat, att konungen 
dräpts av den danske prinsen Magnus Henriksson, tillägges, 
att denne och hans kumpaner strax därefter av hälsingar 
och flera svenskar blivit slagna icke långt från Uppsala och
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att en kyrka, som till minne kallats Danmark, nu står på 
den plats, där de lidit sitt nederlag.

Detta är en ren folketymologi, ty namnet Danmark 
— som bör jämföras med Dannemora, Danderyd m. m. — 
är ett uråldrigt namn på socknen utanför Uppsala, och enligt 
en vida äldre uppgift blev Magnus Henriksson slagen vid 
Örebro. Men denna kamp, som man på Engelbrekts tid förde 
mot danskarna, fick genom denna förbindelse en starkare 
anknytning till S. Eriks tid. Det frihetskrig, som nu fördes 
mot de danska fogdarna, hade sin förebild redan i Erik 
den heliges sista strid, det hade varit genom ett danskt för
räderi, som helgonkonungen fallit, och folketymologien gav 
därför frihetskriget en både religiös och nationell innebörd.

På 1400-talet dyker för övrigt upp en relik, som i viss 
mån har samma syfte, nämligen S. Eriks baner. Under det 
ryska kriget anhöll Sten Sture hos Uppsala domkapitel att 
få låna det att föras mot de otrogna ryssarna och lovade 
att sedermera samvetsgrant återställa det. Eriksbaneret hade 
således samma betydelse för medeltidens svenskar som Dane- 
brogen för danskarna. Men i nyare tid omtalas det icke, 
och förmodligen har det förstörts vid någon av de eldsvådor, 
som drabbat kyrkan.

Dess egentliga användning tycks dock mindre ha varit 
vid krig än vid en fredlig procession. S. Eriks dag inföll, 
såsom vi förut sett, den 18 maj eller på våren, och härpå 
berodde möjligen, att han blev bäraren av en gammal hed
nisk ceremoni. Såsom vi av flera tillförlitliga uppgifter veta, 
utgjordes huvudpunkten i den gamla, särskilt bland svearna 
populära Freyskulten av en festprocession om våren. Gudens
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bild — eller en person, utklädd såsom Frey — fördes då 
på en vagn under glada fester kring i bygderna, och detta 
ansågs giva marken äring. Den förnämsta dylika Freys- 
processionen var naturligtvis den, som utgick från det stora 
templet i Uppsala, där gudens bild förvarades.

En stor del av dessa hedniska ceremonier fortlevde i 
kristnad form också under medeltiden, och till dem tyckes 
också den gamla Freysprocessionen ha hört. Ty på S. Eriks 
dag fördes relikskrinet, företrätt av S. Eriksbaneret, högtid
ligen mellan Nya och Gamla Uppsala på en särskild för 
detta ändamål stenlagd väg, och detta ansågs medföra god 
årsväxt. Ännu under Gustav Vasas tid anhöllo myndig
heterna i Uppsala att få fortfara med denna ceremoni. Men 
något senare under samma tid upphörde S. Eriksprocessionen 
av ett skäl, som vi strax skola inse.

Den viktigaste tilldragelsen i S. Eriksrelikernas historia 
var dock deras överflyttning från Gamla Uppsala till den 
nya staden med samma namn. Redan de äldsta diplom, som 
tala om Gamla Uppsala, nämna om kyrkans förfall — tro
ligen orsakat av en eldsvåda i början av 1200-talet — och 
redan vid denna tid var man betänkt på att flytta dom
kyrkan och ärkebiskopssätet först till Sigtuna, sedan till 
östra Aros. När man börjat bygga på den nya domkyrkan, 
är ej rätt säkert, ty det dokument, på vilket man. förut grun
dade en datering eller ”biskop Karls anteckningar”, har visat 
sig vara en förfalskning från 1600-talet. Men så mycket är 
i varje fall säkert, att Eriksrelikerna 1273 högtidligen över
flyttades från Gamla Uppsala till östra Aros.
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Men vart fördes dessa reliker? Den nya domkyrkan var 
i alla händelser ej så färdig, att den kunde mottaga några 
reliker, även om grunden var lagd och möjligen några fot 
av murarna uppförts. Att de dyrbara relikerna placerats 
mitt bland byggnadsställningar och stenhögar, är naturligtvis 
ej tänkbart. Icke heller talar någon enda underrättelse om, 
att relikerna någonsin befunnit sig i den redan på Erik den 
heliges tid existerande Trefaldighetskyrkan. I en. mycket 
instruktiv avhandling synes mig arkivarien Kjellberg ha löst 
denna tämligen diskuterade fråga. För relikerna uppförde 
man, enligt hans bevisföring, en provisorisk träkyrka på den 
plats, där konungen enligt traditionen stupat, d. v. s. på det 
nuvarande Riddartorget mittemot Värmlands nation. Där 
fanns också länge den nu igenlagda källa, som enligt legen
den skulle ha sprungit upp ur Erik den heliges blod, ehuru 
namnet som bekant i senare tid överförts på den bredvid 
Akademikvarnen belägna brunnen.

S. Eriks kapell, bredvid vilket den gamla domskolan låg, 
ombyggdes i sten i början av 1300-talet — då relikerna 
redan flyttats därifrån — och stod kvar ännu till den stora 
eldsvådan 1702, ehuru ruinerna först vid århundradets mitt 
avlägsnades. Den stenplatta, på vilken relikskrinet stått, 
hade emellertid redan förut försvunnit ur kapellet, men 
1607 påträffats hos en borgare i Fjärdingen. Den var ännu 
försedd med en upplysande inskrift och överlämnades av 
den nitiske fornforskaren Johan Bureus, som funnit den, 
till domkyrkan, där den förvarades till 1702 års eldsvåda.

Från det provisoriska träkapellet överfördes emellertid 
relikerna till domkyrkan, så snart denna blivit så färdig,
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att den kunde tjäna såsom förvaringsrum. Enligt en tro
ligen riktig, ehuru något förvirrad anteckning skedde detta 
sannolikt 1290, i varje fall ej långt efteråt.

Hur relikerna förvarats i Gamla Uppsala, känner man 
icke, men av en notis att döma hade konungen begravts 
under kyrkgolvet kanske i en vanlig träkista, möjligen blott 
i själva jorden. Och det var även det naturliga, ty då han 
först jordades, var han ju icke något helgon, utan blott 
en svensk konung, och det sätt, på vilket hans kvarlevor 
behandlats, bör därför ha varit det vid andra begravningar 
vanliga — att han ej jordades på en kyrkogård eller i det 
obetydliga Trefaldighetskapellet, utan i närmaste biskops
kyrka, berodde naturligtvis på hans rang, ej på hans helig
het. Det äldsta relikskrinet förfärdigades antagligen först 
för translationen 1273 eller kort efteråt. Första gången detta 
omtalas är 1303, då det på begäran av hertig Erik öppnades 
i närvaro av ärkebiskopen, biskopen av Västerås, Sigtuna- 
priorn Israel Erlandi m. fl. Skrinet befanns då innehålla 
helgonets huvud och ben förvarade i sex knyten (in sex 
liguturis sive massis); endast några få och obetydliga småben 
hade förut borttagits. Men tilläggas kan, att dylika reliker då 
och då under medeltiden bortskänktes — vid detta tillfälle 
fingo hertig Erik, biskopen av Västerås och Israel Erlandi 
några stycken, och sedermera skickades dylika, såsom man 
vet, till Vingåkers kyrka och Mariakyrkan i Antwerpen. 
Katedralen i Uppsala hade dock en så rik tillgång på heliga 
ben, att den utan avsaknad kunde undvara några. Ty enligt 
kyrkans register av 1344 hade domen en bit av Kristi kors,
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ett stycke av hans grav, en del av Johannes Döparens huvud 
samt ben av apostlarna Petrus, Paulus, Tomas, Bartolomeus 
och Matteus förutom massor av martyrben.

Nästa gång skrinet omtalas är 1359. Vid en då företagen 
inspektion befanns det så bofälligt, att det endast med ögon- 
skenlig fara kunde bäras i den procession, som man till den 
stora dödlighetens avvändande tänkt anordna mellan Gamla 
och Nya Uppsala. För att det icke alldeles skulle falla 
sönder, överlämnades det till reparation åt mäster Thomas, 
snickare vid Domkyrkan, och mäster Egardus, guldsmed och 
liksom Thomas borgare i Uppsala, och detta tyckes antyda, 
att skrinet varit av trä med silverbeslag. Helgonets huvud 
och ben befunno sig såsom förut i sex knyten, vilka under 
reparationen lades i en annan kista, som förseglades med 
sigill. Sedan skrinet dagen därpå, ”omsorgsfullt” reparerat, 
återställts av Thomas och Egardus, lades relikerna åter dit.

Den korta tiden visar dock, att reparationen varit ytterst 
flyktig och tydligen blott avsedd att hindra, att skrinet vid 
den tillämnade processionen föll sönder.

Ett nytt skrin förfärdigades enligt Messenius först 1405 
av guldsmeden Lambert i Stockholm och var synnerligen 
dyrbart; endast förgyllningen kostade 534 engelska nobler. 
Messenius är i allmänhet mycket väl underrättad, när det 
gäller dylika ting, och troligen är även här hans uppgift 
riktig. Men avslutat var arbetet dock ej 1405, utan ännu 
1414 var Lambert sysselsatt härmed, ty då kvitterade han 
en summa av 56 nobler, som han av domkapitlet mottagit 
”to des schrins behof”. Detta konstverk finns emellertid icke
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längre kvar. Men lyckligtvis hade man ända till 1702 en 
sannolikt trogen avbildning av detsamma å det altarskåp, 
varom jag strax skall tala. I motsats till det nuvarande 
skrinet bestod det av två våningar i en vacker sengotisk stil 
med wimpergen, korsblommor och fialer samt en mängd 
helgonfigurer.

Strax efter det för den svenska nationalkänslan så väckande 
slaget vid Brunkeberg förärade Sten Sture och hans fränder 
ett dyrbart, rikt målat och skulpterat altarskåp till dom
kyrkan, vilket uppställdes i koret och å vilket den nyss 
omtalade avbildningen av skrinet samt för övrigt bilder ur 
Erik den heliges historia förekommo. Såsom nyss antyddes, 
förstördes skåpet 1702, men hade dessförinnan lyckligtvis 
avtecknats av Peringsköld, i vars bekanta arbete den intres
serade kan betrakta detta tvivelsutan för sin tid betydande 
konstverk.

Med kännedom om Gustav Vasas sätt att behandla kyr
kornas och klostrens silverskatter kunde man förmoda att 
han låtit nedsmälta även mäster Lamberts skrin. Men får 
man tro Messenius tycks han ha skonat det och blott flyttat 
det — jämte helgonbenen — från kyrkan upp till slottet. 
S. Erik var visserligen ett helgon, men han var tillika svensk 
konung, och för en företrädare hade även Gustav Vasa 
någon respekt.

På slottet förblev skrinet enligt Messenius ända till 1573, 
då Johan III, vasatidens mest pietetsfulle konung, lät ned
smälta det för att skaffa sold åt de skotska legoknektarna. 
Men redan nästa år beställde han ett nytt skrin, och 1577
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fördes själva helgonbenen med katolsk pomp och ståt till
baka till domkyrkan. Denna överflyttning skedde likväl icke 
utan motstånd. Med konungen, som med anledning därav 
rest till Uppsala, följde den beryktade jesuiten Klosterlasse, 
som den i november med hänsyftning på den nya trans- 
lationen höll en våldsam predikan om helgonens reliker och 
deras förböner, vilken predikan väckte mycken förbittring 
hos de rättrogna protestanterna och framkallade en skriftlig 
gensaga från tre av professorerna och stadens kyrkoherde.

Vad det nya silverskrinet beträffar, har C. A. Ossbahr 
klarlagt dess historia. Det förfärdigades av en guldsmed 
Hans Rosenfält, som arbetade därpå under sex år, 1574 
—1579; några mindre detaljer utfördes av Antony de Kroch 
och den bekante konstnären Wiliam Boy, men förgyllningen 
av myntmästaren Gilius Koitz. Först 1580 eller 1581 blev 
skrinet uppställt i kyrkan, sedan de mycket dryga omkost
naderna till större delen gäldats av den fromma drottning 
Katarina Jagellonica.

Den mycket pietetsfulle Johan III nöjde sig emellertid ej 
med denna hyllning åt helgonkonungens minne utan lät den 
nyss omtalade Wiliam Boy av marmor och i vasarenässans 
förfärdiga en vacker gravbyggnad, i vilken silverskrinet ned- 
sattes och som också finns avbildad hos Peringsköld.

Därmed är relikernas historia i stort sett till ända. 1702 
— vid den stora branden — förstördes Wiliam Boys mar- 
morgrav, men själva silverskrinet och relikerna räddades. 
Det förra undslapp dock icke alla olycksöden. 1709 bort- 
stals nämligen en del av silvret — änglahuvuden m. m.
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Tjuven blev väl gripen och vederbörligen hängd på galg- 
backen utanför Uppsala. Men silvret förblev borta, ty det 
mesta, som kunde lösbrytas, hade tydligen brutits loss eller 
lossnat, och 1733 såldes dessa lösa delar av stadens borger - 
skap, som fann detta mera inkomstbringande än att sätta 
fast bitarna.

(1915-)
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PETRUS DE DACIA.
En själshistoria från medeltiden.

JÜLICHHANDSKRIFTEN.

I Mariakyrkan i den lilla vänliga staden Jülich ej långt 
från Rhen förvaras en handskrift, som intager ett bemärkt 
rum i vår litteraturhistoria. Det är en väldig foliant på 127 
pergamentsblad, bunden i tjocka träpärmar, överdragna med 
läder och beslagna med kopparnaglar. Innehållet utgöres av 
en helgonlegend: Legenda et Passio Sánete Christine Vir
ginis, eller legendbiografien över en ung flicka vid namn 
Kristina, som under 1200-talets sista del levde i den lilla 
byn Stommeln i närheten av Köln. Intresset för oss svenskar 
ligger däri, att större delen av biografien är författad av en 
svensk munk, Petrus de Dacia eller Petrus Gutensis, vilken 
här givit oss det äldsta av någon svensk man författade 
större arbete, som bevarats till vår tid.

I ett avseende är det enastående. I stort sett är vår medel
tid ju en för oss okänd, främmande värld. Våra diplom och 
våra krönikor giva oss väl de yttre dragen av denna tids 
historia. Vi se, hur medeltidssvenskarna köpa och sälja egen
domar, hur de tvista, kämpa och dö, men deras tanke- och 
känslovärld komma vi ej åt, de skymta förbi oss såsom 
väsenlösa skuggor, vilkas motiv äro oss fördolda, och i de
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flesta fall kunna vi blott genom en historisk konstruktion 
skapa oss en föreställning om, hur de uppfattade världen, 
vad de menade och vad de ville. Lagarna återgiva väl den 
medeltida svenske bondens syn på livet, men i dem finna vi 
blott samhällsklassen, icke individen. Birgittas uppenbarelser 
äro ett uttryck för en fantasirik och viljestark kvinnas 
religiösa känsloliv, men de äro alltför litet fasta i kon
turerna för att giva oss någon fullt åskådlig bild av sierskans 
egen personlighet, sådan denna framträdde i det verkliga 
livet, och hänsyftningarna på de faktiska förhållandena äro 
avsiktligt dunkla och beslöjade.

Det enda arbete, som ger oss en verkligt levande föreställ
ning om ett svenskt medeltida själsliv, är därför Petrus 
de Dacias Kristinabiografi med de till denna fogade, rent 
personliga breven. Sin biografi har Petrus skrivit såsom 
ögonvittne till de händelser han skildrar, och ehuru han 
icke vill teckna sitt eget liv, har han dock ofrivilligt gjort 
detta. För oss ligger i varje fall arbetets betydelse i den bild, 
som Petrus utan att tänka därpå giver av sin egen person. 
Denna självbiografi är oss i många avseenden främmande 
och frånstötande, särskilt genom de här skildrade, rent 
hemska utbrotten av medeltidens krassa djävulstro, men 
samtidigt genomandas den av ett så ädelt religiöst svärmeri, 
av en så skär och kysk erotik, att biografien i dessa delar 
hör till det finaste vår litteratur äger.

Den ifrågavarande handskriften har emellertid varit föga 
uppmärksammad. Den förste vetenskapsman, vilken, såvitt 
man vet, känt till den, var den lärde jesuiten Johannes 
Bollandus. Som bekant påbörjade han den stora serien Acta
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sanctorum, vars första band utkom 1643. I Acta sanctorum 
införas legenderna i ordning efter helgonens dagar, och då 
Kristinas dag inföll först i juni, hann Bollandus aldrig att 
publicera biografien. Men han tog en avskrift av Jiilich- 
handskriften, som sedermera (1707) utgavs av hans efter
följare Papebrochius i den fjärde tornen av junivolymerna. 
Denna på sin tid utan tvivel förträffliga edition motsvarar 
dock ej våra dagars filologiska anspråk, och en svensk 
forskare, professor Johannes Paulson, har därför 1896 i den 
tyvärr aldrig fortsatta serien Scriptores latini Medii Aeui 
suecani med den yttersta noggrannhet utgivit den del av 
manuskriptet, som författats av Petrus de Dacia — dock 
ej alldeles fullständigt, enär den ”första delen”, som ur 
biografisk synpunkt är av underordnad betydelse, i följd 
av professor Paulsons iråkade, långvariga sjukdom förblivit 
outgiven.

Genom Paulsons undersökningar ha ock handskriftens 
tillkomst och historia blivit klara. Petrus de Dacia kom, 
såsom vi av det följande skola se, i slutet av 1260-talet 
till Köln, och under sitt uppehåll där gjorde han Kristinas 
bekantskap. Efter sin återkomst till fäderneslandet beslöt 
han att författa hennes biografi, vilken han ock påbörjade, 
dels med stöd av sina egna minnen och anteckningar samt 
sina och Kristinas brev, dels med ledning av de relationer, 
som han mottog från Stommeln och vilka voro författade 
av prästen i byn, Johannes, vars något illitterata meddelan
den Petrus dock lindrigt omarbetade. Därjämte författade 
han'en latinsk dikt om Kristinas dygder, vilken han försåg 
med en mystisk utläggning på prosa. Då han 1279 ånyo
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besökte Stommeln, lämnade han dikten till skolläraren i byn, 
magister Johannes, vilken såsom helgonets förtrogne efter
trätt den nyss omtalade, men vid denna tid avlidne prästen 
med samma namn. Utläggningen skickade han senare med 
en resande köpman till Stommeln. Vid ett nytt besök där 
1285 lämnade han till sist själv den del av biografien, som 
han fått färdig, till magister Johannes. Denna del nådde 
emellertid blott fram till 1282 eller, om man så vill, till 
1283, och kort efter sitt besök i Stommeln avled Petrus 
de Dacia (1289). Återstoden av biografien — om han skrivit 
något på denna — kom därför aldrig till Stommeln, och 
i Sverige förskingrades antagligen hans litterära kvarlåten- 
skap ganska snart efter hans död.

För hans räkning hade väl magister Johannes fortsatt 
sina uppteckningar av Kristinas lidanden, men också dessa 
anteckningar upphörde, då underrättelsen om Petrus’ död 
nådde fram till den lilla byn. Någon litterär personlighet, 
som intresserade sig för den stackars Kristina, fanns nu ej 
längre, och i obemärkthet fortsatte hon sitt liv ända till 
1312, då hon, såsom en sjuttioårig gumma, avled. Från 
Petrus och hans vänner funnos emellertid bland Kristinas 
efterlämnade papper åtskilliga brev, vilka hennes nitiske 
biograf ej begagnat för sitt arbete, och dessa tog man lyck
ligtvis vara på.

Så gingo åren. I sin by ansågs väl den avlidna såsom ett 
helgon, men utanför dess gränser tycks hon icke ha varit 
känd. Så insjuknade en greve Diedrich av Cleve i, som det 
förefaller, en svår reumatism, fick höra om Kristinas helig
het, begav sig till hennes grav i Stommeln och återvann
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där sin hälsa. Nu hade Kristina åter fått en hängiven 
beundrare. Till hennes ära inrättade greven två ”collegia 
canonicorum”, ett i Cleve och ett i Stommeln, vilket senare 
först (1342) flyttades till Nydeggen och därifrån (1569) till 
Jülich. Något senare — när vet man icke — fördes också 
helgonets reliker till Jülich, och med dem följde troligen 
ock den handskrift, med vilken vi nu sysselsätta oss.

Men greve Diedrich nöjde sig icke med denna gärd av 
tacksamhet, utan han tyckes ock ha gjort ett försök att få 
sin helbrägdagörerska upphöjd till helgon. I det syftet var 
det nödvändigt att styrka hennes anspråk, och det bästa 
medlet var naturligtvis att härför begagna Petrus’ biografi. 
Man lät därför taga en avskrift av alla papper, som funnos 
rörande helgonet, och på så sätt uppstod — antagligen på 
1340-talet — den handskrift, som nu hamnat i Jülich och 
som består av tre delar.

Den första delen utgöres av Petrus’ dikt till Kristinas ära 
jämte den åtföljande mystiska kommentaren. Denna del är 
emellertid i handskriften icke fullständig, utan består numera 
blott av 17 blad, under det att troligen 22 saknas. I Acta 
sanctorum är endast själva dikten (och den första början av 
kommentaren) tryckt. Redan på Bollandus’ tid var för övrigt 
handskriften här stympad.

Den andra delen upptages av Petrus’ biografi över hel
gonet. Såsom nyss nämndes, sträcker sig denna endast till 
1282. Men efter biografiens slut har samlaren fogat de brev, 
32 stycken, som funnits i Kristinas litterära kvarlåtenskap 
och som härröra från Petrus de Dacia och dennes umgänges-
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krets, men förut icke begagnats i biografien. Dessa brev 
äro sammanförda tämligen på måfå utan någon kronologisk 
ordning, och datum måste således bestämmas på grund av 
innehållet.

Den tredje delen utgöres av magister Johannes’ till Petrus 
aldrig avsända förarbete till Kristinas biografi. Det omfattar 
åren 1282—1288, men innehåller blott fullkomligt intresse
lösa redogörelser för Kristinas anfäktelser.

Slutligen skrev en till namnet okänd författare en i Jiilich- 
handskriften icke intagen, men på denna stödd biografi, det 
s. k. Vita Anonymi, som troligen var den framställning, man 
gjorde eller ämnade göra om kanonisationen, under det att 
de andra, förut nämnda tre delarna voro avsedda att göra 
tjänst såsom bestyrkande dokument. Framställningen, om 
den ens kom till stånd, hade då emellertid ingen effekt, 
Kristina erhöll icke den henne tillämnade helgonglorian, utan 
fick nöja sig med den blygsammare platsen såsom ett lokalt 
folkhelgon. Såsom sådant åtnjöt hon fortfarande ett stort 
anseende, och efter vad den älskvärde pastorn i Jülich upp
lyste mig, då jag i början av 1890-talet besökte staden, hade 
man där ännu ej uppgivit hoppet om en officiell helgon
förklaring. Efter vad jag senast hört från Rom, lära dessa 
försök nu ha krönts av framgång.

För oss svenskar ha endast de i handskriften bevarade 
breven och Petrus de Dacias där införda legend något 
intresse — den senare egentligen blott för så vitt den skildrar 
författaren själv. Men Jülichhandskriftens värde i detta av
seende är desto större, som detta manuskript är snart sagt
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vår enda1 källa till Petrus de Dacias egen biografi. Bland 
svenska handlingar förekommer blott ett enda diplom, 
i vilket han namnes, och i utländska samlingar känner man 
endast ett enda brev (i Berlin), som förmodats vara riktat 
till honom av dominikanerpriorn Herman av Minden; men 
sannolikt är adressaten en annan Petrus de Dacia.

Legenden och breven sysselsätta sig dock blott med en 
enda punkt i Petrus’ liv, hans förhållande till helgonet 
i Stommeln, och det gäller därför att från andra håll söka 
fylla ut bilden genom att sätta in författaren i den miljö, 
i vilken han levde. Utan någon kännedom om den idévärld, 
inom vilken han och hans samtida rörde sig, blir ett dylikt 
liv obegripligt. Man måste åtminstone i de allmänna dragen 
känna dominikanerordens organisation, 1200-talets studie
väsen, denna tids religiösa rörelser m. m. för att förstå ett 
levnadslopp som Petrus de Dacias, och det har därför varit 
nödvändigt att inleda denna biografi med en tämligen ut
förlig skildring av 1200-talets dominikanerliv.

DE RELIGIÖSA BRYTNINGARNA 
UNDER MEDELTIDEN.

Brytningspunkten i medeltidens kultur är 1000-talet. Först 
under denna tid lade sig folkvandringsperiodens vreda vågor, 
vilkas sista bränningar vi skönja i normannertågen. Någon

1 Om förlorade handskrifter av Vita Christinae se I. Collijn i Nor
disk Tidskr. f. B. o. B. 1936.
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ny fridens tidsålder grydde väl icke efter deras slut, men 
mänskligheten förskonades dock från de vilda härjningar och 
ödeläggelser, som kännetecknat barbarskarornas inbrott i det 
romerska riket, och möjligheten till ett nytt kulturarbete 
öppnade sig åter, xioo- och 1200-talen blevo därför den 
medeltida odlingens glansperiod, ett slags renässans, fylld av 
ett intensivt liv på alla områden, av våldsamma brytningar 
mellan olika riktningar, av ett storartat uppsving inom 
konsten och litteraturen, av en rationalism, som erinrar om 
upplysningstidevarvets, men ock av en svärmisk mystik, som 
kanske aldrig framträtt med samma styrka.

Denna tid är den stora blomstringstiden för den gotiska 
konsten, inom vilken medeltidens skolastik och dess mystik 
ingått en så egendomlig förening. Nu utformas den pro- 
vensalska lyrik, som under århundraden skulle bliva mönstret 
för all lyrisk diktning, den ”bretonska” romanen, som gav 
det mest fulltoniga uttrycket åt medeltidens chevaleri, den 
levnadsfriska, realistiska fableauen, novellens föregångare, 
det religiösa dramat, de stora tyska hjältedikterna m. m. Men 
konsten och skönlitteraturen ligga utanför ramen av denna 
biografi, ty denna sida av den medeltida kulturen hade för 
Petrus de Dacia ingen betydelse. Den världsliga dikten var 
honom troligen fullkomligt obekant, och ehuru han en längre 
tid vistades i Paris, förstod han icke franska, utan levde 
såsom en världsskygg ensling i dess ”latinska” kvarter utan 
att ha någon beröring med stadens fransktalande invånare. 
Icke ens för den kyrkliga konsten hade han någon blick. 
Konstverk som kyrkorna i Köln eller Notre Dame de Paris 
nämner han ej ens, och av allt framgår, att hans blickar
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blott voro riktade på den osinnliga värld, han spårade 
bakom den verkliga.

De kulturströmningar inom medeltiden, som berörde 
honom, voro uteslutande religiösa, och vi skola därför något 
sysselsätta oss med dem.

Det stora problemet för medeltiden var förhållandet mel
lan kyrkan och ”världen”. I kristendomen själv låg väl icke 
någon världsfientlighet. Evangeliernas berättelser om mästa
rens egna vandringar utforma sig stundom till små idyller 
från den judiska landsbygden, fyllda av en mild, ädel livs
glädje. Men då kristendomen sedermera började sitt seger
tåg genom det romerska riket och där råkade i beröring med 
åtskilliga av orientens asketiska åskådningar, särskilt då den 
spred sig till de stora städerna, till Alexandria, Antiokia och 
Rom, blev synpunkten en annan. Man behöver icke över
driva sedeslösheten hos den döende antiken, som alls icke får 
bedömas efter några knarriga satirikers eller några religiösa 
sedlighetsivrares svartmålningar, och man behöver icke i 
moraliskt avseende ställa kejsartidens Rom under våra dagars 
Berlin och Paris för att förstå, hur det liv, som där utveck
lades, skulle stöta dem tillbaka, vilka voro fyllda av kristen
domens helighetsfordringar. Såsom en följd av denna skä
rande motsats uppstod helt naturligt en konflikt inom den 
äldsta kristna kyrkan.

Denna omfattade ju tvenne olika arter av bekännare: de, 
som trådde efter ett verkligt och djupare religiöst liv, och 
de — vad vi med ett enda ord kunna kalla — världskristna, 
som av mer eller mindre egoistiska skäl sällat sig till den 
segrande religionen, som tillhörde den av det enkla skälet,
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att de voro födda av kristna föräldrar, eller som i bästa fall 
blivit kristna därför, att de ansågo kristendomens sakrament 
såsom ett tryggare skydd mot dödsrikets fasor än Mithras- 
kultens och de andra orientaliska religionsformernas myste
rier. Med dessa världskristna hade således hedendomen 
flyttat in i själva kyrkan, och för djupare naturer gällde 
det då att fly icke blott den syndfulla ”världen”, utan också 
”världen” inom kyrkan. Följden blev askesen och eremit
väsendet, och redan under de första kristna århundradena 
fylldes de syriska och egyptiska öknarna icke blott av dessa 
världströtta svärmare, utan ock av mer eller mindre för
ryckta självplågare, som där utförde fullkomliga orgier 
i askes.

Men detta ideal passade dock mera för orienten än för 
västerlandet. Allra minst tilltalade det de kraftfulla, ny- 
omvända germanerna, som ju ej heller kunde reagera mot 
det sedeslösa stadsliv, som i orienten bidragit till att fram
kalla emigrationen till öknarna. I de okultiverade germanska 
obygderna, även i Frankrike, saknades ju alldeles detta stads
liv, och eremitrörelsen tog därför här aldrig någon fart. Men 
askesen, om än tillämpad i betydligt mildare former, fram
stod dock alltid, även i västerlandet, såsom en religiös för
tjänst, och hos de flesta ädlare sinnen återfinna vi en mer 
eller mindre stark världsskygghet, en viss likgiltighet för 
denna världens angelägenheter och en utpräglad böjelse för 
kontemplation. Hos Petrus de Dacia är detta ett bland 
karaktärens grunddrag.

I västerlandet förvandlades i stället eremiten till munk. 
Själva institutionen stammar väl från Egypten, men sin
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egentliga utbildning fick munkväsendet först genom S. Bene
dictas eller kanske rättare genom den äldre medeltidens snill
rikaste och kraftfullaste påve, Gregorius den store. Genom 
honom förbyttes benediktinermunken från en världsfientlig 
ensling till en kyrkans och påvedömets stridsman, vilken 
såsom missionär drog ut i hednavärlden att erövra denna 
åt kristendomen och påvekyrkan. Det var genom benedik- 
tinernas missionsverksamhet, som Britannien, Tyskland och 
Skandinavien kristnades, och de voro de första bärarna av 
påvekyrkans universalistiska strävande: att i en ny enhet 
sammansmälta det romerska kejsardömets genom folkvand
ringen söndersprängda välde och i stället för detta sätta en 
helig allmännelig kyrka.

Det första stolta anloppet sinade dock snart ut i sanden. 
Påvedömet förföll hastigt och hade, särskilt på 900-talet, 
sjunkit så djupt, att det knappt existerade mer än till 
namnet. Någon makt över kristenheten ägde icke de mora
liskt förfallna individer, som då sutto på Petri stol, och det 
kyrkliga livet, för så vitt något dylikt fanns, hade sin så 
gott som enda enhet i de olika nationalkyrkorna.

Samtidigt förföll klosterväsendet, dels genom den allt 
slappare disciplinen samt sammanblandningen av kyrkliga 
och världsliga län, dels slutligen genom normannertågen, som 
särskilt gingo ut över de rika klostren. Förödelsen var så 
våldsam, att i hela Francien vid 900-talets början knappt 
ett enda kloster fanns kvar.

Men då kom med Gregorius VII en ny, våldsam kyrklig 
reaktion. Ånyo hade en världshärskarnatur fattat Petri 
nycklar i sin hand, och den kyrkliga universalismens stolta
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program togs åter upp med förnyad styrka. Åter skulle 
nu skapas en hela kristenheten omfattande kyrklig stat, 
oberoende av de borgerliga samhällena, som blott i vissa 
avseenden tillerkändes ett existensberättigande, en kristen 
stat med egna, från ”världen” skarpt skilda ämbetsmän 
under påven såsom högste ledare, med forum privilegiatum 
för dessa, med ett eget beskattningssystem, med ett gemen
samt språk, latinet, och till sist hägrade för denna tids påvar 
den fantastiska drömmen att genom ett korståg utsträcka 
detta välde över hela jorden.

Även nu kallade påven munkordnarna till sin hjälp, först 
de nyorganiserade clunyacenserna, sedermera cistercienserna, 
och i S. Bernhard erhöllo de senare en folkledare av full
komligt väldiga proportioner, noo-talet fylles därför av en 
ursinnig kamp mellan kejsarmakt och påvemakt, det är 
emellan det borgerliga samhället och kyrkan. Men såväl 
clunyacensernas som cisterciensernas organisation led dock 
av vissa brister, som hindrade dem att med full kraft verka 
såsom kyrkans stridsmän. Båda ordnarna ägde vidsträckta 
besittningar, och för jordbrukets utveckling ha särskilt cister
cienserna haft stor betydelse. Men dessa bestyr drogo dem 
å den andra sidan både från lärda studier och från religiös 
agitatorisk verksamhet. Själva organisationen med relativt 
självständiga abboter var naturligtvis också till hinders för 
ett samlat uppträdande.

Ny kraft fick denna rörelse först när de bättre organi
serade, just för agitation avsedda tiggarordnarna kommo till, 
och den tid, då Petrus de Dacia intogs i S. Dominicus’ 
brödraskap, var just dess största, mest livfyllda tidsålder,
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då en Albertus Magnus och en Thomas ab Aquino stodo 
i spetsen för orden.

Dess mål var en kamp på alla punkter för kyrkan och 
mot ”världen”. Den riktade sig mot det världsliv, som sär
skilt i Frankrike, men även i andra mindre civiliserade land 
utvecklat sig i en icke omedveten opposition mot kyrkans 
asketiska tendenser. Ty med noo-talet hade i viss mån 
antikens sensualism återuppstått, delvis under inflytande av 
det nu återupplivade studiet av den antika litteraturen. Man 
behöver blott betrakta den fulländade riddaren, sådan denne 
tecknas i den tidens moderomaner, för att finna, hur fjärran 
han stod det samtida kyrkliga idealet. Åt religionen ägnar 
han aldrig en tanke, hans liv är kamp och äventyr, icke 
såsom förut mot de otrogna, utan till den älskade damens 
ära; det, som förhärligas, är varken kyskheten eller tro
heten, utan den erotiska lidelsen, och äktenskapsbrottet 
behandlas nästan med samma överseende välvilja som under 
1700-talet.

Denna frihet i moralen motsvarades liksom under upp
lysningstidevarvet av en teoretisk otro, vilken gripit vida 
omkring, särskilt i Provence, som kanske stod högst i bild
ning, men även i de nordfranska lärda skolorna, av vilka 
de i Paris vid denna tid, omkring år 1200, just konsoliderade 
sig till det berömda universitetet i Quartier Latin. 11 oo-talet 
var nämligen det århundrade, då skolastiken, särskilt genom 
Abelard, utbildades, till en början såsom en käck lek med 
begreppen utan hänsyn till den praktiska bärvidden av de 
idéer, som framkastades och försvarades. Allt kom blott 
an på den dialektiska färdigheten; man diskuterade fritt
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kyrkans alla dogmer, anförde skälen för och emot, och 
under denna förnuftets lek förtvinade omärkligt den naiva 
tro, på vilken kyrkan vilade. I själva verket finner man 
också, att kristendomen hos de bildade ofta efterträtts av en 
för konfessionen likgiltig humanitetsreligion, vilken erbjuder 
stora likheter med den, som Lessing förfäktar i Nathan den 
vise, vilken ju ock är byggd på en anekdot, som torde 
återgå just till denna tid — anekdoten om de tre ringarna.

Vid sidan av denna humanitetsreligion uppstodo starka 
kätterska folkrörelser, framkallade av behovet efter ett 
innerligare religiöst liv än påvekyrkans. Valdenserna, ”de 
fattiga från Lyon”, bildade 1170 en församling, som avsåg 
att återgå till urkristendomens armod och uppoffrande kär
leksliv, och rörelsen sprang således fram ur kristendomens 
av kyrkan åsidosatta helighetskrav. Någon opposition mot 
påven ingick icke från början i den valdensiska rörelsen, 
men då den av de maktägande med hårdhet tillbakavisades, 
nödgades valdenserna bryta sig ut ur kyrkan för att icke 
tvingas att uppgiva sin fordran på ett kristet liv.

Farligare var den albigensiska rörelsen, som sattes i gång 
av de s. k. katarerna, en fantastisk gnostisk sekt, vilken fann 
stark anslutning särskilt i Provence, men även vid Rhen och 
i Italien, och som rentav hotade att vinna övertaget över 
den ortodoxa kyrkan. Det var denna hastigt växande kättar- 
rörelse, som närmast framkallade dominikanerorden, vars 
främsta uppgift var att utrota kätteriet — hos de bildade 
genom vetenskapen, hos massorna genom intresseväckande, 
folkliga predikningar.

Åter upprepades alltså den gamla sagan. Kyrkan hade
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alltmer förvärldsligats. Hennes mål hade, särskilt under 
Innocentius III, blivit ett imperium romanum, ett rent 
världsligt välde över de nya europeiska statsbildningarna. 
Men just därför att hon övergivit det ursprungliga syftet 
att härska blott såsom en andlig makt, hade de religiösa 
krafterna inom kyrkan börjat reagera, och ”reformationens” 
stormsvalor hade redan uppenbarat sig. Men så inträffade 
åter det underbara. Kyrkan vädjade ännu en gång till det 
ursprungliga munkväsendet, till den religiösa hänförelse, som 
levat kvar från de första kristna århundradena, lyckades 
fjättra denna vid kyrkan, förvandla askesens och världs- 
hatets vapendragare till lydiga soldater i den romerska 
kyrkans tjänst samt på så sätt rädda det hotade väldet.

1179 hade valdenserna sökt erhålla påvlig bekräftelse 
på det samfund, de bildat. Men denna hade vägrats dem; 
i stället blevo de på kyrkomötet i Verona 1184 högtidligen 
bannlysta, och därmed hade dessa varmt kristna svärmare 
förvandlats till ”kättare”. Några decennier senare fram
ställde Franciscus av Assisi samma begäran för ett likartat 
samfund, som också ville återuppliva den apostoliska tidens 
fattigdom och offervillighet, och nu fick denna orden påvlig 
bekräftelse. Det albigensiska kriget hade kort förut (1209) 
utbrutit, och Innocentius insåg den fördel, som kyrkan kunde 
ha av en dylik organisation med i viss mån samma program 
som kättarna, men dock undergiven under kyrkan. Han gav 
därför orden — visserligen till en början blott muntligt — 
tillstånd att predika, och så småningom leddes franciskaner- 
rörelsen bort från den ursprungliga uppgiften in på en ny. 
S. Franciscus avled, några av de äldsta bröderna vägrade
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väl att finna sig i de förändringar, som gjordes i den första 
Ordensregeln, men de stöttes ut såsom kättare, och på så sätt 
förvandlades den nya tiggarorden till ett redskap för den 
påvliga politiken, till en kamporganisation, icke för ur
kristendomen, utan för ”världskyrkan”.

För dominikanerorden blev S. Franciscus’ nya skapelse av 
stor betydelse, ty det kan icke nekas, att Dominions i mångt 
och mycket tog starka intryck från den ädle svärmaren från 
Assisi, vilken han väl ej personligen tyckes ha känt — trots 
den senare legendens motsatta uppgift — men vars orden 
var honom välbekant. De lån, som den energiske spanjoren 
gjorde från franciskanerna, blevo dock av honom förvand
lade till något nytt, till ett uttryck för hans egen indivi
dualitet, ty om S. Dominicus än icke var något religiöst 
snille av samma originalitet som S. Franciscus, var han en 
organisatör av överlägsen art, och sällan har den romerska 
kyrkans världshärskande politik kommit till ett klarare ut
tryck än i den orden, som S. Dominicus stiftade, delvis under 
intryck från franciskanerorden.

DOMINIKANERORDEN.

S. Dominicus (född 1170, död 1221) var ursprungligen 
icke munk, utan domherre i det spanska stiftet Osma, vars 
domkapitel dock var organiserat enligt S. Augustini regel,1

1 Medlemmarna av ett domkapitel kunde antingen vara canonici 
saeculares eller canonici regulares. De senare levde såsom munkar — van
ligen efter S. Augustini regel — och hade således gemensam bostad, 
gemensamt bord o. s. v. De förra voro ej underkastade en dylik regel, 
utan bodde var och en för sig.
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och under samma ”regel” inordnades sedermera den orden, 
som han grundade. Hans tidigare liv är icke mycket känt, 
och vid legendernas berättelser om hans fromhet får man 
kanske icke lägga alltför stor vikt. Men däremot är det 
obestridligt, att Dominicus haft ett mycket livligt veten
skapligt intresse och att hans första ungdom ägnats åt in
gående teologiska studier. Detta vetenskapliga intresse är 
också det kanske mest karakteristiska för dominikanerorden 
och det, som mest skiljer denna från franciskanerna, i vilkas 
ursprungliga organisation lärdomen betraktades såsom en 
halvt hednisk lyx, från vilken ”Herrens gatsångare” borde 
hålla sig fria.

Idén till den nya orden Dominicus kom att stifta, tyckes 
knappt ha varit hans egen, utan härröra från hans biskop, 
Diego av Azevedo. På några diplomatiska resor, som denne 
företog och på vilka Dominicus följde med honom, fingo 
de tillfälle att iakttaga den albigensiska och den valdensiska 
rörelsens utbredning samt även det förvända sätt, på vilket 
kyrkan anordnat missionsverksamheten bland kättarna. Vid 
ett möte, som Diego 1204 hade med den påvlige legaten 
Pierre av Castelnau, föreslog han då, att kyrkan skulle 
begagna sig av samma metod, som kättarna själva använde: 
folkliga predikningar, icke av några kyrkofurstar, utan av 
män, som i sitt yttre uppträdde liksom den apostoliska tidens 
missionärer — barfota, utan egendom och för sitt uppehälle 
hänvisade till de allmosor, som den kristliga barmhärtigheten 
ville skänka dem. Det var denna verksamhet, Diego nu 
började, därvid troget understödd av Dominicus, som efter 
Diegos kort därefter inträffade död (1207) blev den nya
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rörelsens ledare. För denna vann han flera anhängare och 
vände sig till sist (1215) till påven med begäran om stad- 
fästelse på den nya ”predikarorden”, som han och hans 
vänner stiftat. Men på Laterankonciliet samma år hade man 
just beslutat, att endast fyra ”regler” skulle få finnas och 
att alla nya ordnar måste inordnas under någon av de fyra 
gamla. Med anledning härav förnyade Dominicus året därpå 
sin begäran i en annan form. Han fordrade nu icke någon 
ny ¡regel, utan ställde sin stiftelse under Augustini regel, icke 
såsom en munkorden, utan såsom ett samfund av reguljära 
kaniker (ordo clericorum) med uppgift att genom predik
ningar bekämpa kätteriet. Medlemmarna av denna orden 
kallades därför ej heller munkar, utan ”bröder”, och deras 
bostäder icke kloster, utan ”hus” eller ”konvent”. I denna 
form erhöll dominikanerorden den 22 december 1216 påvlig 
stadfästelse.

De första konstitutionerna finnas ej längre kvar, men de 
äldsta bevarade, av 1228, återgiva ganska säkert den praxis, 
som utbildats under Dominicus’ egen tid, utan tvivel av 
honom själv, och de nya, som antogos 1238, då Raymundus 
de Penaforte var ordensgeneral och som gällde på Petrus 
de Dacias tid, skilja sig ganska oväsentligt från de äldre. 
Smärre förändringar vidtogos för övrigt ofta på general
kapitlen, men här kan det vara nog att redogöra för inne
hållet i Raymundus’ statuter.

En del av bestämmelserna bero därpå, att predikar- 
bröderna, såsom vi nyss sågo, icke voro munkar, utan clerici 
regulares, vilka såsom sådana hade att syssla med själa
vården, mottaga bikt, hålla mässa, utdela sakrament o. s. v.
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Men under det att en reguljär kanik i sin prästerliga verk
samhet var inskränkt till sin församling eller till sitt stift, 
hade predikarbrodern hela världen till sitt arbetsfält. I följd 
därav fingo bröderna icke utan påvens tillstånd mottaga 
något enskilt beneficium, med vilket prästerlig verksamhet 
var förenad, ty de fingo icke vara bundna till någon viss 
plats, utan skulle vara predikanter för hela världen. Visser
ligen framträder denna universalism icke genast i början, 
då man ännu blott var betänkt på kamp mot kätterierna 
i Provence, men redan efter några få år och i varje fall före 
Dominicus’ död hade orden fått denna världsomfamnande 
karaktär.

En annan viktig bestämmelse var den, att en medlem av 
predikarorden ej var bunden av den ”stabilitas loci” eller 
skyldigheten att alltid tillhöra samma kloster, där han 
genomgått sitt novisiat, vilken skyldighet däremot gällde 
för de flesta andra ordnar och även för derlei regulares. 
Såsom missionärer voro predikarbröderna ständigt på rörlig 
fot och flyttades flitigt — såsom vi av Petrus de Dacias 
biografi skola finna — från det ena konventet till det andra. 
Löftet att iakttaga stabilitas loci ersattes därför här av ett 
löfte om obetingad lydnad för ordensgeneralen.

I den vidsträckta regeringsmyndighet, som denne magister 
generalis eller magister ordinis hade, låg en stor styrka. 
Karthäuser, cistercienser och praemonstratenser ägde väl 
också en generalabbot för hela orden, men dennes makt 
var relativt obetydlig, och de olika klostrens abboter voro 
här vida självständigare än inom predikarorden. Domini
kanergeneralen var dock alls icke lika mäktig som fran-
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ciskanernas minister generalis, och över honom stod general
kapitlet samt vid hans sida det utskott av socii, till vilket 
vi skola sedan återkomma.

Mycket karakteristiskt är vidare, att vissa huvudupp
gifter för de andra ordnarna här alldeles skjutas åt sidan. 
Alla dessa hade strängt taget varit begränsade till två 
sysselsättningar: till flitiga gudstjänstövningar och — på 
de lediga stunderna — till manuellt arbete, cistercienserna 
särskilt till arbete i jorden. Gudstjänstövningarna kunde 
naturligtvis ej alldeles strykas, men de inskränktes till det 
minsta möjliga. Tiderna — heter det — skola i kyrkan 
läsas så kort, att bröderna därigenom varken brista i sin 
andakt eller hindras i sina studier. Men det manuella arbetet 
rentav förbjöds, därför att det hindrade bröderna från att 
ägna sig åt de uppgifter, som för dem voro de väsentliga, 
nämligen studier och missionsverksamhet. Omsorgen om det 
världsliga kunde blott rycka deras tankar bort från det and
liga, klostrens rikedomar inneburo en fara, och Dominicus 
förbjöd därför både de enskilda ordensmedlemmarna och 
konventen att besitta någon egendom. I stället skulle brö
derna leva av det, som den allmänna barmhärtigheten gav 
dem, och icke ens till denna fingo de vädja i sina predik
ningar. Liksom franciskanerna blevo de därför ”tiggare”. 
Men synpunkten var i bägge fallen olika. Fattigdomen till
talade Franciscus, därför att den i hans ögon i sig själv var 
ett gott och därför att blott den, som gjort sig oberoende 
av allt jordiskt, kunde bliva Kristi efterföljare. Dominicus 
däremot dömde sina lärjungar till armod, därför att de, 
själva utan bekymmer om det världsliga, desto lättare skulle

126



PETRUS DE DACIA

kunna arbeta på andras frälsning. Tanken hade Dominicas 
ganska säkert fått från franciskanerna, ty äldst vair blott 
den enskilde predikarbrodern förpliktad till fattigdom, men 
redan 1220 utsträcktes denna plikt även till konventen. 
Fattigdomen fick dock för dominikanerna aldrig samma 
betydelse som för systerorden. För franciskanerna var 
armodet ett mål, för dominikanerna blott ett medel, och 
de sjönko därför aldrig ned till det smutsiga tiggarliv, som 
är det utmärkande för vissa grenar av franciskanerorden.

Med ordens huvuduppgift sammanhängde ock en annan 
egendomlighet, varigenom de båda nya ordnarna skilde sig 
från alla de gamla. Uppgiften för dessa hade varit med
lemmarnas egen frälsning, och denna skulle vinnas genom 
askes, kontemplation och avskildhet från världen. Klostren 
lades därför helst på avlägsna platser, dit människovimlet 
icke nådde. För de båda nya, agitatoriska ordnarna, som 
just avsågo att vinna världens barn för kyrkan, passade icke 
denna avskildhet, utan deras konvent lädes därför nästan 
uteslutande i städerna, särskilt i de största, där predikanten 
lättast kunde finna en stor menighet, vars sinnen han kunde 
påverka.

Allra viktigast var dock det breda utrymme, som studierna 
intogo inom dominikanerorganisationen. Dessa hade väl ej 
alldeles försummats i de äldre klostren — särskilt voro 800- 
och 900-talens tyska benediktinerkloster berömda lärdoms
orter — men i själva ordenskonstitutionerna hade det veten
skapliga studiearbetet icke haft någon plats, och på 11 oo
talet hade klostren förlorat sin betydelse för vetenskapen. 
Denna hade i stället övergått till de världsliga skolorna och
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de nya universitet, till vilka dessa slutit sig samman. Bild
ningen hade i följd härav blivit i huvudsak världslig, obe
roende av kyrkan, ofta fientlig mot denna; det, som stude
rades, var ”artes”, d. v. s. filosofi, icke teologi. Det var 
också på detta område, som predikarordens största insats 
gjordes. Syftet var att slå det världsliga vetandet på dess 
egen mark och återinsätta kyrkan såsom det andliga livets 
ledare. I det ursprungliga franciskanerprogrammet ingick 
icke detta vetenskapliga arbete, men dominikanernas insats 
var här så kraftig, att S. Franciscus’ lärjungar snart följde 
efter och från olärda väckelsepredikanter förvandlades till 
skarpsinniga teologer. Detta studieväsen är av den vikt, att 
det tarvar en utförligare redogörelse, och vi skola därför 
i ett särskilt kapitel behandla det.

Närmast skola vi i stället vända oss till den yttre organisa
tion, som Dominicus gav sin orden. Denna kan betecknas 
såsom en monarkisk statsform med betryggande, konstitu
tionell kontroll, avsedd för hela kristenheten, men med en 
viss nationell självständighet för de olika landen. Förträff
ligheten i denna organisation framträder särskilt för oss 
svenskar, då vi uppmärksamma ohjälpligheten och småsinnet 
i den organisation, som Birgitta gav sin orden. Den svenska 
sierskans fantasi sträckte sig aldrig över Vadstenas kloster
murar, och hon förmådde därför aldrig att, liksom S. Domi
nicus, skapa en orden, som i sitt nät omslöt hela kristenheten.

Dominikanerorden indelades i provinser. Dessa voro vid 
Dominicus’ död (1221) ännu blott åtta: Provence, Frankrike, 
Rom, Lombardier, Spanien, England, Tyskland och Ungern, 
men de stego snart till tolv, och vid det nästa århundradets
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början voro de tjuguen med tillhopa 562 konvent. I spetsen 
för hela orden stod en magister generalis, som av general
kapitlet valdes på livstid. De äldsta ordensgeneralerna voro 
Dominicus (1216—1221), sachsaren Jordanus (1222—1237), 
spanjoren Raymundus de Penaforte (1238—1240), nord
tysken Johannes Teutonicus (1241 —1252), fransmannen 
Humbertus av Romans (1254—1263), som särskilt inlade 
stora förtjänster om studieväsendet och under vilkens tid 
Petrus de Dacia troligen inträdde i orden, italienaren 
Johannes av Vercelli (1264—1284), som var general under 
större delen av Petrus de Dacias tid, och till sist spanjoren 
Munio de Zamora (1285—1291), under vilkens ämbetstid 
han avled.

Rätten att upprätta ett konvent tillkom generalkapitlet 
på därom framställd begäran av vederbörande provincial- 
kapitels fullmäktige. Men varje konvent måste bestå av minst 
tolv bröder, och av dessa skulle minst tio vara präster; de 
andra två kunde vara lekmän (conversi). I spetsen för kon
ventet stod en prior, som valdes av detta, men rätt att del
taga i valet hade endast de bröder, som minst i två år till
hört orden. Valet skulle emellertid bekräftas av provincial- 
priorn; utan denna bekräftelse var valet ogiltigt. Dröjde man 
en månad efter inträffad ledighet att förrätta detta, skulle 
prior utan vidare tillsättas av provincialen. Konventspriorn 
fick däremot själv utnämna en av bröderna till subprior, 
vilken skulle ha uppsikt över klosterdisciplinen och vid för
fall för priorn sköta dennes plats. I varje konvent skulle 
vidare finnas en doktor eller lektor, vilken skulle sköta 
brödernas studier.

9. — S c h iic k, Svenska bilder. I. I29
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Konventet skulle vara enkelt. Boningshusen fingo ej vara 
över tjugu fot i höjd, kyrkan ej mer än trettio, utan stentak 
annat än för kor och sakristia — en bestämmelse, som 
möjligen iakttogs i norden, men i varje fall icke i södern.

Konventen inom ett visst distrikt bildade tillsammans 
en provincia. En bland de tidigare var Dacia, som om
fattade Danmark, Sverige, Norge och Östersjöprovinserna; 
”de Dacia” såsom namn på en dominikanerbroder angiver 
således icke hans nationalitet, utan blott den dominikaner- 
provins, han tillhörde, och han kan likaväl ha varit svensk 
eller norrman som dansk, under det att däremot ”de Dacia” 
såsom beteckning för en världslig pariserstudent alltid 
angiver honom såsom dansk.

I spetsen för provinsen stod provincialkapitlet, provincial- 
priorn eller provincialen och de fyra diffinitorerna. Pro
vincialkapitlet sammanträdde, när provincialen och diffini
torerna det bestämde, men i regel varje år. Det kloster inom 
provinsen, där mötet skulle hållas, utsågs likaledes av pro
vincialen och diffinitorerna. Deltagare i provincialkapitlet 
voro provinsens alla priorer jämte i vanliga fall en ”socius” 
från varje konvent, vidare provinsens praedicatores gene
rales eller mest framstående predikanter, vilka av pro
vincialen och diffinitorerna därtill blivit utnämnda, samt 
slutligen diffinitorerna. Provincialen valdes på provincial
kapitlet, men underlät kapitlet att förrätta valet, skulle 
ordensgeneralen tillsätta provincial. De väljande utgjordes 
vid dessa valkapitel av konventspriorerna och två av varje 
konvent valda socii. Men valets giltighet var beroende av 
ordensgeneralens bekräftelse, och han kunde ock avsätta
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provincialen. I allmänhet hade denne samma makt över sin 
provins som generalen över hela orden, men denna var dock 
icke absolut. Vid hans sida stodo nämligen fyra av pro- 
vincialkapitlet valda diffinitorer. Valet skedde genom om
röstning av valmännen under ledning av provincialen samt 
priorn och subpriorn i det konvent, där mötet hölls. Dessa 
fyra utgjorde tillsammans med provincialen provinsens egent
liga regering, och inom denna fattades besluten efter majori
tetens mening, endast att provincialen vid lika röstetal ägde 
utslagsrösten (vilket endast var möjligt, då en eller tre av 
diffinitorerna voro frånvarande). Dessa diffinitorer skulle 
ock övervaka provincialpriorns seder och kunde ålägga 
honom penitens. Väl kunde de icke avsätta honom, men de 
kunde suspendera honom, till dess att generalkapitlet fått 
döma om förseelsen. Under tiden, då han var suspenderad, 
skulle ämbetet skötas av den konventsprior, där provincial- 
kapitlet senast hållits. Dog provincialen under ämbetstiden, 
skulle ämbetet skötas av priorn i det konvent, i vilket 
nästa provincialkapitel skulle sammanträda. Detta konvent 
bestämdes av provincialen och diffinitorerna.

Provincialen skulle antingen själv eller genom ombud 
visitera de olika konventen i provinsen, och de försummelser, 
som därvid iakttagits, skulle rannsakas och avdömas på pro- 
vincialkapitlet. För övrigt utsågos fyra visitatorer på varje 
provincialkapitel.

På provincialkapitlet valdes ock en diffinitor capituli 
generalis eller det ombud, som för provinsen skulle deltaga 
i generalkapitlet. Därjämte utsågs av provincialen och de 
fyra diffinitorerna en ”socius”, vilken skulle följa den ordi-
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narie generaldiffinitorn på resan och vid förfall för denne 
träda i hans ställe. Generalkapitel för hela orden höllos 
varje år, oftast omväxlande i Paris och Bologna, men där 
omständigheterna så föranledde även annorstädes. I två på 
varandra följande generalkapitel deltogo diffinitorerna, i det 
tredje provincialpriorerna, som naturligtvis icke varje år 
kunde övergiva sin provins och företaga den långa resan 
till Paris eller Bologna. I förbigående kan anmärkas, att 
dessa resor måste företagas till fots, ty en dominikan fick 
endast i tvingande fall och med tillstånd färdas till häst. 
På generalkapitlet antogos konstitutioner för hela orden. 
Men för att en ny lag skulle bliva gällande, fordrades, att 
den gillats av tre efter varandra följande generalkapitel; 
dessa tre beslut kallades: inchoatio, approbatio och con- 
firmatio. Vidare bestämdes här om upprättandet av nya 
provinser och nya konvent, och naturligtvis valdes här 
magister generalis, vilken utsågs för livstiden. Vid detta till
fälle utgjordes valmännen av provincialpriorerna samt två 
andra ombud från varje provins, och själva valet tillgick på 
ungefär samma sätt som påvevalen — i en sluten konklav, 
där det skedde antingen ”per scrutinium” eller ”per inspira- 
tionem” och där valmännen ej fingo någon mat, förrän valet 
förrättats. Vid sin sida hade väl magister generalis icke, 
såsom provincialen, några diffinitorer, men själv utnämnde 
han fyra ”socii” — från några av de förnämsta provin
serna — att såsom ett råd bistå honom, och över honom 
stod generalkapitlet, vilket, om så prövades nödigt, kunde 
avsätta honom.

I särskilt viktiga fall kunde capitulum generalissimum
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sammankallas antingen av ordensgeneralen eller på fram
ställning av majoriteten av provinserna. Men denna fram
ställning måste ske två år i förväg. Ledamöter voro alla 
provincialpriorerna och två delegerade från varje provins.

DOMINIKANERORDEN I SVERIGE.

Orden tycks mycket tidigt, redan före Dominions’ död, 
ha vunnit anhängare bland resande nordbor, och det finns 
en för ordens första öden i Skandinavien mycket upplysande 
redogörelse, Historia ordinis praedicatorum in Dania 1216 
—1246. Originalet till denna samt även en av Bartholinus 
gjord avskrift förstördes väl vid Köpenhamns brand, men 
lyckligtvis fann man bland Langebeks papper en annan, av 
okänd hand gjord avskrift, och denna trycktes sedermera 
i femte bandet av Scriptores Rerum Danicarum. Efter allt 
att döma skrevs originalet redan på 1200-talet, och alla dess 
kontrollerbara uppgifter ha visat sig ovanligt pålitliga.

Den sannolikt förste skandinav, som sällade sig till Domi
nions, var en dansk, Rano, vilken sedermera blev ordens 
förste prior provincialis i Danmark. Enligt den nyssnämnda 
Historia ordinis praedicatorum hade han varit decanus 
i Roskilde och blivit utvald till biskop därstädes. För att 
erhålla konfirmation hade han rest till Rom, men på vägen 
dit hade han i Paris träffat Dominicus, i vars orden han 
då ingått. Dessa uppgifter kunna väl ej från annat håll 
bestyrkas, men äro ganska sannolika. Roskildebiskopen
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Petrus Sunonis avled den 29 oktober 1214, och till hans 
efterträdare valdes 1216 brorsonen Petrus Jacobi. Men att 
döma av ett påvebrev från början av nästa år, tycks det 
ha varit några svårigheter vid valet, och det är därför ej 
alls omöjligt, att Rano blivit vald, men avstått och i stället 
ingått i predikarorden — kanske därför att han misströstade 
om att erhålla konfirmation. 1215 — ty tidigare kan ej 
Ranos resa förläggas — var Dominicus visserligen ej i Paris, 
men han var då i Rom för att utverka bekräftelse på sin 
orden, och där kan Rano ha träffat honom, då han hos 
påven skulle söka konfirmation. I varje fall hade Rano 
inträtt i orden åtskilliga år före Dominicus’ död, ty detta 
framgår av en legend, som ordensgeneralen Humbertus 
berättar. Samma dag, som Dominicus avled i Bologna, 
skulle Rano jämte en annan predikarbroder förrätta mässan 
i Tivoli bredvid Rom, och då uppenbarade sig Dominicus 
för honom, just i samma ögonblick som helgonet i Bologna 
skildes hädan. Sannolikt är därför, att Rano redan 1215 
ingått i orden, och när sedan, 1228, dominikanerprovinsen 
Dacia inrättades, var det ganska naturligt, att han såsom 
den äldste nordiske predikarbrodern blev den nya provinsens 
förste prior provincialis.

På Maria himmelsfärdsdag (den 15 augusti) 1219 inträdde 
tvenne andra nordbor i orden, nämligen en svensk Simon 
och en dansk Nicolaus från Lund, vilka då kommit till 
Bologna, där orden redan fått fast fot och där S. Domi
nicus för tillfället uppehöll sig. Då sedan året därpå, vid 
pingsttiden, det första generalkapitlet hölls i Bologna och 
åtskilliga bröder skickades till de land, dit orden ännu icke
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kommit, beslöt Dominicus att sända Simon och Nicolaus 
till norden. En svensk klerk, Gaufridus, som var kyrkoherde 
i S. Petri kyrka i Sigtuna och som på genomresa till Rom 
befann sig i Bologna, begärde då av Dominicus, att de skulle 
sändas till Sigtuna att där upprätta ett konvent, och det 
blev även ordensgeneralens beslut. Gaufridus fortsatte sedan 
resan till Rom och lyckades där av påven utverka en bulla 
(av den n januari 1221), i vilken tjugu dagars avlat ut
lovades åt dem, som med gåvor understödde den nya kon- 
ventsbyggnaden, vilken här redan säges vara under arbete.

Emellertid gick det icke efter beräkning. Den nye ärke
biskopen, Olof Basatömer, satte sig av ett eller annat skäl 
emot saken, och de utsända missionärerna fingo icke slå sig 
ned i staden. Den sedermera så bekante stormannen Knut 
Långe ville visserligen åt dem upplåta plats på sin egendom 
Sko, men icke ens här tyckes något konvent ha kommit till 
stånd — Sko låg visserligen tämligen nära Sigtuna, men 
regel var, att ordens konvent skulle ligga i en stad, icke 
på landet — och efter ungefär ett år vandrade Simon och 
Nicolaus till Lund, där nu nordens äldsta dominikaner- 
konvent grundades.

1220 hade nämligen en annan nordbo, Salomon från 
Aarhus på Jutland, i Verona inträtt i orden. På det andra 
generalkapitlet, som hölls i Verona 1221, skickades han av 
Dominicus till konung Valdemar Seier och ärkebiskop 
Andreas Suneson med ett brev, i vilket dominikanergene
ralen anhöll om upprättandet av ett danskt konvent. Efter 
åtskilliga äventyr kom Salomon också fram, träffade i Dan
mark den påvlige legaten Gregorius de Crescentia, som

135



PETRUS DE DACIA

använde honom såsom tolk, och med legatens hjälp kom nu 
det första dominikanerkonventet till stånd, i Lund, enligt 
uppgift redan 1221, men sannolikt först året därpå. När så 
de till Sigtuna avskickade bröderna fingo höra detta, begåvo 
också de sig till Lund, där Simon valdes till det nya kon
ventets förste prior.

Något svenskt dominikanerkloster fanns således icke, och 
de våldsamma inbördes strider, som under den följande tiden 
rasade i Sverige, lämpade sig ej heller för något kyrkligt 
organisationsarbete. Gotland låg dock utanför det egentliga 
Sverige, och Visby betraktades närmast såsom en tysk koloni. 
Det var antagligen också där, som det första, om man så 
vill, svenska dominikanerkonventet inrättades — när vet 
man ej exakt, men troligen redan på 1220-talet, ty i en 
påvebulla av 1230 omtalas ”fratres praedicatores in Guth- 
landia”. Såväl detta som konventet i Lund tillhörde dock 
ännu den ”tyska provinsen”, och först 1228 kommo till de 
åtta gamla provinserna fyra nya: Polonia, Graecia, Terra 
Sancta och Dacia, den senare omfattande de tre nordiska 
rikena samt de ännu hedniska Östersjöprovinserna, som Dan
mark just vid denna tid sökte erövra; 1229 hade också ett 
danskt dominikanerkloster grundats i Reval, ehuru detta 
kort därefter förstörts av hedningarna och först 1246 kunde 
återupprättas. Att namnet på den nya provinsen blev Dacia 
berodde väl dels därpå att Danmark vid denna tid var den 
nordiska stormakten, dels därpå att intet svenskt konvent då 
ännu fanns. Tilläggas kan dock, att dessa fyra nya provinser 
först på generalkapitlet i Paris 1241 blevo fullt likställda 
med de åtta gamla.
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I det egentliga Sverige dröjde det ända till 1237, innan 
orden vann insteg. Men detta år grundades två konvent, ett 
för Svealand i dess då väl mest betydande stad Sigtuna, 
och ett för Götaland i Skänninge, som nog var den största 
staden där att döma därav, att det viktiga kyrkomötet 1248 
förlädes dit. Förtjänsten av att ha öppnat Sverige för orden 
tillkommer med all sannolikhet ärkebiskop Jarlerus i Upp
sala, vilken året förut tillträtt sitt ämbete. Troligen var han 
själv dominikan och i varje fall en varm vän av orden, ty 
sin grav valde han i den nya dominikanerkyrkan i Sigtuna.

Den förste provincialen Rano tycks ha tagit föga befatt
ning med Sverige, och det tredje rent svenska klostret, 
i Skara, tillkom troligen ock på Jarlerus’ initiativ (1239). 
Men sedan Rano avlidit 1238 och hans efterträdare Analdus 
efter två års ämbetstid entledigats, valdes den kraftfulle 
Absalon 1241 till prior provincialis, och genom hans — samt 
troligen också Jarlerus’ — försorg grundades nu fyra nya 
svenska konvent. På generalkapitlet 1240 beslöts, att Dacia 
skulle erhålla tvenne på orter, som av provincialkapitlet 
skulle bestämmas. Dessa konvent voro antagligen Kalmar 
och Lödöse, som 1243 invigdes. Året därpå tillkom Västerås 
(Conventus insulensis) och 1249 Åbo. Sedan dröjde det ända 
till 1268, innan konventet i Strängnäs inrättades, och några 
andra svenska dominikanerkonvent än de nu nämnda funnos 
icke på Petrus de Dacias tid, utom nunneklostret i Skänninge, 
till vilket vi sedan skola återkomma, enär Petrus de Dacia 
själv troligen medverkat vid dess inrättande.

Som man ser voro de olika konventen förlagda till det 
dåvarande svenska väldets huvuddelar: ett till Finland, ett
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till Gotland, två till Västergötland, ett till Östergötland, ett 
till Småland och tre till Svealand, nämligen ett till Uppland, 
ett till Södermanland och ett till Västmanland. Antagligen 
voro de nämnda städerna de före 1250 mest betydande 
i landet, ty Stockholm, Söderköping och Uppsala (östra 
Aros) började först efter århundradets mitt att växa ut till 
städer. Av biskopsresidensen blevo endast Linköping och 
Växjö utan konvent. Denna förläggning var ock i enlighet 
med ordens allmänna principer. Varje konvent hade näm
ligen sin ”praedicatio” eller område för brödernas prediko
verksamhet, och dessa praedicationes voro liksom stift av
gränsade mot varandra; så t. ex. var Visbykonventets ”prae
dicatio” Gotland, Sigtunakonventets Uppland o. s. v., och 
det gick därför icke för sig att förlägga två eller tre konvent 
till samma stad.

Om provinsens historia under denna tid veta vi ej mycket. 
De första provincialpriorerna voro antagligen alla danskar: 
Rano (1228—1238), Analdus eller Aynundus (1238—1240) 
och Absalon (1241 —1261), under vilken Petrus genomgick 
sitt novisiat. Hans efterträdare blev Augustinus, vilken emel
lertid entledigades på generalkapitlet i Trier 1266. Även hans 
efterträdare Nicolaus blev på ett generalkapitel (i Florens) 
1272 löst från ämbetet, vilket då återtogs av Augustinus, 
som nu fick sköta platsen till sin död 1285 eller 1286. Han 
tyckes ha varit en jämförelsevis betydande man och var 
bekant för 'ett (nu återfunnet) arbete, Rotulus pugillaris 
eller en handledning för utbildandet av predikanter. Till 
hans efterträdare valdes på provincialkapitlet i Sigtuna 1286
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fräter Olavus, som var en bland ordens mest betydande 
predikanter, och han var Petrus de Dacias siste provincial.

Om dominikanerlivet inom provinsen under denna tid ha 
vi blott få underrättelser utom dem, som stå att hämta 
ur Jülichhandskriften. De svenska klosterannalerna giva oss 
endast några nakna notiser om de orter, där provincial- 
kapitlen hållits, och för övrigt ha vi blott några fragment 
av redogörelserna för fyra provincialkapitel: 1252, 1253, 
1254 och ett, som möjligen hölls något år 1275 —12801. Men 
i intet av dem nämnes Petrus de Dacias namn.

De innehålla egentligen blott personalnotiser, men dessa 
äro dock av ett visst intresse. Icks så få av bröderna bära 
tyska namn och ha tydligen varit tyskar, och detta är onek
ligen egendomligt, enär deras uppgift var att predika, och 
denna verksamhet ju förutsätter kännedom om landets språk. 
Men med språkrenheten tyckes man i början ej ha varit 
så noga, att döma därav att generalkapitlet 1236 påbjöd, 
att bröderna i alla provinser och konvent skulle lära sig 
ortens språk, vilket således tyckes ha behövts. Att dessa 
predikningar på ett rådbråkat språk ej voro till gagn för 
missionsverksamheten insåg man nog, men under ordens 
första år var en dylik rekrytering förmodligen nödvändig. 
För att ett konvent skulle få komma till stånd, måste det 
ha minst tolv bröder, och möjligen ha utlänningarna skickats 
hit för att bringa upp antalet till det reglementerade och 
i syfte att skickas bort, när deras platser kunde fyllas av

1 Detta är G. Stephens datering, för vilken han dock ej givit något 
skäl. Tydligt är, att kapitlet hållits efter 1268, enär konventet i Sträng
näs nämnes. För min del tror jag snarast, att det hållits i slutet av 1290- 
talet. Fragmenten äro av Stephens utgivna i Kirkehistoriske Samlinger I.
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inhemska noviser. Troligen låg ock en annan tanke bakom: 
att genom denna blandning av olika nationaliteter stärka 
och uppehålla ordens internationella karaktär och giva denna 
den enhetlighet, den icke kunnat få, om konventen i en viss 
provins blott rekryterats från denna.

Protokollen visa oss även, hur intresserad man var för 
en ständig omsättning, och principen tyckes ha varit, att 
dominikanen aldrig skulle få bli gammal i något konvent 
eller växa fast där. I stället skickas han från det ena kon
ventet till det andra. På provincialkapitlen bestämdes även, 
vilka bröder skulle dimitteras till ordens lärosäten. Så för
ordnades på ett kapitel fräter Torstanus ripensis till lektor 
vid konventet i Bergen och fräter Johannes Næs från Aarhus 
att studera under honom. Till lektor i Lödöse utnämndes 
fräter Laurentius och med honom skickades fyra bröder att 
studera, av dem en från Kalmar. Vidare förordnades, 
att fräter Johannes Kroc från Slesvig skulle i Åhus läsa 
”logicalia”, och även här skickades fyra studenter med 
honom, av dem en från konventet i Næstved och en från 
konventet i Åbo. Vid samma tillfälle skickades en fräter 
från Skänninge till Strängnäs att där undervisa som lektor. 
Vidare återkallades fräter Andreas från Paris, där han 
studerat, och dit skickades i stället fräter Hemingus, som dit
tills studerat i Oxford. Frater Nicolaus Swir, som också 
varit student där, kallades hem, och i stället för de två, som 
lämnat det engelska lärosätet, skickades två andra bröder 
dit, nämligen Bero från Västerås och Boyo, som förut 
studerat i Köln, där han nu ersattes av den nyutskickade 
Nicolaus Porse.
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Disciplinen var mycket sträng, och även ganska små för
seelser straffades hårt — med gissling, straffmässor, straff
psalmer och fasta på vatten och bröd. Så hade konventet 
i Visby valt Johannes Långe till prior. Valet måtte på något 
sätt ha varit olagligt, ty på provincialmötet straffades alla 
valmännen med en dags fasta på vatten och bröd med 
gissling och straffpsalmer. En broder, vilken blivit utsedd 
till diffinitor för generalkapitlet, men utan angivet förfall 
underlåtit att resa, fick ända till tio dagars vatten och bröd, 
och hans ”socius”, som ej heller rest, fick fem. Brev, som 
skrevos eller mottogos, skulle först läsas av priorn, och bröt 
någon emot denna föreskrift, gällde det tre dagars vatten 
och bröd. En last, mot vilken två kapitel — och även gene
ralkapitlen — ivra, är dryckenskapen, genom vilken orden 
för att begagna kapitlens ord ”skandaliserades”, och i sam
manhang härmed stadgades (1278), att bröderna, när de 
kommo in i ett hus, icke fingo dricka där, såvida de ej 
samtidigt förtärde någon fast föda — således en bestäm
melse, som icke så litet erinrar om liknande nykterhetsför- 
ordningar i våra dagar. Likaså sökte man häva alla gräl, 
och den prior, som ej stävjade dylika inom sitt kloster, 
sattes på två dagars vatten och bröd.

Såvitt man kan se, iakttogs fattigdomslöftet tämligen 
noga. Bröderna levde av allmosor, och ej heller de enskilda 
klostren tyckas ha haft några rikedomar. I detta senare fall 
togs väl fattigdomslöftet ej så strängt, ehuru det för hela 
orden formligen upphävdes först genom ett par 1475 och 
1477 utfärdade påvebullor. Men donationerna till de svenska 
dominikanerkonventen äro under 1200-talet anmärknings-
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värt få och obetydliga. Och dock hade konventen åtskilliga 
utgifter: till böcker, till kläder åt bröder och noviser, till 
underhåll av husen, även av ordens utländska större läro
säten m. m. Och med dessa utgifter tyckes man ha haft det 
ganska svårt att komma ut. Så t. ex. hade, efter vad pro- 
vincialkapitlet 1252 upplyser, åtskilliga konvent försummat 
att inbetala tre solidi sterling — en fullkomligt obetydlig 
summa — till novisernas kläder, och detta förefaller ha 
berott på ren fattigdom. På generalkapitlen klagas ofta över 
brist på medel, i följd varav studiehusen i Paris och Köln 
ej kunde vidmakthållas, och samma intryck av en nästan 
fullständig egendomslöshet får man av Petrus de Dacias brev.

STUDIEVÄSENDET INOM ORDEN.

Dominikanernas viktigaste insats inom den medeltida kul
turen gjordes inom vetenskapen. Såsom förut påpekats, 
betecknar 11 oo-talet det vetenskapliga livets återuppvak- 
nande. Men den disciplin, på vilken alla kastade sig, var 
filosofien, som genom den nya metoden, skolastiken, och de 
nya universiteten, där denna metod drevs, fullkomligt sköt 
intresset för teologien i bakgrunden. I början av 1200-talet, 
då Dominicus framträdde, låg därför det teologiska studiet 
nästan fullkomligt nere.

I själva verket hade västerlandet aldrig fostrat några stora 
teologer. Under den första kristna tiden voro kyrkofäderna 
nästan uteslutande greker, det var österlandet, som utbildade
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det dogmsystem, som fixerades i de äldsta symbola, och efter 
det romerska rikets upplösning förföll dess västra del till 
fullkomligt barbari; den enda betydande teolog, vars arbeten 
man ännu kunde läsa, var Augustinus, och några efter
följare hade han icke. Först mot slutet av iooo-talet började 
— i stort sett — åter ett vetenskapligt teologiskt studium 
med Anselmus av Canterbury, Hugo och Richard av S. Vic
tor m. fl. Men såsom en dominikanerlärd, P. Mandonnet, 
nyligen visat, var detta teologiska studium föga utbrett. 
Enskilda framstående teologer funnos i vissa kloster, men 
någon teologisk undervisning gavs icke, och prästerskapet 
i allmänhet stod nästan främmande för teologien. Klerkerna 
studerade väl ”artes”, d. v. s. filosofi, som snarast gjorde 
dem till rationalister, men för teologien hade de icke något 
intresse.

De båda Laterankoncilierna 1178 och 1215 äro i detta fall 
mycket upplysande. På det förra bestämdes, att det i varje 
domkyrka skulle finnas ett beneficium för avlönandet av 
en magister, som gratis skulle undervisa kyrkans präster och 
fattiga studenter. Men det nästa konciliet konstaterar, att 
detta mycket blygsamma önskemål icke kunnat nås, och 
upprepar därför det förra beslutet: att det icke blott i dom
kyrkorna, utan ock i andra kyrkor och kloster, där detta 
var möjligt, skulle anställas en magister för undervis
ningen — i grammatik. Längre hade således, såsom härav 
framgår, ej det första Laterankonciliets fordringar sträckt 
sig, och om den teologiska undervisningen hade då ej varit 
tal. En dylik påbjöds först vid konciliet 1215, och det 
beslut, som då fattades, visar bäst, hur föga teologien förut
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varit studerad. I varje ärkebiskopskyrka skulle anställas en 
teolog för att undervisa prästerna och andra i den heliga 
skrift och i pastoralvård, och i det syftet skulle åt teologen 
anvisas ett prebende.

Men icke ens denna anspråkslösa fordran ledde till något 
resultat. Fyra år därefter klagade Honorius III i ett brev 
över, att vederbörande ej ställt sig Lateranbeslutet till efter
rättelse, efter vad man uppgav i följd av brist på lärare 
i teologi. För att avhjälpa denna brist befallde påven, att 
varje metropolitankapitel skulle skicka någon eller några 
av medlemmarna till en högre lärdomsskola att studera 
teologi för att sedan kunna undervisa i detta ämne, och för 
att underlätta studierna medgav påven, att dessa teologie 
studerande skulle under fem år få åtnjuta avkastningen av 
de prebenden, de innehade, trots det att de voro frånvarande 
från kapitlet. Men icke heller detta hjälpte. Magistrar, som 
studerade ”artes”, fick man väl, men inga teologer. Så skrev 
Bolognajuristen Bernardo Bottoni några år därefter, att kon
ciliets beslut i detta fall ej lett till någon effekt, snarare till 
motsatsen; detsamma intygas av kardinal Henrik av Segusia, 
som yttrar: ”Vad man än vill eller förordnar, så iakttages 
det icke, och hittills har man sett ingen eller ringa frukt 
av detta och många andra beslut. Det är icke förordningens 
fel, ty denna är i och för sig förståndig och nyttig, utan 
felet ligger i de underordnades olydnad, hos den, som ut
färdar ett påbud, men ej övervakar dess genomförande, och 
i prelaternas försumlighet.”

Resultatet var i själva verket knappt överraskande. Ofta 
funnos inga prebenden lediga att bortgiva åt ”teologen”, och
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de lediga behövde man disponera på annat sätt. Att en 
kanik, som redan hade ett prebende, fick behålla inkomsten, 
även om han reste till Paris att studera, var visserligen gott 
och väl, men vad vann han på det? Han hade minst lika 
goda inkomster, om han stannade kvar, och vid återkomsten 
väntade honom ökade göromål utan motsvarande ökning 
i inkomsterna, ty undervisningen skulle givas gratis. Det var 
då ganska naturligt, att han föredrog att stanna kvar.

Det var här Dominicus ingrep, och hans store efterföljare 
'Thomas ab Aquino hade fullkomligt rätt då han skrev: 
”Genom- bristen på lärare har ännu icke genom det sekulära 
prästerskapet Laterankonciliets beslut kunnat genomföras, 
att några skola föreläsa teologi i metropolitankyrkorna, men 
tack vare ordensmedlemmarna se vi nu detta beslut för
verkligat i långt vidsträcktare mån än från början var 
bestämt.” Ordens uppgift: att krossa kätteriet, kunde endast 
nås genom vetenskapen, i viss mån med hjälp av filosofien, 
men framför allt genom teologien. ”Vetenskapen” — skrev 
den tredje ordensgeneralen — ”är visserligen icke ordens 
mål, men i högsta grad nödvändig för detta, emedan vi 
utan vetenskapen ej kunna nå det.” Ordens huvudcentra 
voro därför Europas båda främsta universitet, Paris och 
Bologna, och dit skickades redan året efter ordens stiftande 
tvenne kolonier unga dominikaner att studera. Några eko
nomiska fördelar hade Dominicus ej att bjuda, men han 
vädjade till ungdomens entusiasm, och han lyckades.

Det är emellertid ett misstag att tro, att orden blott sörjde 
för en bättre anordnad studiekurs och att dominikanen, när 
denna var avslutad, också hade slutat med sina studier och
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var ”färdig”. Ty i själva verket fortsattes dessa studier 
under predikarbroderns hela liv, och han förblev alltid 
”student”, t. o. m. då han nått graden av prior.

Han började såsom novis, och redan då han anmälde sig 
härtill, skulle man pröva hans lämplighet för kallet. I varje 
konvent — heter det i konstitutionerna — ”skola tre därtill 
lämpliga bröder med kapitlets råd utses att med avseende 
å kunskaper och seder examinera dem, som skola emottagasr 
och resultatet av prövningen skola de meddela priorn och 
kapitlet samt underställa deras dom, om de sökande skola 
mottagas. När dessa sedan föras in i kapitlet, skola de falla 
på knä, och när priorn frågar dem vad de söka, skola de 
svara: Guds och eder barmhärtighet. Sedan de på priorns 
bud rest sig upp, skall han för dem utveckla ordens stränghet 
och spörja vad de vilja. Förklara de sig då vilja iakttaga 
alla bud, skall han till sist säga: Herren, som tager, skall 
också giva. Och konventet skall svara: Amen. Sedan de 
därefter avlagt sina världsliga kläder och iförts ordens- 
dräkten, skola de i kapitlet mottagas i vårt samfund. Men 
innan de lova ’stabilitas’, ’communis vita’ och ’obedientia” 
åt priorn och hans efterföljare, skola de genomgå en prov
tid.” Denna novistid var äldst bestämd till sex månader, 
utsträcktes 1251 till ett år, för att 1257 alldeles upphävas 
och göras beroende av omständigheterna, vilket den för
modligen redan förut varit, ty en äldre klerk, som ingick 
i orden, behövde så gott som ingen novistid, under det att 
en ung gosse kunde tarva ganska lång. Däremot bibehöll 
man bestämmelsen, att ingen antogs, som var gift, träl, till
hörde en annan orden eller led av någon hemlig sjukdom..
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Alldeles olärda mottogos icke annat än i undantagsfall, och 
i så fall blevo de blott ”conversi” eller lekbröder, av vilka 
endast två skulle få finnas i varje konvent. Några bestäm
melser rörande omfattningen av de kunskaper, som man 
fordrade av den blivande novisen, finnas mig veterligen 
icke, men utan tvivel ansågos de vanliga skolkunskaperna 
oundgängliga. Dessa voro ej stora, utan omfattade blott 
skrivning, innanläsning, något räkning, den latinska gramma
tikens grövsta element samt förmåga att explicera lättare 
latinska författare och kännedom om de vanligaste form
lerna för uppsättandet av ett latinskt brev. Denna latin
kunskap var absolut nödvändig, då alla föreläsningar höllos 
på latin och alla böcker voro på detta språk. Men ofta för
värvades den väl först under novistiden.

Sedan ynglingen blivit antagen till novis, fortsatte han 
i den för noviser inrättade skolan, vilken leddes av en 
”magister”, som tillsatts av priorn. Skolans huvuduppgift 
tycks ha varit lärjungarnas moraliska utbildning, ty det 
är egentligen med denna, som det om noviserna handlande 
kapitlet i konstitutionerna sysselsätter sig, men därjämte var 
det tydligen magisterns skyldighet att sätta noviserna in 
i ordens så att säga allmänna principer. Dessa samman
fattas också i en undervisningslära från Petrus de Dacias 
tid, Libellus de instructione noviciorum, vars grundtanke är 
följande. Endast kunskapen om Kristus kan leda till salighet, 
och det gives därför ingen annan vetenskap än teologien. 
Författaren genomgår därefter tidens övriga vetenskaper, 
poesien, grammatiken o. s. v., och söker visa deras ringa
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värde för det väsentliga i livet. Deras betydelse ligger för 
honom blott i den hjälp, de stundom kunna lämna teologen.

Men utom dessa allmänna lärdomar, mottogo noviserna 
ock mera speciella; de övades i psalmsång, fingo lära sig, 
hur en mässa skulle utföras, och tydligen fortsatte de även 
sina studier i latinsk grammatik. Därjämte höll man för dem 
avsedda predikningar. Hur länge kursen drog om, uppgives 
icke och berodde väl, såsom nyss påpekades, på den ålder, 
som novisen hade vid inträdet. Att kursen kunde räcka 
flera år, framgår av ett stadgande, att ingen novis fick, 
innan han ett år varit i skolan, skickas bort till något 
avlägset konvent. Ordenslöftet fick han avlägga tidigast, då 
han uppnått aderton år, eller — såsom det 1265 bestämdes — 
tidigast vid femton års ålder. Prästerliga förrättningar fick 
han ej utföra, förrän han blivit tjugufem.

Efter novistidens slut och ordenslöftets avläggande började 
den egentliga studietiden. Dessa studier voro dock skarpt 
skilda från universitetens. Där började man med ”artes” 
eller filosofi för att blott i undantagsfall övergå till teologi. 
Här däremot började man med teologi, och de filosofiska 
studierna voro strängt förbjudna. I konstitutionerna heter 
det om ordens studenter: ”1 hedningarnas och filosofernas 
böcker må de icke läsa, även om de någon gång kunna få 
slå i dem. De skola icke lära sig de världsliga vetenskaperna 
eller de s. k. fria konsterna, så framt icke ordensgeneralen 
eller generalkapitlet någon gång vill giva någon dispens 
i detta avseende, utan såväl de unga som de andra må blott 
läsa teologiska böcker. Men i detta studium skola de vara 
så flitiga, att de läsa och tänka dag och natt, hemma och
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på resa, och söka i sitt hjärta bevara det de läst.” På gene
ralkapitlen 1243 och 1246 inskärptes detta bud än ytter
ligare, och därtill lade man 1244 ett förbud för lärarna 
att i sin undervisning komma med några ”nya meningar” 
i stället för de ”vanliga och beprövade”. Men som vi strax 
skola se, nödgades man dock några årtionden senare göra 
vissa medgivanden åt den förhatliga filosofien.

De, som i ett kloster stodo för undervisningen, voro 
priorn, lektorn och magister studentium. Priorn meddelade 
dock själv icke någon undervisning, utan hade blott att 
svara för, att lärare och lärjungar fullgjorde sina åligganden, 
samt att noggrant se till, vilka lärjungar hade den begåv
ningen, att de kunde utbildas till lektorer. Visitatorerna 
skulle varje år undersöka, hur priorn skött sig, samt anmäla 
detta för provincialkapitlet, och slapphet eller försumlighet 
straffades ganska strängt. Någon gång kunde t. o. m. general
kapitlet lägga sig i saken, såsom 1250, då priorn i Lund 
avsattes och fick straffpsalmer, straffmässor och gissling, 
därför att han, när en lämplig skolbyggnad fanns, låtit riva 
denna och börja en ny, varigenom studierna hindrats; samma 
straff drabbade subpriorn. Men t. o. m. priorn betraktades 
även såsom lärjunge, och på det för undervisningsfrågan så 
viktiga generalkapitlet i Valenciennes bestämdes, att ”prio- 
rerna skola gå i skolan liksom de andra bröderna, när de 
lämpligen kunna”.

Då priorn naturligtvis var av andra göromål hindrad att 
ständigt närvara vid undervisningen, hade han för discipli
nens upprätthållande ett biträde, som kallades magister 
studentium. Men denne ägde för sin del att påkalla prioras
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biträde. ”När” — yttrades det på generalkapitlet 1252 — 
”hela eller största orsaken till att studierna försummas, beror 
på priorerna, som synas försumliga, så uppmana vi dem, att 
de flitigt vinnlägga sig om studiernas förkovran. De för
sumliga studenterna skola då i kapitlet anklagas av magister 
studentium. Men om priorerna å sin sida underlåta att rätta 
dem, skall magister studentium anmäla detta för provincial- 
priorn.” Han hade dock icke blott med disciplinen att göra, 
utan fungerade ock såsom underlärare, och 1265 bestämdes, 
att han varje vecka skulle förekalla bröderna, särskilt de 
yngre, och examinera dem i de lectiones och quaestiones, 
i vilka de under veckan deltagit. Dylika examina hade före
skrivits redan 1259: ”1 varje kloster, där lektor finnes, skall 
en broder tillsättas, såvida någon härtill är kompetent, som 
flitigt repeterar med lärjungarna. Beträffande ’quaestiones’ 
skola dylika repetitioner ske varje vecka.” 1254 omtalas 
magistri studentium såsom vanliga i Dacia.

Men den mest betydande mannen i konventet var utan 
tvivel lektorn. Konstitutionerna stadga uttryckligen, att en 
dylik skulle finnas i varje kloster för att sköta studenternas 
och brödernas undervisning. På generalkapitlet i Valen
ciennes uppgives väl, att flera kloster i många provinser 
saknat lektorer, men i Sverige tycks detta ej ha varit fallet 
under den tid, med vilken vi nu sysselsätta oss. Till lektorer 
uttogos de mest begåvade inom provinsen, och redan i kon
stitutionerna bestämdes, att ingen fick bliva lektor, som icke 
under åtminstone fyra år studerat teologi. På allt sätt sökte 
man underlätta och främja hans kall, som betraktades såsom 
det viktigaste i orden. Han fick sin särskilda cell, han
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behövde ej iakttaga samma stränga fasta som de andra, han 
fick icke hindras av biktbestyr, icke ens av predikningar, 
och överhuvud fick han ej belastas med andra uppdrag, 
genom vilka han stördes i sina studier. Karakteristiskt för 
ämbetets anseende är slutligen, att man icke gärna såg, att 
en lektor valdes till prior eller subprior. Redan 1239 
bestämdes nämligen, att ”lektorerna, så länge de kunna utöva 
sitt ämbete, ingalunda må väljas till konventspriorer eller 
diffinitorer, så framt ej kapitlet hålles i samma provins”. 
Detta beslut upprepades 1276 och 1281 — således kort innan 
Petrus de Dacia från lektor övergick till prior: ”Vi vilja 
och befalla, att lektorer i de provinser, där ej många dylika 
finnas, icke, så länge de kunna sköta lektoratet, få väljas till 
priorer annat än av mycket nödvändig och tvingande orsak.”

Nästan lika angelägen var man, att icke hans lärjungar 
■distraherades från studierna. Beträffande dem, som studera, 
— säga konstitutionerna — ”skall priorn se till, att de icke 
av mässor eller annat dragas från och hindras i sina studier”, 
och kapitlet i Valenciennes förbjöd särskilt hållandet av 
mässor under lektionstiden; av samma skäl bestämdes redan 
i de äldsta konstitutionerna, att ”tiderna” skulle göras så 
korta, att de icke gjorde något intrång på studierna. Enligt 
konstitutionerna skulle även studenterna få särskilda celler, 
som anvisades av magister studentium, och i vilka de kunde 
läsa, skriva, bedja och sova. Men befanns någon försumlig 
i studierna, skulle hans cell anvisas åt någon annan.

Å andra sidan voro de underkastade en mycket sträng 
disciplin. Priorn, visitatorerna och magister studentium skulle 
noggrant undersöka brödernas, särskilt de yngres, flit, och
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varje år skulle visitatorn göra sig underrättad om, hur många 
lectiones, disputationes och determinationes lektorerna hållit. 
De studenter, som uteblevo från skolan, skulle strängeligen 
straffas, likaså om de till lektionerna medhade och läste 
andra böcker än de föreskrivna.

Lektorernas lärjungar voro av två olika slag: egentliga 
studenter och äldre bröder, ty lektionerna skulle konventets 
alla bröder bevista, även priorer och f. d. lektorer. Men 
dessa äldre bröder hade naturligtvis åtskilliga andra bestyr 
— själavård, mässor och predikningar — och de kunde där
för ej deltaga i undervisningen i samma grad som de egent
liga studenterna. Dessa senare tyckas i regel ha fått studera 
i flera konvent, och när de genomgått kursen i ett, skickades 
de till ett annat. Hur lång tid denna egentliga studiekurs 
varat, upplyses icke i konstitutionerna, i generalkapitlens 
eller de nordiska provincialkapitlens protokoll, men den 
räckte förmodligen ganska länge, tre eller fyra år. Predicator 
generalis kunde ingen bliva, som ej åtminstone i fyra år 
studerat teologi, och ingen skulle överhuvudtaget få predika, 
som ej studerat teologi i åtminstone ett.

En huvuduppgift var att skilja ut de begåvade alumnerna, 
som kunde utbildas till lektorer, från de andra, och denna 
uppgift ålåg både visitatorer och priorer. Dessa mera be
gåvade anmäldes då för provincialkapitlet, och de fingo 
fortsätta sina studier vid andra och högre lärosäten, under 
det att den stora massan stannade kvar i konventets teo
logiska skola.

Just under den tid, då Petrus de Dacias utbildning in
faller, skedde emellertid en ändring i detta högre studieväsen.
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1254 trädde Humbertus av Romans i spetsen för orden, och 
med honom fick denna en i viss mån ny uppgift, vartill 
väl ock bidrog det stora inflytande, som Thomas ab Aquino 
nu fick såsom dominikanernas obestritt främste teolog. Han 
hade just vid denna tid börjat föreläsa i Köln och Paris, och 
nu kom det, såsom vi i det följande skola se, till en sam
manstötning mellan dominikanerteologien och det världsliga 
universitetet. Uppgiften hade förut varit att så mycket som 
möjligt skydda bröderna för allt inflytande från den farliga 
filosofien. De hade endast fått läsa teologi och icke filosofi. 
Humbertus och Thomas ställde däremot upp ett djärvare 
program: att slå filosofien på dess egen mark, att förvandla 
henne till teologiens tjänarinna och således utrota kätteriet 
även inom vetenskapen. Men uppgiften var svår. Felet 
i deras ögon hos den gällande undervisningen vid universi
teten var, att denna började med filosofi, innan ännu lär
jungarna genom ett grundläggande teologiskt studium blivit 
fullkomligt fasta i tron, och felet var vidare, att alla — även 
de mindre begåvade — genast från början utsattes för filo
sofiens faror. Dessa brister undanröjdes genom den nya 
metod, som nu infördes. Man bibehöll den grundläggande 
teologiska kursen för alla. Men när den slutat, uttog man 
de bäst begåvade för en särskild kurs i filosofi eller egent
ligen blott logik såsom den minst farliga och vid disputa- 
tioner också mest användbara disciplinen.

På det viktiga generalkapitlet i Valenciennes 1259 beslöts 
därför, ”att i de provinser, som det behövde, skulle inrättas 
ett studium artium, vid vilket de unga må undervisas”, och 
två år därefter förtydligades detta därhän, att ett dylikt
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Studium ”för unga och läraktiga bröder” skulle inrättas 
i Spanien, Rom, Tyskland, Polen, Ungern och Dacia. Tysk
land skulle få tre, de övriga tydligen blott ett var. På ett 
senare generalkapitel uppdrogs åt provincialen och diffini- 
torerna att bestämma, vilka ynglingar som skulle sändas dit.

Dessa filosofiska studier blevo tydligen hastigt mycket 
populära, ty redan 1271 måste generalkapitlet varna studen
terna för att alltför mycket kasta sig på filosofien, vari
genom det teologiska studiet försummades. Några år senare 
förmanades de att mera sysselsätta sig med teologiska och 
moraliska frågor än med filosofiska och ”besynnerliga”.

Beslutet av 1261 om upprättandet av ett studium logicale 
i provinsen Dacia blev tydligen genast satt i verket, och av 
protokollet över det provincialkapitel, som av Stephens för
lagts till 1270-talet, finna vi, att det åtminstone då låg 
i Åhus i Skåne. Då skickades Johannes Kroc dit att läsa 
”logicalia”, och med honom sändes fyra studenter och två 
äldre bröder.

Ovanpå studium artium eller logicale kom sedermera ett 
”studium naturale”, vid vilket man studerade Aristoteles’ 
fysiska skrifter. Men detta inrättades först efter Petrus 
de Dacias tid, och något dylikt studium tyckes aldrig ha 
grundats här i norden.

Däremot är det tydligt, att Petrus de Dacia studerat 
”logicalia”, troligen i Åhus, under något eller några år. Men 
det återstod ännu högre studier. De, som av konventet och 
särskilt vid studium logicale förklarats vara av den duglig
het, att de kunde utbildas till lektorer, skickades nämligen 
av provincialen och diffinitorerna till ett studium generale
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— även kallat solemne. Studium var medeltidens vanliga 
namn på en läroanstalt. Generale betecknade, att denna
— i motsats till ett studium provinciale eller particulare — 
stod öppen för studenter från alla land. Studium generale 
var därför det medeltida namnet på ett universitet, under 
det att universitas närmast betydde gille, förening. Domini- 
kanerna skapade ock särskilda ordensuniversitet, skilda från 
de världsliga. Redan Dominicus hade grundat ett dylikt 
i Paris, och i konstitutionerna bestämdes om detta: ”Pro- 
vincialpriorn skall se efter, om han har några, som äro 
lämpliga att bliva lärare och inom kort kunna förväntas 
bliva i stånd att förestå en skola. Dessa skola skickas till 
de orter, där vetenskapen florerar. Men till Paris få blott 
tre bröder sändas från varje konvent.” Redan 1248 ökades 
emellertid antalet av dessa studia generaba högst betydligt 
genom bestämmelsen, att utom Frankrike även Tyskland, 
England, Lombardier och Provence skulle erhålla ett studium 
generale var, vilka nya dominikaneruniversitet förlädes till 
Köln, Oxford, Bologna och Montpellier. Till vart och ett 
av dessa skulle dock blott två bröder från varje konvent 
kunna skickas, och dessa studia hade en lägre rang än det 
i Paris; först 1258 erhöllo studenterna vid dem samma rättig
heter som de i Paris. Sedan framkom ock ett förslag att 
upprätta dylika universitet även för Spanien och Kyrko
staten, men detta mötte tydligen motstånd och kunde ej 
genomföras på Petrus de Dacias tid.

Studenterna i Paris hade åtskilliga företrädesrättigheter
— så t. ex. befriades de med hänsyn till studiearbetet från 
att deltaga i gudstjänsten — men disciplinen över dem var
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betydligt strängare än över de världsliga studenterna, som 
icke övervakades av någon annan myndighet än de, ofta 
föga äldre, magistrar de själva valt. Dominikanerstudenten 
däremot bodde i ordens konvent, S. Jacobi, intog sina mål
tider i dess refectorium och lydde under priorn och kapitlet. 
I de studentföreningar eller ”nationer”, som bildats vid år
hundradets början, fick han icke ingå, och vi återfinna där
för icke någon svensk dominikanerstudent i förteckningen 
över medlemmarna av natío anglicana, dit de sekulära nor
diska studenterna hörde. Och hur ängsligt deras vandel över
vakades, framgår av ett 1279 utfärdat förbud: ”Emedan 
det icke passar för vårt goda rykte att besöka hus, där 
misstänkta personer pläga träffas, så besluta vi, att i de 
städer, där studia generaba äro förlagda, priorerna och deras 
vikarier icke må alltför lättsinnigt giva bröderna tillstånd 
att besöka sina avskrivare, så framt icke dessa avskrivare 
äro personer av ett stadgat rykte.” Avskrivarna voro den 
tidens bokhandlare, och att ett besök i deras stånd, där 
dominikanen riskerade att träffa en ”filosof”, ansågs farligt, 
visar bäst den försiktiga uppfostringsmetod, man hyllade.

Svenskar besökte alla dessa studia, mest naturligtvis Paris 
och Köln, men även Oxford och Montpellier, förmodligen 
ock Bologna, ehuru vi därom ej ha någon underrättelse, och 
som det tycks begagnade sig provinsen Dacia av rättigheten 
att skicka tre studenter till Paris och två till de övriga. 
Denna utländska studiekurs, under vilken studenten under
hölls av provinsen, var ofta ganska långvarig, tre à fyra år, 
stundom ännu längre, och därunder fick han besöka flera 
studia efter varandra; så t. ex. skickades fräter Hemingus
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från Oxford till Paris, frater Boyo från Köln till Oxford 
och Petrus de Dacia från Köln till Paris.

Efter avslutandet av dessa studier, som i det hela nog 
varat en åtta à tio år efter novisiatet, hemkallades han och 
förordnades till lektor i något av provinsens konvent.

Den studiemetod, som iakttogs i konventets skola, vid 
studium artium och vid studium generale, var densamma 
som vid de världsliga universiteten. Studenten hade först 
att åhöra lärarens ”lectiones” eller föreläsningar, och detta 
”åhörande” är särskilt betecknande, ty under medeltiden 
sade man icke, att man ”läste” t. ex. teologi, utan man 
”hörde” teologi. Från sin kateder föredrog nämligen magis
tern det arbete, som ingick i kursen, och skolarerna anteck
nade hans ord i sina föreläsningshäften. Några andra böcker 
än dem, som de själva avskrivit efter denna diktamen, läste 
de vanligen icke, såvida de icke föredrogo att hos en av
skrivare köpa en kopia av ”kollegiet”, som oftast år från 
år var detsamma.

Denna lectio eller expositio hade formen av ett logiskt 
bevis med divisioner och subdivisioner av ämnet. En annan 
metod, som också användes, var quaestio. Ur det arbete, med 
vilket man sysselsatte sig, uttog läraren en sats, som kunde 
bliva föremål för stridiga meningar, anförde alla skäl, som 
kunde tala för en åsikt, sedan dem, som talade för en mot
satt, bestämde sig så för endera meningen, framhöll skälen 
för dess riktighet och vederläde de förut framlagda argu
menten i motsatt riktning.

Även lärjungarna själva övades med uppställandet av 
dylika ”quaestiones”. En av dem uppställde en tes (deter-
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minavit quaestionem), och en annan bestred den; båda fingo 
därefter anföra skäl och motskäl och söka vederlägga mot
ståndaren. Denna disputation eller ”determination” ansågs 
snart såsom det viktigaste kunskapsprovet, särskilt vid uni
versiteten. Men det förekom också redan i de lägre domini- 
kanerskolorna, som icke kunnat undgå att acceptera den 
skolastiska metoden. Redan i konstitutionerna omtalas denna, 
då det heter: ”Efter anordning av magister studentium skall 
en lämplig lokal anordnas, i vilken studenterna efter disputa- 
tionen eller vespern eller på annan ledig tid kunna komma 
tillsammans i hans närvaro att framställa dubitationes eller 
quaestiones. Medan en försvarar tesen, skola de andra tiga 
och icke hindra den talande.” Varken opponenten eller 
respondenten fick anfallas i några sårande och ohöviska 
termer.

Till dominikanerstudentens övningar kommo dessutom 
predikningar på modersmålet, först inom konventet, sedan, 
då han blivit mera mogen och man ej behövde frukta 
”skandal”, inför allmänheten. Vanligen höllos dessa predik
ningar i fria luften, på torg och på gator, där predikanten 
kunde påräkna en lyssnande åhörarskara.

Vad innehållet i de teologiska föreläsningarna beträffar, 
voro dessa av två slag: textus och sententiae. Med textus 
menade man bibeln och med sententiae en framställning av 
kyrkans dogmsystem. Den text av bibeln, som användes, var 
naturligtvis Vulgata. Men genom avskrivarnas slarv och 
okunnighet hade texten högst betydligt fördärvats, och med 
anledning härav verkställde dominikanerna i början av 
1200-talet en revision, som sedan gick under namnet Biblia
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Senonensis. På ett generalkapitel i Paris 1236 påbjöds denna 
recension såsom den enda riktiga, efter vilken alla andra 
exemplar skulle rättas. Tjugu år därefter förkastades den 
dock åter såsom mindre tillfredsställande, och dessa upp
repade revisioner vittna onekligen om dominikanernas liv
liga intresse för bibelstudiet.

Själva bibeln skulle av vederbörande provins tillhanda
hållas studenterna, och undervisningen bestod i lektorns ut
läggningar av texten. De flesta bibelhandskrifter, som om
talas i medeltida handlingar, äro därför dylika ”Bibliae cum 
glossis” eller texter, i vilka förklaringarna infogats. En på 
sin tid mycket berömd och med Petrus de Dacia samtidig 
bibelkommentator var Nicolaus de Gorran, vars föreläs
ningar Petrus troligen hörde i Paris. Från vår egen medeltid 
ha vi för övrigt kvar på svenska ett dylikt arbete, nämligen 
den bibelparafras, som går under magister Matthias’ namn. 
Vanligen kallades dylika texter ”Postillae”.

Av sententiae lästes vid denna tid företrädesvis Petrus 
Lombardus’ bekanta Liber sententiarum quattuor. I den 
första boken behandlas treenighetsläran, i den andra skapel
sen och synden, i den tredje kristologien och dygdeläran 
och i den fjärde sakramenten och eskatologien. De anförda 
satserna stödas med citat från kyrkofäderna, företrädesvis 
Augustinus. Men i metod och åskådning är Petrus Lombardus 
starkt påverkad av Abelard, och för dominikanerna var han 
därför ej fullt rättrogen. Vid åtskilliga tillfällen ansåg man 
sig därför böra fördöma vissa av hans satser, och just vid 
den tid, då Petrus de Dacia började sina pariserstudier, hade 
dominikanerna redan fått en annan dogmatiker, Thomas
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ab Aquino, vars Summa Theologiae nu började uttränga 
Lombardus’ lärobok.

Utom textus och sententiae lästes även ”historiae”, d. v. s. 
Petrus Comestors Historiae Scholasticae eller en biblisk 
historia, varjämte vid studia generaba även arbeten av 
Augustinus, Hugo och Richard av S. Victor, Dionysius Areo- 
pagita m. fl. utlades och kommenterades.

Just på Petrus de Dacias tid klagade emellertid den 
berömde Roger Baco över att bibelstudiet alldeles fick träda 
i bakgrunden för ”sententiae”. När — säger han — en 
student blott läst sententiae, anser han sig såsom en mästare 
i teologi, ehuru han icke ”hört” en trettiondedel av bibeln. 
I Paris är det lektorn, som föreläser sententiae, under det att 
bibelstudiet överlämnas åt hans biträde (baccalaureus), och 
även Liber Historiarum läses numera sällan och ställes till
baka för sententiae.

PETRUS DE DACIAS UNGDOM.

Petrus de Dacia föddes på Gotland, troligen på 1230- 
talet. Då han 1267 träffade Kristina, var han — såvida jag 
rätt tolkat hans nedan citerade ord — omkring trettio år 
eller snarare något däröver, och denna ålder stämmer även 
med de slutsatser, som vi kunna draga av hans studiekurs. 
Dominikan kunde han ej bliva förrän tidigast vid aderton 
års ålder, och då han 1266 skickades till Köln, hade han 
tydligen studerat ganska många år i den vanliga domini-
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kanerskolan och vid studium logicale. Förmodligen var han 
därför född omkring 1235.

Likaså är det ganska säkert, att han icke var ett Visby
barn, utan född på den gotländska landsbygden. Visby var 
vid denna tid snarast ett tyskt handelsfaktori och dess in
vånare till större delen tyska köpmän, under det att sven
skarna voro i en avgjord minoritet. Hade nu Petrus de Dacias 
far varit svensk Visbyborgare och han själv tillbringat sin 
barndom i den tyska staden, hade han med all säkerhet 
kunnat tala tyska, men ehuru han 1267 varit ett år i Köln, 
bekänner han, att han då icke var språket fullt mäktig, och 
det kan därför ej lida något tvivel, att han var svensk 
— eljest hade han för övrigt nog ej skickats såsom lektor 
till det svenska fastlandet.

Den gotländska landsbygden hade under hans barndom 
ännu kvar sin gamla ställning såsom ett handelscentrum för 
Östersjön, och de tyska Visbyborgarna hade ännu ej lyckats 
bemäktiga sig monopolet på öns handel. Bönderna skickade 
fortfarande sina skutor på Novgorod, England och de 
skandinaviska länderna, och om deras rikedom vittna de 
praktfulla landskyrkor, som vid denna tid byggdes. Men väl 
började just under Petrus’ tid en kamp mellan stad och land, 
och den sista faktiska underrättelse, han nedskrivit, handlar 
om det krig, som 1288 utbröt mellan Visby och bönderna.

Till den svenska kronan var Gotland mycket löst knutet 
och betraktades till hälften såsom ett utländskt skatteland. 
I ledingen var ön skyldig att uppsätta sju fartyg, och i årlig 
skatt till konungen och jarlen betalades sextio marker silver. 
Men för övrigt hade ön mycket litet att skaffa med den
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svenska regeringen, som där icke hade något ombud. Lands
bygden skötte sig själv på sina ting och följde sin egen guta- 
lag, Visby var ett annat samhälle för sig med en egen 
hanseatisk rätt, och ingendera tyckes stort ha brytt sig om 
den svenska regeringen, som närmast före Birger Jarls tid 
(1250) för övrigt var alldeles maktlös även på fastlandet. 
Den starkaste föreningslänken med det egentliga Sverige var 
väl, att ön i kyrkligt avseende lydde under biskopen i Lin
köping, men de livsfarliga sjöresorna gjorde, att denne tro
ligen mycket sällan vågade sig över till denna del av stiftet.

Kloster funnos åtskilliga på ön. Ungefär två mil från 
Visby, vid Roma, ligga än i dag ruinerna av cisterciensernas 
kloster, som grundats 1164. Vid Solberga, strax utanför 
Visby, reste sig ett annat kloster av samma orden, men 
avsett för nunnor och grundat kort före 1246, således under 
Petrus de Dacias barndom. Även franciskanerna hade ett 
kloster på Gotland, antagligen det näst största i norden och 
grundat 1233. Klosterkyrkan, S. Karin i Visby, är som 
bekant en bland stadens vackraste ruiner, men med undantag 
för några mindre partier hör den ståtliga byggnaden till en 
senare tid än Petrus de Dacias. Den tredje orden på ön var 
dominikanernas, som, efter vad vi förut sett, troligen kommit 
dit några år före franciskanerna; i varje fall funnos de där 
1230, och deras första syfte tyckes ha varit att stödja hedna
missionen i Östersjöländerna, vilka genom handeln stodo i en 
livlig förbindelse med Gotland. De äldsta underrättelserna, 
vi ha om deras verksamhet, röra troligen denna mission. 
Redan 1218 hade påven i brev till ärkebiskopen av Lund 
anbefallt anläggande av skolor för de flickebarn, som in-

162



PETRUS DE DACIA

köpts från hedningarna, vilka eljest skulle ha dödat dem. 
Några år senare eller 1226 finna vi ock, att en dylik skola 
inrättats vid S. Jacobi kapell i Visby, ty den påvliga legaten 
talar då om denna skola, som ägdes av stadens tyska präster
skap och i vilken lärjungar av olika nationaliteter upp
fostrades — tydligen från de hedniska folken. 1272 skildras 
dock detta kapell såsom fullständigt övergivet och utan 
präst, och det är då tydligt, att skolan därstädes antingen 
upphört eller flyttats till en annan plats. Det är därför ej 
osannolikt, att S. Jacobi först upplåtits åt dominikanerna, 
när dessa mot 1220-talets slut kommo till Gotland, huvud
sakligen i syfte att verka för den preussiska och livländska 
missionen, att de vidare i enlighet med ordens program över
tagit skolan, men att de med denna flyttat till S. Nicolai, som 
sedermera blev deras kloster, men vars äldsta delar tyckas 
härröra först från tiden 1240—1250.

Dessa voro således de trenne ordnar, som Petrus de Dacia 
hade att välja mellan, sedan han beslutat sig för att ”över
giva världen”. Om hans känsloliv under denna tid och 
om hans familjeförhållanden ha vi endast en kort under
rättelse:

”Så långt tillbaka jag minnes, ända från min första barn
dom, erfor jag en innerlig njutning, varje gång jag hörde 
berättas om helgonens liv, gärningar, lidanden och död och 
i synnerhet om vår herre Kristus’ och hans ärorika moders; 
då jag sedermera erinrade mig det jag hört, fann mitt hjärta 
en sådan tröst, att världen och dess njutningar redan från 
denna stund började förblekna, och ofta talade jag därför 
vid mina bröder om att övergiva världen. Under dessa sam-
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tal föddes i mitt hjärta och mina tankar en viss åtrå; jag 
började önska, att Herren i sin nåd värdigades på sådant sätt 
söka mig, att han visade mig någon av sina tjänare, genom 
vilken jag säkert och klart, ej blott genom ord, utan genom 
gärningar och föredömen kunde lära mig fatta de heligas 
liv, någon, till vilken jag i hjärtlig kärlek kunde sluta mig, 
av vilkens gärningar jag kunde uppbyggas, av vilkens from
het jag skulle eldas och ryckas bort från den världströtthet, 
som från barndomen nedtryckt mig, genom vilkens ord jag 
skulle upplysas, i vilkens umgänge jag skulle finna tröst, 
och genom vilkens föredömen jag skulle tryggas från alla 
tvivel. Under dessa känslor förflöt en lång tid, många dagar 
och, som jag tror, mer än tjugu år. Genom sin överflödande 
godhet utan min förtjänst eller bön visade mig Herren 
många människor, både män och kvinnor, vilka tillskyndade 
mig glädje och hugnad. Likväl kunde detta ej mätta min 
åtrå eller stilla mitt hjärtas rörelse. Ju omsorgsfullare jag 
studerade dem, desto mer önskade jag skåda, emedan jag 
hos ingen fann det jag sökte.”

Till dess att han träffade detta mänskliga ideal, om vilket 
han drömt, hade det således dröjt mer än tjugu år sedan den 
tid, då han först börjat reflektera över de religiösa frågorna. 
Förrän han uppnått en tio eller tolv års ålder kan detta ej 
förutsättas, och enär han träffade Kristina 1267, följer härav, 
att hans födelseår infallit vid 1230-talets mitt. Hans fader 
var förmodligen bonde — i varje fall en fri man, ty detta 
fordrades av ordenskonstitutionerna — men om hans familj 
i övrigt veta vi blott, att han haft flera bröder. Om 
sin första uppfostran nämner han intet, men någon skola,
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i vilken han kan ha gått, fanns knappast på den gotländska 
landsbygden. Att döma av hans egna ord inskränkte sig 
hans barndoms kunskaper till vad han hört om helgonens 
liv, lidanden och död, men detta hade han med all säkerhet 
hört av de dominikaner- och franciskanermunkar, som drogo 
kring och predikade på ön, ty deras predikningar rörde sig 
oftast just med legender, vilka särskilt berättades på veder
börande helgons minnesdagar.

Så uppstod då hos honom tanken att själv bliva munk. Av 
hela hans andliga habitus framgår, att det drivande motivet 
hos honom snarast varit den medeltidskristnes svärmiska 
trängtan att fly världen och dess synd, och det kunde då 
tyckas, som om han snarast bort ha valt cistercienserorden. 
Men å den andra sidan voro de ordnar, med vilka han råkat 
i beröring, utan tvivel de bägge tiggarordnarna, vilkas med
lemmar rörde sig ute bland folket, under det att cistercien- 
serna höllo sig för sig själva inom sitt kloster. Och därtill 
kom — som också framgår av hans skrifter — hans starka 
begär efter vetande. Den orden, vars huvudsyfte var lärda 
studier, borde således mest tilltala honom, och förmodligen 
var detta skälet, varför han anmälde sig såsom novis hos 
predikarbröderna i Visby.

Jag har redan skildrat den vackra receptionsceremonien. 
Hur gammal Petrus då var, kunna vi blott gissa av en 
annan uppgift, han lämnar. På ett ställe berättar han, att 
han såsom novis fått ett Diurnale — en handbok för dags- 
gudstjänsten — av Absalon, som då var provincialprior. 
Hans novisiat har således infallit någon gång under tiden 
1241—1261, då Absalon var provincial, således i varje fall
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före 1261. Avslutat kan det ej ha varit förrän han fyllt 
aderton år, således omkring 1253, men förmodligen var han 
äldre, då han inträdde i orden, och då han förut knappt 
hade några bokliga kunskaper, har novisiatet nog räckt 
tämligen länge. För att kunna följa med undervisningen 
i klosterskolan måste han kunna latin, och detta språk måste 
han således lära sig under novistiden. Sannolikt tillbringade 
han icke alla dessa år på Gotland. Såsom förut omnämnts, 
kunde novisen efter ett år skickas till ett annat kloster, och 
det faktum, att han såsom novis gjort Absalons bekantskap, 
tyder på, att han skickats till Danmark, ty det var väl mera 
sällan som en provincialprior företog den farliga sjöresan 
till Gotland för att där visitera Visbykonventet.

Om de kloster, i vilka han efter sitt novisiat vistats, veta 
vi intet, blott att han 1266 av kapitlet skickats till Köln. 
Möjligen hade han förut, vilket icke tyckes ha varit ovan
ligt, studerat i Oxford, men därom upplyser han intet.

Såsom förut påpekats, hade Köln 1248 blivit studium 
generale för orden. Någon större apparat behövdes ej här
för, ty beslutet innebar i själva verket blott, att domini- 
kanerklostret i Köln, som låg i Vicus Stolcorum, ej långt 
från den vid denna tid grundade domen, ålades att utom 
studenter från provinsen Teutonia även mottaga två stu
denter från var och en av de övriga provinserna. För att 
bereda rum åt dessa tjugu två studenter behövdes icke mycket, 
möjligen någon utvidgning av konventsbyggnaden, ett något 
större refectorium, några celler o. s. v., men knappast några 
anslag, ty varje provins var skyldig bekosta underhållet av 
sina där studerande bröder och även förse dem med nödiga
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böcker. Lärarpersonalen utvidgades icke väsentligen, utan 
bestod blott av en lektor och en baccalaureus, som var hans 
medhjälpare.

Att det likväl stött på vissa svårigheter att få dessa nya 
studia generalia till stånd, framgår av åtskilliga uppgifter 
i generalkapitlens protokoll. 1251, således tre år efter Köln- 
studiets upprättande, påbjöds, att de andra tyska konventen 
skulle bispringa konventet i Köln, på det att icke det där 
grundade studium generale på grund av armod skulle nödgas 
upphöra. Och i Oxford vägrade man rentut att mottaga 
några främlingar. Generalkapitlet 1261 grep därför i med 
hårdhandskarna, avsatte provincialpriorn, gav honom sju 
dagars vatten och bröd samt förflyttade honom till Tysk
land; även diffinitorerna avsattes och dömdes till tretton 
dagars vatten och bröd.

Att ett studium generale förlädes till Köln, berodde utom 
på stadens folkrikedom och betydelse för västra Tyskland, 
nog framför allt därpå, att konventet i Köln hade ordens 
då utan gensägelse främste teolog till lektor, nämligen 
Albertus Magnus, hos vilken redan före 1248 ordensbröder 
från andra provinser börjat studera; så hade Thomas ab 
Aquino 124J sällat sig till Albertus’ lärjungar. 1254 ut
nämndes emellertid Albertus till provincial för Tyskland 
och deltog såsom sådan i det viktiga generalkapitlet i Valen
ciennes, genom vilket ordens studieväsen högst betydligt för
bättrades. Kort därefter återtog han visserligen sin plats 
såsom lektor i Köln, men kallades 1260 till biskop i Regens
burg. Detta ämbete avsade han sig väl efter två år, men han 
tyckes icke ha återvänt till Köln förrän efter åtskilliga år.
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När detta definitivt skett, är osäkert; troligen var det först 
1269 eller samma år som Petrus lämnade lärdomsstaden vid 
Rhen. Väl berättas, att Albertus då åter börjat föreläsa, men 
av denna undervisning har Petrus de Dacia nog ej dragit 
någon fördel, och i varje fall omnämner han icke den store 
teologen i sina brev eller i sin legend.

Efter det att Albertus 1260 lämnat lektoratet i Köln, före
faller det, som om generalstudiet därstädes råkat i förfall 
— möjligen beroende på de häftiga tvister, som i början av 
1260-talet uppstått mellan ärkebiskopen och stadens borger- 
skap —, och 1266 beslöt generalkapitlet i Trier ånyo att för
lägga ett studium generale till den gamla riksstaden, ett beslut, 
som förutsätter, att studiet under några år legat nere. Samma 
år skickade provinsen Dacia dit tvenne bröder, nämligen 
Petrus från konventet i Visby och Mauritius från konventet 
i Reval. Även från andra provinser funnos studenter, åtmin
stone en från provincia romana och en från Polonia, vilka 
båda omtalas av Petrus. Prior för konventet var Hermannus 
de Havelbrecht, som länge hade varit socius hos ordens- 
generalen Johannes Teutonicus och åtnjöt ett stort anseende. 
Den, med vilken Petrus hade den mesta beröringen, var 
naturligtvis lektorn, Gerardus de Grifone, vilken visserligen 
högt prisas av Petrus, dock mera för sin fromhet än för sin 
lärdom, men som icke tyckes ha varit någon vidare fram
stående person att döma därav, att han, trots den viktiga 
plats han innehade, icke är känd såsom författare.

Köln var vid denna tid skådeplatsen för våldsamma 
borgerliga tvister, men om dem förekommer icke ens en 
antydan hos Petrus de Dacia, och troligtvis levde han sitt
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liv utan att taga befattning med världsmänniskornas kamp 
och strid utanför konventets murar. Hans intressen kon
centrerade sig blott kring de andliga frågorna. Men även 
i religiöst avseende var Köln en ganska livaktig stad, och 
särskilt var det en där uppträdande andlig rörelse, som för 
Petrus fick stor betydelse.

I sitt arbete Historia Anglorum anför den bekante medel
tida historikern Matthaeus Parisiensis vid året 1243: ”Ett 
stort antal människor, särskilt kvinnor, hava antagit ordens- 
folkets dräkt och levnadssätt samt kalla sig ’beginer’. 
Namnets betydelse är obekant och ingen vet, varifrån det 
kommit. På kort tid har antalet av dessa kvinnor så ökats, 
att det i staden Köln finnes flera tusen.” Redan 1230 hade 
dessa beginer fått ett hus vid samma gata, där dominikaner- 
klostret låg, och båda voro således grannar.

Beginväsendet, som uppstod i Belgien ungefär samtidigt 
med tiggarordnarna, d. v. s. i början av 1200-talet, var lik
som dessa ett utslag av medeltidens helighetskrav. En samling 
kvinnor — jungfrur, änkor och gifta — som ville draga sig 
undan ”världen”, sammanslöto sig till samfund med gemen
sam bostad i syfte att föra ett kyskt och fattigt liv samt 
ägna sig åt gudstjänstövningar, utan att de dock avlade 
något klosterlöfte eller ordnade sitt liv inom beguinaget med 
klosterfolkets stränga regeltvång. De kunde därför, när de 
ville, lämna den gemensamma bostaden och återvända till 
”världen”. Men till det yttre liknade de nunnor i den strängt 
enkla dräkt de buro, i sina späkningar och i sina trägna 
andaktsövningar. Såsom det förefaller tiggde de icke, utan 
förskaffade sig det lilla, de till sitt uppehälle behövde, genom
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handarbete, sedan de avsagt sig all personlig egendom. Under 
den första tiden, och även sedermera, hade de att kämpa 
mot stora svårigheter, ty till en början ansågos de såsom 
kättare, och deras namn — beginer — var i själva verket 
ett okvädinsord, som man använde mot albigenserna.

Denna rörelse, för vilken Köln var huvudsätet i Tysk
land, vann liksom de båda tiggarordnarna en oerhört snabb 
och kraftig utbredning och fick betydelse även för Petrus 
de Dacia, ty den kvinna, Kristina av Stommeln, som kom 
att utöva det största inflytandet på hans liv, var begin.

Deras första möte skedde, då Petrus varit ungefär ett år 
i Köln.

KRISTINA AV STOMMELN.

Om detta möte berättar han själv följande:
”Fru Alfradis, själv en kvinna av ädel börd och gift med 

en framstående man, insjuknade allvarligt och skickade där
för efter broder Walter, som sedan gammalt var hennes 
biktfader. Han tillsade mig att göra honom sällskap, och vi 
begåvo oss till henne på aftonen före S. Tomas’ dag. Vi 
kotnmo fram sent på kvällen, och han satte sig och åhörde 
fru Alfradis’ bikt. Medan jag väntade på honom, kom en 
begin vid namn Aleidis till mig och frågade, varifrån jag 
kom. När jag svarat: ’Från Köln’, yttrade hon: ’Ack, att 
ni vore i vår by och såge de under, som där ske med en 
ung flicka.’
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På aftonen följande dag begåvo vi oss, såsom broder 
Walter önskade, till prästen i byn Stommeln, hos vilken 
den nyss omtalade flickan för tillfället vistades med anled
ning av den hemsökelse, för vilken hon då var utsatt. Broder 
Walter, som ända från hennes barndom varit hennes bikt
fader, gick då in i prästens hus för att besöka henne. I det 
vi gingo in, bestämde jag mig i mitt sinne, att jag skulle 
förhålla mig tyst, om jag där såge något ovanligt eller 
underbart, emedan jag icke visste, huru de närvarande skulle 
uppfatta dylika företeelser. Jag inträdde således i huset och 
såg där, utom det torftiga bohaget och det dystra husfolket, 
en ung flicka, som satt avsides för sig själv och hade ansiktet 
betäckt med en duk. Då hon reste sig upp för att hälsa 
broder Walter, grep en djävul tag i henne, kastade henne 
baklänges och stötte hennes huvud så hårt emot väggen, 
att denna skakade. Härav blevo de närvarande mycket för
skräckta, ehuru de mera fruktade för de kommande lidan
den, som de med visshet väntade för henne med anledning 
av vad de redan kände. Men medan alla de närvarande 
sörjde över de olyckor, hon måst utstå, och fruktade för än 
värre, så genomströmmades jag ensam av en förut okänd 
fröjd, min själ fann tröst och mitt sinne greps av förundran. 
Jag sökte visserligen lägga band på min häftiga sinnesrörelse, 
emedan jag icke ville låta någon märka den, men jag hade 
en förnimmelse av, att något ovanligt snart skulle inträffa, 
ty för mina yttre sinnen visade sig intet, som så kunde 
fylla mitt hjärta med fröjd; snarare märkte jag ju djävulens 
närvaro, såg huru man fruktade hans raseri och lade märke 
till husfolkets sorgsenhet samt flickans lidanden. Vadan
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kunde då denna sinnets glädje komma och denna förändring 
i mitt väsen?

För att dölja mina känslor slog jag mig i samspråk med 
husets folk, d. v. s. med prästen, hans moder, systrar och 
andra tillstädesvarande, under det att min kamrat satte 
sig avsides tillsammans med flickan och för henne anförde 
exempel på Kristi och helgonens tålamod. Medan jag så 
satt och lyssnade till prästfamiljens ord och då och .då gav 
ett skämtsamt eller allvarligt ord till svar, så var icke blott 
mitt kroppsliga öga, utan ock min själs uppmärksamhet 
riktad åt det håll, där den var, genom vilkens närvaro jag 
kände mitt väsen förändrat, och det var tydligt, att det 
var för hennes skull, som sedan skulle bliva mig så kär, 
som Herren nu värdigats skänka mig denna själens glädje. 
När jag under dessa tankar kastade min blick på min kamrat 
och flickan, såg jag, att djävulen sju gånger kastade omkull 
henne, fyra gånger emot väggen bakom dem och tre gånger 
mot en kista till vänster om flickan, och detta skedde med 
så stor våldsamhet, att både vägg och kista gåvo genljud 
på långt håll. För min del förundrade jag mig över, att jag 
icke hörde flickan giva en suck eller snyftning från sig trots 
de många och hårda slagen. Varken i ord eller handling 
visade hon ett tecken till otålighet eller röjde, att hon led 
någon smärta, utan förblev orörlig utan knot eller klagan. 
Då jag nu icke längre kunde dölja min sinnesstämning, sade 
jag till broder Walter: ’Käre fader, ser ni icke, att djävulen 
med häftighet ansätter flickan, som sitter bredvid eder? Det 
vore bättre, att ni satte eder längre bort från kistan och 
väggen samt lade en kudde mellan henne och dem, så att
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hon faller mjukare, om han hädanefter kastar omkull henne.’ 
Så skedde ock.

När vi så suttit någon tid, hörde jag flickan sucka, som 
om plötsligt något ont träffat henne. När även kvinnorna, 
som sutto omkring henne, hört detta, frågade de, varför 
hon så suckade. Hon svarade: ’Jag är sårad i fotterna.’ Man 
såg efter och fann, att så var; ty i vardera foten fann man 
ett sår, varur friskt blod strömmade. På samma sätt suckade 
hon till av smärta fyra gånger efter varandra allt under 
de närvarandes deltagande och tårar. Då man vid varje ny 
suck fann nya sår, reste även jag mig upp och såg efter 
— såsom jag vill minnas — de två sista gångerna och upp
täckte såren i samma ögonblick de uppstodo, innan ännu 
blodet hunnit bryta fram; ty emellan uppkomsten av såret 
och själva blödningen plägar vanligen ett ögonblick förflyta. 
Emellertid slöts detta så, att jag på övre delen av den ena 
foten såg fyra blödande sår och på samma del av den andra 
foten tre, likaledes friskt blödande. Men emedan jag två 
gånger reste mig upp och saken låg mig om hjärtat, märkte 
jag, att sårens antal varje gång ökades. Medan detta skedde, 
inbröt natten, som följde på Tomas Apostelens dag, och jag, 
som nyss varit uppfylld av glädje, greps nu av medlidande.”

Petrus bad då sin äldre ordensbroder om lov att få stanna 
kvar i prästens hus över natten och vaka över den unga 
flickan. Tillsammans med sju andra personer utförde han 
detta värv, och han satte sig nu på samma plats, där hans 
kamrat förut suttit. Kristina vände sig då till honom och 
frågade:

”Vad heter du?’1
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Han svarade:
”Petrus.”
”Gode broder Petrus”, yttrade hon då, ”berätta mig något 

om Gud. Jag hör så gärna talas om honom, ehuru jag tyvärr 
i min nuvarande nöd ej kan vara så uppmärksam som jag 
önskar.”

Ehuru han ej var språket fullt mäktig, började han dock 
för henne berätta några legender ur dominikanerordens 
historia, men när han slutat, suckade Kristina åter till och 
klagade åter över, att hon fått ett sår. Denna gång var det 
dock icke nog med ett sår. Kristina sträckte nämligen ut 
sin hand under täcket och framtog en järnspik, med vilken 
hennes kropp blivit genomstungen. Hon lämnade den åt 
Petrus, som kände, hur den ännu var varm och våt av friskt 
blod. Han ansåg till och med, att hettan var så stor, att den 
icke kunde förklaras genom kroppsvärmen, utan blott däri
genom att spiken kommit från avgrunden. Efter det att 
djävulen ännu en gång drivit in en spik i hennes kropp, 
slutade äntligen denna hemska natt, och morgonen grydde.

”Jag återvände till Köln” — så slutar Petrus sin berättelse 
om det första möte han hade med Kristina —, ”och jag tror 
icke, att jag någonsin förut i mitt liv befunnit mig i en 
liknande sinnesstämning. Helst skulle jag hava önskat fira 
mässan till den heliga jungfruns ära och tacka henne för 
de oändliga nådegåvor jag fått mottaga, men tyvärr fick 
jag icke tillfälle därtill. Det syntes mig, som om jag nu 
först förstode orden i denna mässa: ’Natten är mig ljus i min 
glädje, emedan mörkret icke varder mörkt inför dig, och 
natten strålar såsom dagen och dess mörker såsom dagens
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ljus.’ O, ljuva natt, o, sälla natt, som för mig blev begyn
nelsen till den gudomliga upplysning, som ej vet av skill
naden mellan dag och natt! O, härliga och fröjdefulla natt, 
under vilken det först förunnades mig att smaka, huru ljuv 
Herren är, och under vilken jag först befanns värdig att 
skåda hans brud!”

Denna skildring — hemsk, nästan upprörande för en 
modern läsares åskådningssätt — slår dock var och en genom 
sin fullständiga trovärdighet. Petrus har verkligen sett det 
han beskriver eller — vilket kan vara detsamma — han har 
varit övertygad om, att han verkligen sett allt, och hans 
skildring är gjord med en enastående åskådlighet. Jag vet 
knappast någon annan legend, som skänker oss en så levande 
bild av ett medeltida helgonliv som denna. Medeltidens 
legendlitteratur äger väl nästan i det oändliga skildringar 
av helgonens lidanden, av djävulens framfart, av underverk 
o. dyl., men i de allra flesta fall stödja de sig på hörsagor 
eller traditioner och giva således endast vittnesbörd om medel
tidens oerhörda lättrogenhet och brist på kritik i dylika ting. 
Här däremot är det ett ögonvittne, som skriver, och ett ögon
vittne, vars sanningskärlek är höjd över varje tvivel, och 
det är detta, som gör denna legend så särskilt värdefull för 
dem, som vilja tränga in i medeltidens för oss så ytterligt 
främmande själsliv.

Såsom en modern psykiatriker påpekat, led hela medel
tiden av ett religiöst hysteri, vilket ”nådde sin fullaste ut
veckling bland tidens andliga, dess helgon och botgörare och 
i månget kloster framträdde under form av intensivt smitto- 
samma epidemier”.
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Detta hysteri ha vi svårt att förstå, emedan den moderna 
kulturen befriat oss från den primitiva livssyn, som under 
medeltiden i det hela ännu fanns kvar och som numera blott 
uppträder sporadiskt hos vissa individer såsom en egen
domlig, abnorm atavism.

”Vi nutidsmänniskor” — säger Gadelius — ”kunna endast 
svagt föreställa oss arten av de naturstämningar, ur vilka 
folkfantasien frambragte sitt myllrande liv. Våra fäder voro 
på ett helt annat sätt än vi öppna för dessa fruktbärande 
suggestioner. Vad vi undantagsvis och för ett kort ögonblick 
kunna erfara, det utgjorde för våra fäder en del av det var
dagliga. Livets och tillvarons gåtfullhet blev liksom öde
markens och skogarnas skymning en enda stor sugande oviss
het, däri drömmen och sagan framkvällde såsom blodet 
under ett koppglas. Och även verkligheten blev något annat 
för våra fäder än för oss. Fantasiens blodvarma våg gav 
färg åt densamma. Mänskliga förväntningar och förhopp
ningar utvecklade sig mot en helt annan bakgrund av möj
ligheter än den, som möter vår tids nyktra ögon.

Den primitiva människan var icke mogen för vetande, 
för medveten kritik, granskning och undersökning. Ännu 
i dag äro dessa aktiva vägar till visshet av breda folklager 
obeträdda. Men den passiva vägen, suggestionernas väg, är 
dess mera öppen. Varje ord blir en kraft i det tysta, varje 
föreställning ett utsäde till tro. Från far till son fyllas de 
andliga behållarna av ord och åskådningssätt, bibelspråk och 
trossatser, av myt och sägen. Som skogen vidmakthåller sig 
själv, så hava de religiösa föreställningarna grönskat genom 
tiderna, och millioner själar hava hägnats i dess skugga. Av
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sig själv, i oreflekterad växtkraft, anpassad efter människans 
behov, hennes självbevarelseinstinkt och lyckobehov, hava de 
genom århundraden bibehållit sin grönska. De ha från släkte 
till släkte sått åt sig själv.

En tro av här beskrivna slag utgör, som vi sett, en mot
sats till vetande. Den representerar ett tidigt stadium i män
niskosläktets utveckling. Att tro är sålunda något helt annat 
för en primitiv människa än för en kulturmänniska. Hos den 
förra är tron allt, den är på visst sätt den enda intellektuella 
yttring, som på detta utvecklingsskede förekommer.

Tro och vetande stå i ett psykologiskt motsatsförhållande, 
vars verkningar äro betydelsefulla i den mån tron över
träffar vetandet. Hos den moderna människan tenderar 
denna dualism att upphöra, vetandet inkräktar alltmera på 
tron, och tron blir i stället för att vara ett självständigt 
organ blott ett intellektuellt verktyg, slutligen blott ’en 
tro i smått’. Det undermedvetna själslivet förlorar härvid 
mycket av sin självständighet och isolering. Därmed upphör 
även suggestibiliteten, som icke är förenlig med en nivellering 
av terrängen och psykologiska slättlandsvillkor. Suggestibili
teten kräver höjdskillnad, djupa angreppspunkter och ut
sikter, från vilka däldernas hemligheter ej kunna överskådas. 
Endast de människosjälar, som bibehållit något av det 
onivellerade och primitiva i sin själs gestaltning eller genom 
omständigheternas våld återfått något därav, äro i högre 
grad suggestibla.”

Detta primitiva åskådningssätt underhölls av medeltidens 
hela litteratur. Den enda litteratur, som gemene man hade, 
var legenden, där underverken spelade huvudrollen, och även
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för den högst bildade var undret det naturliga, på vilket 
det var en dödssynd att tvivla. Stundom — som det före
faller — blott av en nyck bröt försynen naturens vanliga 
ordning till glädje eller gagn för någon av kyrkans hjältar. 
Läser man den tidens helgonlegender, finner man, hur män
niskorna nästan ständigt gå och vänta på, att detta ovanliga 
skall inträffa, ty underverkens tid var för dem icke blott 
det Gamla och Nya testamentets tid, utan alltjämt visades 
samma nåd mot kyrkans alla fromma män och kvinnor. 
I sina böner bådo de därför om att själva befinnas värdiga 
redskap för denna Guds nåd; när en ovanligare företeelse 
inträffade, hade de all möjlig predisposition att anse denna 
såsom ett underverk, och de gjorde aldrig något försök att 
giva denna företeelse en naturlig förklaring. Av religionen 
hade de lärt sig, att hela tillvaron var en kampplats för 
ljusets och mörkrets makter, för änglar och djävlar. Allt 
ont orsakades av djävulen och hans anhang, allt gott genom 
Guds och änglarnas omedelbara ingripande, och att dessa 
makter i kroppslig måtto uppenbarade sig för människorna, 
var visserligen för dem något ovanligt, men icke något 
onaturligt, mot vilket de hade anledning att vässa sin kritik. 
Petrus själv hade hela sitt liv gått och väntat på att få skåda 
ett dylikt under, alla hans drömmar hade rört sig kring 
mysterier av denna art, hans läsning hade bestått av legender, 
som nästan alla mynnat ut i underverk, och de teologiska 
arbeten, han studerat, hade förutsatt dem såsom säkra fakta. 
Han hade således all möjlig predisposition att suggereras, 
och han rycktes också motståndslöst in i den föreställnings
värld, i vilken alla de andra befunno sig. När Kristina greps
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av konvulsioner, var han, liksom hela hennes omgivning, 
fullt övertygad om, att djävulen gripit tag i henne och 
slungat henne mot väggen. Han såg väl ej själv den lede 
fienden, ehuru han icke ett ögonblick tvivlade på hans när
varo i rummet, men man märker, att det ej hade fordrats 
mycket, för att fantasien skulle ha blivit så uppjagad, att 
han verkligen skådat avgrundsfursten framför sig.

Med denna bakgrund kunna vi lättare förstå en sådan 
personlighet som Kristinas, och den blir oss ännu klarare, 
om vi taga kännedom om hennes uppfostran och liv före 
den tidpunkt, då Petrus de Dacia gjorde hennes bekantskap. 
Petrus vände sig nämligen till prästen i Stommeln, vilken 
känt Kristina ända från hennes barndom, och bad honom 
lämna en redogörelse för hennes tidigare historia. Prästen 
uppfyllde hans begäran, och med ledning av denna skild
ring kunna vi nu se, hur Kristina fullkomligt följdriktigt 
utvecklades till den punkt, där skillnaden mellan verklighet 
och hallucination upphör.

Hon tillhörde en familj, som tyckes ha utmärkt sig för 
sin fromhet, och om åtminstone två av hennes bröder veta 
vi, att de övergivit världen och blivit munkar. Hennes eget 
temperament var ytterligt nervöst, och denna nervositet i för
ening med stor fantasikraft och viljestyrka gjorde henne 
redan av naturen danad för den form av hysteri, åt vilken 
medeltiden skänkte helgonglorian. Hennes diet och första 
andliga uppfostran kommo dessa anlag att slå ut i full blom.

Hon var en fattig bondflicka och erhöll icke någon bild
ning. Allt vad hon lärde sig, var att läsa Psaltaren innantill; 
skriva kunde hon däremot icke, och sina brev dikterade hon
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för andra. De legender och helgonhistorier, hon hörde och 
vilka överallt förkunnades av präster och munkar, grepo 
hennes fantasi desto kraftigare, som denna icke från något 
annat håll kunde hämta näring. Det dröjde därför ej länge, 
innan dagens berättelser omsatte sig i nattens drömmar, och 
dessa togo då närmast en form, vilken hos medeltidens 
kvinnor var ytterst vanlig. I en dröm tyckte hon sig näm
ligen skåda Kristus i gestalten av en skön yngling, vilken 
sade till henne: ”Älskade dotter, jag är Jesus Kristus, giv 
mig din tro, så att du alltid tjänar mig. Om någon annan 
vill bliva din trolovade, så svara, att du givit din tro 
åt Jesus Kristus.” Denna dröm var så livlig, att hon hela 
den följande dagen kände, hur brudgummens hand vilade 
i hennes.

Denna hallucination är nästan typisk för medeltidens 
kvinnliga helgon, och åtminstone i en mängd fall är den 
nog ett utslag av den erotik, vilken såsom en underström 
ingår i deras religiösa extas. Den heliga Katarina av Siena 
hade på detta sätt trolovats med Frälsaren, och kring denna 
mystiska förening rörde sig hennes flesta visioner. Det var 
också med en dylik uppenbarelse, som Birgittas syner började.

Liksom Katarina av Siena kände ock Kristina redan som 
barn ett behov att draga sig undan världslivet för att ägna 
sig åt den himmelske brudgummens tjänst. Då hon blott var 
tretton år gammal, flydde hon till Köln, där hon sällade sig 
till beginerna, hos vilka hon dröjde i fyra år. Under denna 
tid erhöll hon ingen hjälp från hemmet och ville heller icke 
mottaga någon. Hon led därför stor brist, då hon endast 
tyckes ha levat av allmosor.
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Sin magra diet gjorde hon än svårare genom de långa 
fastor, hon ofta frivilligt ålade sig, och genom vilka hon 
sökte späka sitt upproriska kött. Den naturliga sömnen sökte 
hon så mycket som möjligt hindra. Hon lade sig på det 
hårda och kalla stengolvet samt förrättade under nattens 
lopp oupphörligen bön i knäböjande ställning. Hennes kläde
dräkt var ägnad att utsätta henne för köld och kroppsliga 
smärtor. Närmast kroppen bar hon en tagelskjorta, som 
gnavde sönder hennes skinn; över denna hade hon kastad 
en grov ylleklädnad, som om livet fasthölls av ett knutigt 
rep, som skar in i hennes sidor. På fotterna hade hon blott 
sandaler, men varken strumpor eller skor.

Det är klart, att ett dylikt osunt liv inom kort måste 
framkalla en hypnotisk kris. Det dröjde icke heller länge, 
innan hon fick anfall, vilka först ansågos såsom yttringar 
av fallandesjukan, men snart betraktades såsom bevis på 
försynens särskilda nåd. En dylik kris varade i tre dagar, 
och hon bars då såsom en död från kyrkan, där anfallet 
kommit, hem till härbärget. Samtidigt började hon få några 
hallucinationer, vilka hos denna klass av sjuklingar lära vara 
mycket vanliga. När hon skulle äta, såg hon paddor, maskar 
och spindlar i maten, och stundom förvandlade sig maten 
till dylika vämjeliga djur, så att hon icke längre kunde för
tära något. Då hennes biktfader befallde henne att äta, för 
att hon icke skulle dö av hunger, lydde hon visserligen, men 
kände då hela tiden de slemmiga och kalla kropparna i mun
nen på sig. En annan lika vidrig hallucination plågade henne, 
i det att hon överallt tyckte sig skåda ohyra — i bädden 
och i kläderna; och naturligtvis förstod hon snart, att det
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var djävulen, som skaffat denna plåga på henne. Det dröjde 
heller icke länge, innan hon såg djävulen i gestalten av en 
morían gå in i hennes kammare och där kasta från sig 
åtskilliga fång av ohyra. Då hon skulle bedja, ställde sig 
en tupp framför henne och gol, och hon misstänkte då 
genast, att det åter var djävulen, som i en ny förklädnad 
sökte skada henne.

Hennes fantasi blev så fylld av dessa djävulssyner, att 
hon om natten ständigt hade dem i sina drömmar och om 
dagen i sina allt vildare och hemskare hallucinationer. Alla 
hennes drifter förkroppsligade sig och togo gestalt av änglar 
och djävlar, vilka förde en mördande kamp om hennes 
själ. De drömmar, som för en modern människa framträda 
i diktens form, de framträdde för henne i verklighetens. 
Även hon diktade, stundom med skaldens fantasistyrka, men 
de gestalter, som hennes inbillningskraft skapade, de buro ej 
diktens lätta dräkt, utan de voro för henne verkliga väsen 
från avgrunden eller från himmelen.

En dylik fantasi synes mig synnerligen karakteristisk för 
medeltidens kvinnor, vilka liksom Kristina så ofta svärmade 
för den himmelske brudgummen. I hennes hemtrakt fanns 
en fruktad landsvägsrövare, och det var nu dennes gestalt 
som djävulen antog. Han började därpå att i hennes öra 
viska vällustens ord och sökte att locka henne till synd. Hon 
kämpade erriot med förtvivlans kraft, ehuru hon kände, hur 
hon med en oemotståndlig makt drogs till honom, och denna 
passion för rövaren blev allt ursinnigare, ju mera hon sökte 
bekämpa den. Varje natt stod djävulen framför henne 
i denne mans gestalt och viskade till henne: ”Min älskade,

182



PETRUS DE DACIA

här är jag. Dörren var öppen och jag gick in. Varken din 
fader eller din moder vet, att jag är här. Frukta icke!” 
Då hon tillbakavisade honom, viskade han åter till henne: 
”O, mitt hjärtas älskade, så har jag aldrig älskat någon 
människa som dig. Blott du skänker mig en blick, skall jag 
icke längre vara ond; om du så vill, skall jag bliva god, 
men vägrar du, skall jag ständigt förbliva ond. Jag skall 
göra dig till härskarinna, jag skall köpa dig fagra kläder 
och giva dig så mycket guld du vill. Du skall icke sakna 
något, och utan dina föräldrars vetskap skall jag föra dig 
bort, att du kan leva ett härligt liv i ädelborna och fin- 
bildade kretsar.”

Då hon icke svarade, började han snyfta och sade: ”Du 
vill då döda mig? Jag dör, om du ej fattar medlidande med 
mig, ty av kärlek till dig kan jag varken sova eller äta.” 
När icke heller detta hjälpte, hotade han henne med våld, 
slet av henne hennes kläder samt höll en kniv mot hennes 
bröst. Men hon var ståndaktig såsom förut, ehuru hennes 
hjärta icke kände något av segerglädjens ljuvhet. Då sade 
avgrundsanden: ”Din fader och din moder skola vara de 
första, som jag dödar. Jag skall dräpa alla i detta hus, men 
dig skall jag spara till sist.” Han drog då ett svärd, och 
hon såg med egna ögon, hur han stack ned den ena efter 
den andra. En djävul, som tagit hennes faders gestalt, föll 
ned för henne och bad: ”Älskade dotter, kom ihåg, att jag 
aldrig älskat någon människa eller något av mina barn så 
som dig. Giv med dig, så att du må frälsa mitt liv, och 
tänk, att du aldrig skall finna nåd hos Gud, om jag nu 
dräpes för din skull.” Därpå tyckte hon sig höra faderns
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dödsrosslingar, och i förtvivlan grep hon slutligen tag i en 
kniv, som hon stötte i sin kropp. Av blodförlusten förlorade 
hon medvetandet, och så slutade denna hemska hallucina
tion, om vars verklighet både hon och alla, för vilka hon 
berättade den, voro övertygade.

Den nu sist berättade hallucinationen, som jag endast 
anfört för att giva ett exempel på den unga flickans fantasi
styrka, inträffade efter hennes bekantskap med Petrus de 
Dacia, och det är han som berättar den efter meddelanden 
från prästen i Stommeln. Men redan innan Petrus träffat 
henne, hade en annan märklig händelse timat. ”En gång” 
— berättade prästen — ”när hon satt och med brinnande iver 
började att tänka på Kristi passion, föll hon i en häftig gråt, 
och därunder tyckte hon sig se en bild av själva passionen. 
Men alltifrån denna dag till dess hennes händer öppnade sig, 
brann hon ständigt av längtan att få ett tecken, genom vilket 
hon kunde erinra sig Kristi lidande.” Detta tecken blev den 
så kallade Stigmatisationen, vilken förut ansågs endast såsom 
ett bland medeltidens många religiösa bedrägerier, men vars 
verklighet nu blivit satt utom, allt tvivel genom de veten
skapliga undersökningar, man i våra dagar företagit av 
de hypnotiska fenomenen. På den stigmatiserade personen 
öppnar sig kroppen till blödande sår på de ställen, där Kristi 
kropp genomborrades av korsets spikar, och ofta blöder 
även pannan, som på Kristus sårades av törnekronan, samt 
sidan, som på Kristus genomstacks av spjutet.

Detta fenomen tillhör nämligen icke uteslutande medel
tiden, utan har iakttagits ännu i våra dagar. Ett mycket 
intressant fall förekom i Belgien 1868, då en ung belgiska,
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Louise Lateau, aderton år gammal, genom självsuggestion 
stigmatiserade sig. Hon intogs på ett sjukhus, och om fallet 
finnas utförliga läkarrapporter, som fullständigt åskådlig
göra förloppet. Ett annat fall från 1901 anföres av Gadelius 
efter den kände psykiatrikern Pierre Janets beskrivning. 
Madeleine — så kallar Janet patienten — hade redan vid 
ankomsten ett egendomligt sätt att hålla fotterna.

”Hon går och står på yttersta tåspetsarna utan att någon
sin sätta hälen till marken. Denna hållning betingas av en 
kontraktur i motsvarande sträckmuskler, en kontraktur, som 
även iakttages å överbenet och i ryggmusklerna, på så sätt 
att den sjuka icke förmår böja sina knän och håller över
kroppen styv och spänd. Det var lätt att i detta fall utesluta 
möjligheten av ett ryggmärgslidande, och allt talade för en 
hysterisk kontraktur, betingad av en stark sinnesrörelse eller 
någon envist kvarhängande dunkel föreställning.

Kontrakturen hade börjat inställa sig tre år tidigare under 
följande omständigheter. Själva julnatten hade Madeleine 
hängivit sig åt långvariga betraktelser över Kristi födelse, 
liv och död på korset, och hon försjönk därvid i ett tillstånd 
av djup själsfrånvaro (extas), varunder hon helt uppgick 
i bön och åkallan. Omkring klockan 2 på morgonen kände 
hon i sina fötter en våldsam smärta. Smärtan hade visserligen 
redan förut varit märkbar, men blev denna natt outhärdlig. 
Den kändes, som om fotterna brändes med glödande kol 
och som om man hade stungit tvärsigenom desamma, och 
fotterna voro vid detta tillfälle blå och ansvällda. Så fort 
smärtan något avtog, försökte hon gå, men kunde ej sätta 
hälen i marken.
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Kontrakturen hade sålunda inställt sig, sedan Madeleine 
försjunkit i betraktelser av Kristi lidande, och dess vidare 
utveckling var bunden vid tvenne föreställningar, åt vilka 
hon oupphörligen hängav sig. Den ena var tanken på den 
korsfäste Kristus, den andra var tanken på hans himmels
färd, och det var mången gång svårt att övertyga den 
fromma Madeleine i hennes extatiska efterliknande av 
Kristus, att hon själv gick på jorden och att hon ständigt 
vägde lika mycket, fast hon trippade omkring och blott 
berörde golvet med tåspetsarna. Hon tog visserligen emot 
de skäl, som man anförde, men ögonblicket efteråt hängav 
hon sig på nytt åt dessa idéer. Under sömnen höll Madeleine 
armarna i korsställning och förblev stundom hela natten på 
detta sätt. Hur livligt hon hängiver sig åt korsfästelsetanken, 
visar, att hon oupphörligen avritar en bild, föreställande 
den korsfäste.

Madeleine hade redan vistats någon tid å la Salpêtrière, 
då hon en dag vände sig till Janet för att rådfråga denne 
angående ett mindre sår, som hon erhållit på ryggsidan av 
den högra foten. Detta sår hade uppträtt efter ett tillstånd 
av extas alldeles överensstämmande med det, som föregick 
kontrakturens utveckling. Hon hade också nu erfarit starka 
smärtor i högra foten och hade där märkt en liten blåsa, 
som ett par dagar senare brast sönder och efterlämnade det 
ovannämnda lilla såret. Det dröjde ej länge innan samma 
fenomen inträffade å vänstra foten och sedermera å insidan 
av båda händerna. Slutligen uppstodo ett par liknande blåsor 
tätt intill varandra å bröstet, märkvärdigt nog å vänster 
sida. Alla dessa blåsor sprungo sönder och efterlämnade
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smärre sår, som snart nog läktes. Tid efter annan upprepades 
på nytt samma fenomen.

Om man beaktar, säger Janet, läget av dessa små sår- 
nader på ryggsidan av båda fotterna, insidan av händerna 
och på bröstet, och om man tillägger, att de omständigheter, 
som betingade deras uppkomst, voro de stora kyrkliga hög
tiderna, så tvekar man icke att ställa dem i samband med 
tanken på Kristi fem sår, med andra ord: att de återgiva 
stigmatiseringens fenomen, som så ofta iakttagits hos per
soner under tillstånd av extas och religiösa dilirier.”

Liknande hypnotiska företeelser äro ytterst vanliga. Så 
har man t. ex. sövt en ung flicka och på hennes vänstra 
skuldra lagt ett vanligt papper, försett detta med ett för
band och sagt åt henne, att man applicerat en spansk fluga 
på skuldran. Dagen därpå visade det sig under papperet 
fyra à fem blåsor, vilka ökades och sedermera framsläppte 
ett tjockt, mjölkigt serum. Effekten av denna suggestion, 
som man givit henne, var således alldeles densamma som 
av en verklig spansk fluga. På liknande sätt har man fått 
t. ex. en patients arm att blöda, så att såren bildat bokstäver. 
Härför behövdes blott att med ett lämpligt instrument upp
rita dessa på den ifrågavarande kroppsdelen och för den 
sövde förklara, att blödning då och då skulle inställa sig. Ett 
annat exempel anföres av Björnström. Med Napoleon III:s 
tillåtelse lät en vetenskapsman spänna fast en förbrytare vid 
ett bord och förbinda hans ögon under föregivande, att han 
önskade öppna halsådern och låta honom blöda till döds. 
Han gjorde en obetydlig rispa med en nål på brottslingens 
hals och lät vatten droppa i ett nedanför stående kärl, under
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hemsk tystnad för övrigt. Delinkventen, som trodde sig höra, 
hur han förblödde, dog efter sex minuter.

I dessa fall har det dock varit en utomstående, som givit 
patienten suggestionen, men det finnes även självsuggestion. 
Björnström berättar t. ex. om en hysterisk kvinna, som även 
i vaket tillstånd blott genom att starkt fästa sin uppmärk
samhet på någon särskild kroppsdel kunde få denna att 
svullna. Vad nu Kristina beträffar, berättas det, då hon 
ytterst intensivt tänkte på Kristi passion, att hon såg denna 
framför sig och med brinnande böner bad om att erhålla 
ett minne av Frälsarens lidanden. Hon hypnotiserade således 
sig själv och ingav sig själv suggestionen. Effekten uteblev 
ej heller, och Petrus de Dacia kunde med egna ögon bevittna, 
hur såren bröto fram.

Endast en punkt förefaller dunkel i hans beskrivning. Han 
berättar nämligen, att Kristina räckt honom de spikar, som 
djävulen stuckit in i hennes kropp. Att hon själv borrat in 
dem, måste väl antagas såsom säkert, men var hon själv med
veten därom och bedrog hon således sin omgivning? Jag tror 
knappt, att man hos en så starkt hysterisk kvinna behöver 
antaga ett dylikt bedrägeri. Hysterikern — säger Gadelius — 
är en omedveten lögnare, en fantast. ”Han är själv sitt 
dramas ledande person utan att veta därom. Han märker ej, 
hur hans egen hand drager i spelets trådar.” Man kan där
för ganska väl föreställa sig, att Kristina själv både skaffat 
sig spikarna och drivit in dem utan att därom ha haft något 
medvetande.

Petrus’ första möte med Kristina hade inträffat tre dagar 
före julaftonen 1267 — och vid de stora kyrkofesterna voro
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alltid hennes extaser kraftigare än vanligt. Sedan träffade 
han henne icke förrän under den följande fastlagen, då han 
tillsammans med sin lektor, Gerardus de Grifone, vandrade 
ut till Stommeln. De kommo dit på lördagen före den första 
söndagen i fastan (den 26 februari), och pastorn i byn var 
då nog vänlig att bjuda dem till sitt hus att där intaga den 
enkla måltiden. Utom dem hade han ock inbjudit Kristina, 
som var Gerardus de Grifones biktbarn.

”Denna inbjudning” — säger Petrus — ”gladde mig 
mycket, emedan jag därigenom fick tillfälle att uppmärk
samma och noggrannare undersöka hennes sätt att vara och 
hennes rörelser, liksom jag förut beundrat hennes tålamod 
och blygsamhet. Ehuru mycket hos henne föreföll mitt för
stånd omöjligt att genomtränga och utforska samt enligt mitt 
förmenande också måste betraktas såsom underverk, såg jag 
henne dock, efter det lilla jag förstod, begåvad med en rent 
underbar förmåga att lida brist, vilken för de flesta skulle 
hava synts otrolig. Jag fann henne älskvärd genom sin 
fromhet samt blygsam och behaglig att samtala med; bland 
ödmjuka var hon den ödmjukaste och glad över den ring
aktning och det förakt hon rönte. Hon talade föga, men 
alltid till åhörarnas uppbyggelse, samt svarade med försynt
het på framställda frågor, stundom med skämtsamhet, men 
aldrig med innehållslösa ord. Hennes klädnad var klosterlig, 
och hos denna kunde man varken iakttaga överflöd eller 
spelad ödmjukhet. I sitt sätt röjde hon en sällspord sinnes- 
renhet, genom vilken hon mycket uppbyggde dem, som sågo 
och talade med henne. Så mycket hon ansåg det vara till- 
låtligt inför Gud, lämpade hon sitt sätt efter andras och
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sökte därigenom att undvika allt, som kunde stöta. Det lilla, 
jag nu var i tillfälle att iakttaga, fyllde mitt hjärta med en 
stilla fröjd, och i mitt sinne tackade jag Gud, i hopp att 
han nu bönhört min trängtan och ämnade tillfredsställa den. 
När måltiden var slut, och prästen gått ut att besöka några 
sjuka, började en närvarande att andaktsfullt sjunga hymnen 
Jesu dulcís memoria, för oss samt att efter varje strof upp
repa den tyska översättningen, vilket ofta rörde mig till 
tårar. Då råkade Kristina plötsligt i extas, så att hennes 
sinnen blevo döva och hennes kropp orörlig utan varje livs
tecken. Vad som än mer förundrade oss var, att man ej ens 
kunde höra henne draga andan.”

Detta anfall varade vid pass tre à fyra timmar. Därefter 
drog hon några djupa suckar, och Petrus hörde henne sakta 
viska ord sådana som ”du högt älskade, du ljuva, min brud
gum” o. s. v. Så småningom övergingo dessa lösryckta ord 
till sammanhängande satser, i vilka hon prisade den him
melske brudgummens nåd samt bad för vänner och fiender.

En ungefär liknande kris beskrives i Louise Lateaus sjuk- 
domshistoria. Då krisen börjar — heter det i relationen — 
bliva ögonen fixa och orörliga samt riktas mot himmelen. 
Ansiktets uttryck växlar däremot. Än målar sig där en 
känsla av fullkomlig salighet, än röjer det den livligaste 
förskräckelse, allt under det att kroppen är orörlig. I krisens 
andra skede kastar hon sig på knä, med huvudet fortfarande 
riktat mot himmelen och blicken fylld av det skådespel hon 
tror sig se. Under det tredje skedet kastar hon sig på golvet, 
och hennes lemmar antaga samma ställning som på en kors
fäst. Så småningom genomgår hon, såsom man ser, hela
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passionshistorien, icke blott döden, på korset utan även upp
ståndelsen.

Fenomenet erinrar också ganska starkt om det i Sverige 
kända tungomålstalandet, som dock såtillvida skiljer sig 
från detta, att tungomålstalandet beror på en massuggestion, 
under det att Kristinas jubilerande härrörde från självsug
gestion. Men i övrigt äro företeelserna tämligen likartade.

I det följande skildrar Petrus flera dylika fenomen, men 
då de endast äro variationer på samma tema, är det över
flödigt att här redogöra för dem.

Det är endast en episod i Petrus de Dacias berättelse, som 
synes mig förtjänt av en större uppmärksamhet, då vi här 
troligen ha att göra med en s. k. kollektiv suggestion, en 
företeelse, som i hypnotismens historia synes vara ganska 
sällsynt. Kristina påstod nämligen, att djävulen överhöljde 
henne med smuts. En dylik fantasi hos sjuklingar av hennes 
art är naturligtvis ingalunda sällsynt, men det egendomliga 
var, att hon även lyckades ingiva andra samma föreställ
ning, så att ett helt sällskap, däribland Petrus de Dacia, 
såg, hur djävulen kastade smuts, icke blott på Kristina, 
utan även på dem själva.

Av berättelsens sannfärdiga ton och noggranna detaljer 
framgår tydligt, att Petrus verkligen trott sig se, vad han 
berättar, och utvägen att fatta det hela såsom en osanning 
synes stängd. Däremot böra vi tydligen taga hänsyn till hela 
sällskapets predisposition att tro på detta underverk. Kristina 
hade berättat för dem, att händelsen skulle inträffa, och på 
sanningen av hennes ord tvivlade de icke. De slogo sig seder
mera ned kring hennes säng och väntade på att underverket
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skulle inträffa. Petrus och hans kamrat voro uttröttade av 
en besvärlig vandring till Stommeln, och de anlände först 
vid nattens inbrott. Rummet var mörkt, endast upplyst av 
en brasa, vars oroliga ljus blott tjänade att giva rummet 
några fantastiska skuggor. Under de timmar, som förgingo 
under denna väntan, råkade naturligtvis deras nerver i en 
sjuklig spänning, och under hela denna tid voro de utsatta 
för en fortgående suggestion. I en dylik situation behövdes 
det tydligen icke mera än en obetydlighet för att förmå 
de närvarande att verkligen se, vad de så länge väntat på, 
och som. deras fantasi hela tiden målat framför dem. En 
av de närvarande steg upp och gick fram till elden, en slag
skugga föll säkerligen över hans fot, han skrek till — och 
nu sågo alla de närvarande, hur djävulen nedsudlat hans 
stövel. Därmed var dammen mellan verklighet och hallu
cination bruten, och nu haglade det orenlighet över alla de 
närvarande. Först vid solens uppgång — tillägger berättaren 
betecknande — upphörde denna plåga.

Petrus och Kristina voro dock icke några abnorma andliga 
sjuklingar, utan den hemska föreställningsvärld, som här 
kommer till synes, var hela medeltidens — den var Dantes 
likaväl som Petrus de Dacias. Den uppfattning, som Petrus 
hade av dessa fenomen, delades i varje fall av hela hans 
kloster, vilket i avseende på bildning stod högst i hela Tysk
land, och det var ingen av de unga studenterna vid ordens 
generalstudium, som hyste några tvivel om dessa djävuls- 
visioners verklighet. Man behöver blott läsa början av den 
skildring, som Petrus ger av sitt tredje besök i Stommeln 
palmsöndagen 1268:
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”När broder Carolus återvände från Paris till Dacia och 
på vägen passerade Köln, där jag då för studier uppehöll 
mig, och jag till hans uppbyggelse berättade honom om 
Kristina, blev han upptänd av en sådan andakt, att han 
nödvändigt ville besöka henne och personligen se henne. 
Då jag till bevis på berättelsens sanning visade honom de 
fruktansvärda järnspikar, som djävulen drivit in i hennes 
fötter, bad han ivrigt, att jag skulle skänka honom en av 
dem. Jag gav honom också en, som han mottog såsom en 
kostbar gåva. För att nu få se henne, bad han priorn i Köln 
om tillstånd att få vandra dit, vilket han även fick, och 
jag förordnades att följa med honom.”

Liksom förut inbjödos de även denna gång till prästen. 
När de där, sedan måltiden var slut, efter tysk sed slagit 
sig ned vid spiselelden, bad Kristina, att Petrus skulle för 
henne berätta något om Gud, och han förklarade då för 
henne ärkeänglarnas egenskaper efter den helige Dionysius’ 
framställning. Av detta blev hon så gripen, att hon ånyo 
föll i extas. Därvid öppnade hon den vänstra handen, som 
hon dittills haft sluten, och då — berättar Petrus — ”såg 
jag något, som jag ända från barndomen önskat skåda. Jag 
vet ej, om jag någonsin förut sett något så skönt, något, 
som så fröjdat min själ och uppbyggt mig. Ty i jungfruns 
vita hand såg jag Herrens kors i blodets röda färg. Ingen 
kan fatta dess fägring, som själv ej skådat det. Ty detta 
kors var icke målat med färg eller med blod, utan med 
skönjbara sår intryckt i själva handen, ioke såsom ett van
ligt kors, utan ett, smyckat med underbara, härliga blommor, 
så sällsamt tecknade, att var och en, som såg dem, för-
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stod, att de icke danats med någon mänsklig konst. Detta 
kors har jag skådat med mina ögon, men mera dock har 
jag i mitt inre erfarit dess kraft.”

Petrus’ alla tankar rörde sig nu kring det underbara 
helgonet i Stommeln, och så snart något tillfälle erbjöd sig, 
anhöll han om tillstånd att i sällskap med någon annan 
munk få vandra ut till byn — ty dominikanerna måste 
alltid gå två och två, aldrig allena. Och snart nog hade 
det bildat sig ett slags ”församling” kring Kristina. Den 
bestod av Petrus och hans kamrater från klostret i Köln 
— Gerardus de Grifone, Nicolaus, Johannes av Muffen
dorf, italienaren Aldobrandinus, flamländaren Baldwinus, 
böhmaren Wipertus och Petrus’ landsmän Carolus och 
Mauritius — vidare prästen i Stommeln och hans båda 
systrar, två beginer, Hilla de Monte och den gamla blinda 
Aleidis, abbedissan Geva i nunneklostret S. Cecilia i Stom
meln och ännu andra. Alla voro de gripna av hänförelse 
över de under, de fingo bevittna, men själasörjaren i denna 
församling, den mest entusiastiska var utan tvivel Petrus 
de Dacia. Mellan honom och Kristina uppstod detta egen
domliga band av sympati, som man ej rätt vet, hur man 
skall kalla det — vänskap eller kärlek — denna svärmiska 
hängivenhet, som synes egendomlig för medeltiden och som 
spirar upp ur både religionens och diktens grund. Då Kristina 
någon gång hade ro från sina hemska djävulsvisioner, ut
formar sig deras samliv nästan till en idyll. Vid besöken 
i Stommeln intaga Petrus och hans kamrater vanligen en 
enkel måltid hos prästen tillsammans med Kristina och 
hennes väninnor. ”Sedan vi ätit” — berättar han en gång —
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”önskade någon, att vi skulle lustvandra till en sjö i när
heten. Vi gingo par om par, och jag gick med Kristina. 
På vägen talade vi om ljuvheten i Guds kärlek, och Kristina 
frågade mig då bland annat, varför vissa präster förrätta 
mässan långsammare, andra fortare. Men jag svarade med 
en liknelse. Om någon har en handfull vallmofrön och 
stoppar dem i munnen, så måste han, om han vill känna 
behaget av varje enskilt frö, förtära dem långsammare än 
den, som sväljer dem alla på en gång. På samma sätt måste 
den, som vill njuta av honungssötman av varje enskilt ord 
i mässkanon, uttala orden långsamt. Denna förklaring till
talade henne, och hon gjorde mig därefter ett annat spörs
mål: ’Gode broder Petrus, vredgas icke över min fråga: 
Huru känner du dig, när du firar den heliga mässan?’ Men 
jag svarade: ’Väl, härligt.’ När jag sagt detta, föll hon ned 
på sina båda knän och lade sig med ansiktet mot jorden. 
När hon sedan stigit upp och vi återvänt hem, träffade 
vi där två predikarbröder, Henricus de Beitbur och hans 
kamrat, med vilka vi åto aftonmåltid. Därpå gingo vi med 
Kristina ut i trädgården, som låg bredvid matstugan. På 
de närvarandes begäran förklarade jag då orden: ’Post te 
canentes cursitant’ (De följa dig lovsjungande)"' och därför 
talade jag om himlens storlek enligt texten: ’O, Israel, quam 
magna est domus Dei’ (O, Israel, huru stort är Herrens hus).”

Vid ett annat tillfälle slog sig sällskapet ned på en kulle, 
och prästen sade då till abbedissan: ”’Min fru, här hava vi 
fyra lärda studenter av predikarorden från olika provinser. 
Bed dem, att de inför oss behandla någon teologisk fråga.’

* Ur hymnen: Jesu, Corona virginum.
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När hon därpå vände sig till mig, icke på grund av mina 
kunskaper, utan därför att hon bättre kände mig, och 
anmodade mig att taga upp något spörsmål, bad jag henne, 
att hon skulle förskona oss. Ty jag fruktade, att det skulle, 
såsom ofta händer, uppstå tvist mellan de disputerande. Men 
då hennes nyfikenhet var ganska spänd, emedan hon aldrig 
åhört en disputation, gick hon icke in på min begäran, och 
sedan jag vänt mig till kamraterna, framställde fru abbe
dissan på prästens förslag följande spörsmål: Om Herren 
givit Petrus mera, då han anförtrodde honom kyrkan, än 
Johannes, då han åt honom anförtrodde sin ärorika moder, 
den heliga jungfrun. Broder Aldobrandinus, som var äldst 
och född i den helige Petrus’ patrimonium, skulle förfäkta 
Petrus’ företräde, men jag skulle försvara Johannes’ renhet 
och hans förtrogna förhållande till Jesus.”

Till sist randades dock avskedets stund. Vid mitten av 
april 1269 kom — berättar Petrus — ”broder Nicolaus 
Henrici till Köln såsom diffinitor för Dacien vid det stun
dande generalkapitlet (som skulle hållas i Paris), och han 
sade mig, att jag av provinsen skulle skickas till Paris att där 
fortsätta mina studier. Och emedan jag icke genast kunde 
följa honom och han hade brått, så reste jag efter, sedan jag 
fått broder Mauritius till följeslagare. Emedan Stommeln icke 
låg ur vägen, vandrade vi dit för att få träffa våra vänner. 
Sedan vi vilat där över natten, drogo vi dagen därpå efter 
måltiden vidare. Prästen, Kristina och många andra följde 
oss till Ingendorf, och där skildes jag från Kristina, min 
i Herren älskade, till min och hennes djupa sorg. Men till 
Paris kom jag sjätte dagen före pingst Herrens, år 1269.”
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I PARIS.

Den stad, i vilken Petrus de Dacia nu för en tid kom 
att stanna, var visserligen efter medeltida förhållanden en 
världsstad, men ytterst obetydlig i jämförelse med våra 
dagars Paris. Den tätt befolkade delen var fortfarande den 
lilla ön i Seine, la Cité, och därutöver sträckte sig staden 
endast till de båda närmast ön, i norr och söder, liggande 
strandremsorna, som dock ännu voro ganska glest bebyggda. 
Sedan Philippe Augustes tid omgavs det hela av en mur, 
här och där försedd med runda eller fyrkantiga torn och 
genombruten av stadsportar, som vid solnedgången tillslötos, 
så att vandraren, som vid denna tid anlände till staden, 
fick stanna utanför, till dess att morgonen inbröt.

I själva verket bestod Paris av tre från varandra skarpt 
skilda stadsdelar — den högra stranden, som, var borgarnas 
egentliga kvarter, la Cité, där det kungliga palatset och 
domkyrkan lågo, och den vänstra stranden eller det latinska 
kvarteret, som fick sin karaktär av klostren och de lärda 
skolorna.. Förbindelsen mellan dessa olika stadsdelar ut
gjordes ännu blott av två från la Cité löpande broar, som 
vid denna tid dock redan voro av sten. Till Rive droite 
ledde Pons Magnus, till Rive gauche Pons Parvus, ännu 
kallad Petit Pont, båda befästade och å bägge sidor belam
rade med byggnader ungefär såsom Rialton i Venedig och 
Ponte Vecchio i Florens.
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Det latinska kvarteret var på Petrus de Dacias tid ännu 
en jämförelsevis ny stadsdel. Genom den mur, som Philippe 
Auguste i början av 1200-talet låtit uppföra, hade det väl 
lagts till den egentliga staden, men först efter denna tid 
hade det till någon större utsträckning blivit bebyggt, ehuru 
det förut, under den romerska tiden, hade varit den mest 
betydande delen av Lutetia Parisiorum. Här låg det av 
Constantinus Chlorus uppförda kejsarpalatset, som ännu 
i slutet av noo-talet tyckes ha varit jämförelsevis beboeligt. 
De mäktiga och delvis väl bevarade ruinerna kunna som 
bekant än i dag ses i Hôtel de Clunys trädgård, och antag
ligen förstördes palatset först vid 1200-talets början för att 
lämna material till stadsmuren och de nya byggnader, som 
vid denna tid restes i det latinska kvarteret. Området hade 
då för länge sedan delats upp i olika parceller, som ägdes 
av enskilda och av kloster.

Under den senare kejsartiden upptogs bergssluttningen 
i övrigt av romerska villor, vilka under medeltidens första 
oroliga tider naturligtvis totalt förföllo och övergingo till 
vingårdar, åkrar eller öppna fält. En del av dem omgavs 
med murar och kallades med anledning härav clos; andra 
voro öppna prata eller près, vilka ägdes av enskilda eller 
korporationer inom den egentliga staden, som här hade sina 
”malmgårdar”, dit invånarna på sommaren kunde draga sig 
undan, där de utförde sina lekar och där de lustvandrade. 
Men den stadigvarande befolkningen var tydligen mycket 
fåtalig under dessa bistra tider, då ingen, som hade något 
att förlora, gärna bodde utanför den skyddande stadsmuren.

Genom bergssluttningens indragning inom denna, framför
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al.lt genom studenternas samtidiga överflyttning från det 
trånga Cité till den vänstra stranden, fick det skövlade 
romerska villaområdet en annan karaktär. Men ganska länge 
fortfor det ”latinska kvarteret”, som det nu kallades, att 
till största delen vara en ruinstad med några låga, illa byggda 
hus på — såsom hyreskontrakten visa — högst fem eller 
sex rum, ofta så illa uppförda, att de ramlade kull av sig 
själva, ett kvarter med trånga, slingrande gränder eller rät
tare stigar, omgivna av trädgårdstäppor, ”clos” och ”près”. 
Universitetet var ännu blott en rent ideell korporation, som 
icke ägde några byggnader och i själva verket blott var 
ett gille, universitas magistrorum, av de i Paris föreläsande 
privatlärarna. Varje ”magister” hyrde själv den föreläsnings- 
lokal, där han meddelade sin undervisning åt dem, som 
betalade honom ”kollegiengeld”, och dessa lokaler voro små, 
låga och oeldade rum utan annat bohag än en kateder för 
magistern; lärjungarna togo plats på själva golvet på den 
där utbredda halmen. De flesta dylika föreläsningssalar 
befunno sig vid Rue du Fouarre, som ännu finnes kvar och 
bär sitt gamla namn, men dylika lågo nästan vid de flesta 
gator, och överallt hade studenterna slagit sig ned. ”Col- 
legier”, som på 1300- och 1400-talen blevo så vanliga, eller 
större stiftelser för studenter från en viss ort, funnos vid 
denna tid så gott som inga. Den enskilda välgörenheten 
hade väl upprättat några sjukhus och härbärgen för fattiga 
studenter, men dessa voro få och obetydliga — Domus 
pauperum scholarium S. Thomae de Lupara, Collegium 
scholarium decem et octo, Collegium pauperum scholarium 
S. Honorati och ännu några andra. Först kort före Petrus
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de Dacias ankomst till Paris hade Robertus av Sorbona 1254 
inköpt några tomter inom det forna palatsområdet och där 
uppfört en mera betydande studentbostad, Collegium- Sor- 
bonae, som tyckes ha öppnats 1263 eller samma årtionde, 
under vilket Petrus de Dacia anlände till Paris. De nordiska 
kollegierna uppfördes först efteråt, Collegium Dacicum 1275, 
Collegium Upsaliense 1291, Linköpings och Skaras ännu 
senare, och på Petrus’ tid fingo hans sekulära landsmän 
slå sig ned, var de kunde.

Ej långt från Collegium Sorbonae låg dominikanernas 
kloster, ookså på det gamla kejsarpalatsets grund och tro
ligen till en början inbyggt i några av dess ruiner. Då 
predikarbröderna först anlände till Paris omedelbart efter 
ordens stiftande, bodde de i ett litet hus på la Cité bredvid 
Hospitale S. Mariae virginis alldeles intill den då nygrun
dade domkyrkan. Men strax därefter fingo de — först mera 
tillfälligtvis, men redan 1221 såsom ett stadigvarande hem — 
ett tämligen stort område vid ”vicus major” i det latinska 
kvarteret. Vicus major, den stora huvudgatan i Quartier 
Latin, förut kallad Strata Regia, var den gamla romerska 
landsvägen till Paris och sträckte sig från bron, Pont Parvus, 
till Porte S. Jacques, så kallad, därför att det var genom 
denna stadsport, som pilgrimsskarorna till S. Jago di Com- 
postella vandrade ut. Strax innanför stadsporten låg ett litet 
kapell, S. Jacobi, där pilgrimerna troligen åhörde mässan, 
innan de drogo ut ur staden. I följd av detta läge fick gatan 
snart namn av Grand rue de S. Jacques, vilket den ännu 
bär. Här lågo också de förnämsta byggnaderna inom stads
delen, Collegium Sorbonae, kyrkorna S. Benoît, S. Maturin
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och S. Étienne des Grès. Trakten just vid stadsporten, dit 
dominikanerklostret förlädes, tyckes icke ha varit vidare 
välkänd att döma av namnen på tvenne här belägna gränder: 
Coup-Gorge och Coup-Gueule, vilka i varje fall antyda, att 
rättssäkerheten här ej var den bästa. Det område, som där 
uppläts åt den nya orden, stötte alldeles till stadsmuren och 
till Porte S. Jacques. Med anledning härav kallades huset 
Conventus eller Collegium S. Jacobi och predikarbröderna 
jakobiner. Under Ludvig XIII erhöllo dominikanerna ännu 
ett kloster i Paris, i Faubourg St. Honoré. När detta seder
mera under den franska revolutionen indrogs och uppläts 
till klubb för revolutionens radikalaste element — liksom 
senare även det äldsta dominikanerklostret —, övertogo 
dessa det gamla namnet, som från att avse dominikaner- 
bröder i klostret S. Jacques övergått till att beteckna poli
tiska radikaler. Nu finnes Petrus de Dacias kloster ej längre 
kvar, och även de äldre planer och ritningar, som bevarats, 
giva oss ingen föreställning om den byggnad, där han 1269 
tog in.

Om denna ha vi endast några torftiga notiser i ordens 
äldsta handlingar. Ägarna till den tomt, som upplåtits 
åt bröderna, tyckas ha varit flera. Universitas magistrorum 
eller det då nya magistergillet ägde åtminstone nyttjande- 
rätten till en del av tomten — förmodligen hade den upp
låtits till promenad- eller lekplats åt medlemmarna — en 
annan del ägdes av en teologie professor i Paris, Johannes 
de Barastre, dekan av S. Quentin, och en tredje av ett sjuk
hus, tillhörande S. Lazariorden. Alla dessa överläto nu sina 
rättsanspråk på predikarbröderna, och de fingo således ett
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relativt stort område med, som det synes, icke så få bygg
nader, några troligen blott ruiner av det gamla kejsarpalatset. 
I handlingarna omtalas kyrkan — säkerligen det gamla 
Capella S. Jacobi — vidare kapitelsalen, refectoriet, en 
korsgång (claustrum), en kyrkogård och ett utanför muren 
mellan Porte S. Jacques och ett rundtorn beläget område, 
som väl till en början användes till rekreationsplats. Dess
utom bör redan från början ha funnits en skolsal och ett 
dormitorium med de sovplatser, som behövdes. I kapitel
salen sammanträdde hela ordens generalkapitel med ombud 
från alla provinserna, och den bör således ha varit ganska 
rymlig. Ändå större torde refectoriet ha varit, ty där skulle 
icke blott konventets egna medlemmar och de många studen
terna intaga sina måltider, utan ock resande främlingar; så 
berättas 1226, att den påvlige legaten här undfägnats. Kort 
före Petrus de Dacias studietid tyckas lokalerna betydligt 
ha utvidgats. Ludvig den helige skänkte då klostret ett par 
i närheten liggande hus, byggde ett dormitorium och en 
skola, troligen ock ett nytt refectorium, ty 1266 erhöllo 
dominikanerna i S. Jacques ett hus, beläget mittemot brö
dernas nya refectorium.

Skolsalen måste redan från början ha varit ansenlig, 
ty studenterna voro många. 1225 skrev ordensgeneralen 
magister Jordanus, att blott från advent till påsk hade icke 
mindre än 40 noviser här upptagits i orden, och av ett annat 
brev från samma år framgår, att 120 bröder bodde i kon
ventet. Året därpå anmälde sig endast på några veckor 
21 nya. I ett tredje brev, skrivet nio år senare, uppgiver 
Jordanus, att under året 72 noviser antagits i klostret. Och
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denna starka tillströmning av lärjungar förutsätter ett ganska 
betydande auditorium. Sedermera minskades väl den första 
entusiasmen för orden, men Collegium S. Jacobi skulle dock 
fortfarande mottaga tre alumner från var och en av ordens 
elva provinser utom det egentliga Frankrike, som väl fick 
skicka ett tämligen obegränsat antal.

Dominikanerna hade kommit till Paris dels i syfte att där 
själva förvärva bildning, dels i hopp att kunna besegra den 
därifrån utgående filosofiska rationalismen. Till en början 
kände man där ej denna plan — som då för övrigt kanske 
ännu ej var fullt klar ens för de ledande — och universitetet 
ställde sig därför ganska välvilligt till den nya orden, som 
för övrigt kraftigt beskyddades av Honorius III. Men snart 
nog kom det till en våldsam strid mellan det världsliga uni
versitetet och de båda nya tiggarordnarna, av vilka domini- 
kanernas var den inflytelserikaste och mest kampdugliga.

För munkarna hade det icke mött några svårigheter att 
upptagas i universitetet. Någon studentexamen eller inskriv
ning fordrades icke, utan var och en, som studerade under 
en viss magister, var därmed ock student och delaktig av 
studenternas privilegier. Dominikanen, som studerade i Col
legium S. Jacobi, var därför student, under förutsättning att 
hans lärare var ”magister” och tillhörde universitas magistro- 
rum. Studenterna voro visserligen efter hembygden indelade 
i fyra nationer, men munkarna ingingo aldrig i dessa, emedan 
de icke fingo tillhöra någon annan förening än sin orden. 
Detta hade likväl mindre att betyda. Dels fingo de fyra 
studentnationerna först fram emot 1200-talets mitt en någor
lunda fast organisation, dels hade även då endast magistrarna
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rösträtt inom nationen, under det att den ograduerade stu
denten blott genom sin magister tillhörde nationen och uni
versitetet. Munkarnas förhållande till universitetet berodde 
således på, om deras lärare tillhörde magistergillet, Uni
versitas magistrorum, eller ej, och under den första tiden 
gjorde denna korporation inga svårigheter vid att mottaga 
och erkänna dem. Visserligen skulle varje magister svära att 
lyda universitetets statuter, vilket var emot Ordensregeln, 
som förbjöd bröderna att ingå i andra korporationer och 
lova lydnad åt någon annan än påven och ordensgeneralen, 
men under den första tiden tyckes man ej ha brytt sig om 
att avfordra munkarna någon ed, och på ganska kort tid 
bemäktigade de sig de flesta lärostolarna i teologi. Dessa 
voro under 1200-talet begränsade till tolv och innehades 
äldst av sekulära teologer. Men 1229 reserverades en för en 
dominikan, 1231 ännu en, och sedermera gick utvecklingen 
raskt i samma riktning, så att vid århundradets mitt sju av 
de tolv teologiska lärarplatserna innehades av munkprofes
sorer. Varje orden hade en, utom dominikanerna, som hade 
två; av de återstående fem professurerna bekläddes tre av 
kaniker i Notre Dame.

Detta var naturligtvis ej vidare tilltalande för det sekulära 
universitetet. Och snart uppkom en klar krigsanledning. Den, 
som ville bliva magister eller doktor, skulle hos kansleren 
anhålla, om licens att undervisa. .För att pröva befogenheten 
förrättade vederbörande fakultet examen, och såvida denna 
godkändes, skulle examinatus avlägga ed på universitetets 
och fakultetens statuter. Nu förklarade munkarna, att de av 
den ödmjukhet, som ordenslöftet ålade dem, voro förhind-
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rade att anhålla om en dylik världslig utmärkelse, ty Kristus 
hade ju sagt: ”1 skolen ioke låta kalla eder Rabbi, ty en är 
eder mästare, Kristus, och I ären alla bröder” och ”1 skolen 
icke låta kalla eder mästare, ty en är eder mästare, Kristus” 
(Matteus XXIII, 8, io). I stället utverkade de 1250 av påven 
en bulla, som tillät kansleren att utan föregående anhållan 
meddela dem licens — d. v. s. rätt att undervisa och 
inneha teologiska lärostolar. Härigenom undandrogo de sig 
såväl skyldigheten att undergå examen, inför fakulteten som 
ock obehaget att avlägga lydnadsed till universitetet. Fak
tiskt hade de härigenom emanciperat sig från detta. Men 
universitas magistrorum svarade 1253 med att utesluta alla, 
som ej avlagt ed på statuterna, d. v. s. alla munkar, ur 
magistrarnas ”consortium”, och därigenom kommo universi
tetet och munkordnarna att stå som två fientliga partier mot 
varandra.

Oberoendet av universitetet fingo de snart visa. Med 
anledning av en samtidigt uppkommen tvist mellan staden 
Paris och universitetet påbjöd det senare, att alla föreläs
ningar skulle inställas, ty en dylik strejk, under vilken 
studenterna avlägsnade sig från staden, var i regel det makt
medel, universitetet använde emot de borgerliga myndig
heterna. Munkarna vägrade emellertid att lyda och fortsatte 
de föreläsningar, de höllo i sina kollegier. Därmed övergick 
striden till rena handgripligheter. Munkarna vågade sig icke 
ut ur sina kloster, och dag och natt måste de bevakas av 
kungliga trupper för att hindra de sekulära studenterna att 
storma dem. Påven, Innocentius IV, ställde sig på munkarnas 
sida och befallde, att både dominikanernas och franciska-
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nemas professorer fortfarande skulle erkännas såsom med
lemmar av den teologiska fakulteten. Men det världsliga 
universitetet svarade 1254 med en ursinnig anklagelseskrift 
mot ordnarna. ”Under denna sista tid” — skrevo de till 
påven — ”hava några munkar, som kalla sig predikarbröder, 
trängt sig in i Paris och under ett sken av fromhet och under 
föregivande av det allmännas gagn börjat studera teologi 
tillsammans med oss. Av våra föregångare mottogos de där
för med den största välvilja och fingo av oss den bostad, 
som de ännu innehava. Till en början fåtaliga hava de nu 
vuxit till, så att de med sina läroanstalter utbrett sig över 
hela världen. Tvärtemot sitt ödmjukhetslöfte eftersträva de 
magistergrader och lärostolar, och då vi på grund av 
ett övervåld beslöto att flytta universitetet från Paris till 
Angers,1 gåvo de fortfarande undervisning och hade här en 
lärostol. Sedan hava de fått ännu en, och med dem hava 
förenat sig Clairvauxmunkar, premonstratenser, munkar 
de Valle scholarium, trinitetsorden, minoriter och andra 
ordnar. Ehuru därtill ej kompetente, hava de bemäktigat 
sig de teologiska lärarplatserna, så att av tolv stycken knappt 
två eller tre lämnats åt sekulära klerker. Detta hotade att 
bliva det teologiska studiets död. Då universitetets stängning 
lagligen beslutats, hade dominikanerna likväl fordrat att få 
hålla sina skolor öppna, och när vi vägrade, fortsatte de 
dock sin undervisning. För att för framtiden förebygga en 
dylik ’rebellio’ beslöto vi då, att ingen munk hädanefter 
skulle inlåtas i magistersamfundet, så framt han ej förut

1 Denna utflyttning skedde 1229, då dominikanerna fingo sin första 
lärostol i Paris.
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besvurit våra statuter och lovat lyda dem. För att förmå 
dem att gå denna ed lovade vi dem att för deras räkning 
införa ett förbehåll, att de därigenom icke förpliktades till 
något, som strede mot deras ordenslöften. Men icke dess 
mindre vägrade de. Efter fjorton dagars frist måste vi då 
utesluta dem ur vårt samfund. Trots det rättvisa häri söka 
de nu svärta oss hos påven, under det att de förtiga den 
verkliga orsaken till uteslutningen, och i sina predikningar 
samt även enskilt smäda och förtala de oss. Det har därför 
gått oss så, som Salomo säger: den, som när en orm i sin 
barm, stinges av den.”

Emellertid reste sig nu en verklig storm mot hela orden, 
och till dess fiender sällade sig hela det sekulära präster
skapet, som genom dominikanernas predikningar och själa
vård höll på att förlora allt inflytande över sina församlings
bor. Men såväl Innocentius som ändå mera hans efterträdare 
Alexander IV ställde sig energiskt på predikarbrödernas sida, 
och det såg därför ut, som om dessa skulle lyckas i sin plan 
att bemäktiga sig hela den teologiska undervisningen vid 
Parisuniversitetet. Universitetet var dock inte lätt att kuva. 
Ehuru det hade både påven och konungen samt för tillfället 
även staden Paris emot sig, ville det icke böja sig, utan för
klarade, att det hellre avstod från alla privilegier och upp
löste universitetet, än att det ingick någon gemenskap med 
dominikanerorden. Icke ens en påvlig bannlysning mot dem, 
som ofredade dominikanerna, tyckes ha avsvalat de sekulära 
magistrarnas stridslystnad.

Under Alexander IV:s hela pontifikat (1254—1261) 
rasade därför striden, och påvebullorna fullkomligt haglade
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över universitetet. Resultatet blev ett slags kompromiss. 
Dominikanerna fingo fortfarande behålla sina två lärostolar 
i teologi, och innehavarna av dessa skulle erkännas såsom 
medlemmar av den teologiska fakulteten, dock utan skyldig
het att avlägga ed på universitetets statuter. Däremot skulle 
de endast föreläsa för dominikanermunkar, och de sekulära 
studenterna skulle undervisas av sekulära teologer. Ehuru 
dominikanerna genom denna kompromiss i det stora hela 
fått sin vilja igenom, voro de därmed dock faktiskt skilda 
från det egentliga universitetet och bildade — tillsammans 
med de andra ordnarna — på sätt och vis en grupp av 
teologiska seminarier vid sidan av detta. Ingen munk fick 
hädanefter promoveras inom artistfakulteten och ingen lek
man studera under en munkprofessor.

Denna strid avstannade kort före Petrus de Dacias 
ankomst till Paris, ehuru den förbittrade motsatsen mellan 
universitetet och ordnarna ännu fortfor. Särskilt var det en 
fråga, som ännu stod på dagordningen.

En bland de ivrigaste fienderna till predikarorden var 
Guillelmus de Sancto Amore, som vid denna tid innehade 
en av de teologiska lärostolarna vid universitetet. Tillsam
mans med två kolleger utgav han 1255 en skrift, Tractatus 
brevis de periculis novissimorum temporum eller, såsom den 
i en handskrift benämnes, Contra ypocritas et falsos reli
giosos, som innehöll ett våldsamt angrepp på predikarorden, 
visserligen icke i direkta ord, men dock så öppet, att adressen 
icke kunde missförstås. Dominikanernas och franciskanemas 
bästa författare, Thomas ab Aquino och Bonaventura, togo 
genast till ordet emot denna, som det tyckes, mycket upp-

208



PETRUS DE DACIA

märksammade pamflett och utgåvo motskrifter. Men ord
narna nöjde sig ej härmed, utan vädjade till en synod av 
ärkestiften Sens och Reims, som då sammanträdde i Paris, 
och klagade över, att vissa sekulära professorer inom den 
teologiska fakulteten offentligen lärde och förkunnade en 
mängd falska, villfarande och skadliga satser, särskilt rik
tade mot deras ordnar och till skada för dessa. Guillelmus 
de Sancto Amore kallades då inför synoden, men försvarade 
sig ganska fyndigt: han hade aldrig nämnt dominikanerna, 
utan blott falska profeter i allmänhet, och han kunde ej 
hjälpa, att dominikanerna applicerat hans ord på predikar- 
orden. Synoden, som icke hade någon särskild sympati för 
bröderna, sökte att försona de tvistande, men då vädjade 
dominikanerna till påven, till vilken ordensgeneralen och de 
båda förnämsta teologerna, Albertus Magnus och Thomas 
ab Aquino, skickades, och med dem följde franciskanernas 
främste man, Bonaventura. Å sin sida avsände universitetet 
en deputation till Rom, bestående av de tre författarna till 
den förgripliga skriften samt tre andra universitetslärare, 
bland dem universitetets rektor. Saken ansågs vara av en 
sådan vikt, att även konungen skickade två ombud till Rom, 
och med sig förde universitetets deputerade två rekommenda- 
tionsskrivelser, en från ärkebiskopen av Sens och elva andra 
biskopar, bland dem den i Paris, och en från alla dom
kapitlen i ärkestiftet Reims. Redan dessa förberedelser visa, 
att man uppfattade denna affär såsom en avgörande kamp 
mellan munkordnarna och hela det sekulära prästerskapet. 
Men innan universitetets deputation, vars förberedelser togo 
tid, hade anlänt till Rom eller rättare Anagni, där påven
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då vistades, var saken avgjord. Påven hade nedsatt en 
kardinalkommission att rannsaka boken, och denna för
dömde och lät bränna den i kyrkan i Anagni. Universitetets 
utskickade nödgades böja sig för kyrkans överhuvud, och 
Guillelmus de Sancto Amore, som sökte försvara sig, drab
bades av en särskilt hård dom. Han berövades sin plats vid 
universitetet och förbjöds att överhuvud beträda Frankrikes 
mark. Väl uppstod det en häftig förbittring över denna 
landsförvisning. Upprepade gånger anhöll universitetet hos 
påven att få den återkallad och fick t. o. m. Ludvig den 
helige att i ett brev till påven lägga sig ut för den avsatte 
universitetsläraren. Men dominikanerorden var för mäktig, 
påven förblev obeveklig, och Guillelmus de Sancto Amore 
avled 1272 i landsflykt.

I denna kamp mot tiggarordnarna hade han och hans 
meningsfränder sökt att förskaffa sig ett vapen, som må
hända kunnat bliva farligt för deras motståndare. I början 
av 1200-talet hade en kalabresisk abbot, Joachim av Fiore, 
utgivit en följd av arbeten av en tämligen fantastisk art. 
Grundtanken i dem var följande. Världens historia indelas 
i tre perioder. Den första hade behärskats av fadren, den 
andra av sonen, men den tredje skulle bliva den helige andes. 
Under den första hade lagen gällt, under den andra evange
lium, men under den tredje, vars början förlädes till 1260, 
skulle det bokstavliga evangeliet efterträdas av ett nytt 
”evangelium aeternum seu spirituale”.

Joachims arbeten tyckas till en början föga ha uppmärk
sammats, men så upptogos hans läror av en franciskaner- 
broder i Paris, Gerardo de S. Donnino, vilken med kommen-
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tarer utgav tre av dem och försåg denna samling med en 
inledning, Introductorius in evangelium aeternum (1254). 
Arbetet var naturligtvis ej rättroget, men just därför dess 
mera kärkommet för tiggarordnarnas fiender, som nu hop
pades få sak emot dem. På sin färd till Rom togo Guillel- 
mus de Sancto Amore och hans kamrater det med sig och 
anklagade där tiggarordnarna för uppenbart kätteri. Boken 
blev också fördömd såsom heterodox, men huvudsyftet för
felades. Dominikanerna hade ej svårt att ådagalägga, att de 
ej alls haft något att skaffa med den irrläriga skriften, och 
även franciskanerna lyckades visa, att orden såsom sådan 
var utan ansvar för en enskild ordensmedlems författarskap.

Denna renlärighetstvist var för övrigt ej den enda, som 
upprörde sinnena i Paris. Averroismen hade under århund
radet trängt in vid universitetet, och särskilt tyckas två lärare 
inom artistfakulteten, Sigerius från Brabant och Boethius 
de Dacia, ha varit ivriga averroister. Av båda, även av 
den senare, som utövade ett ytterst flitigt filosofiskt för
fattarskap, finnas flera arbeten kvar, och andra äro åtmin
stone till namnet kända.

När Boethius och Sigerius hållit sina föreläsningar är ej 
exakt känt, men troligtvis började Sigerius dem redan 1268, 
och i december 1270 — således endast några månader efter 
det att Petrus de Dacia lämnat Paris — blevo flera av 
Sigerius’ satser högtidligen fördömda av biskopen av Paris; 
1277 upprepades denna förkastelsedom i en utförligare form 
och omfattade då ock de läror, som förkunnats av Boethius. 
Inom dominikanerorden sysselsatte man sig livligt med deras 
arbeten, och troligtvis kallades Thomas ab Aquino från

211



PETRUS DE DACIA

Italien till Paris just för att vederlägga dessa farliga irr
lärare. I varje fall utgav han en särskild motskrift: Contra 
mag. Sigerum de unitate intellectus.

Det var således en högeligen upprörd tid, under vilken 
Petrus de Dacia vistades i Paris, och studentlivet i Quartier 
Latin tyckes också ha varit ovanligt bullersamt. 1269 
klagades över, att studenterna dag och natt förde oväsen, 
att de beginge dråp, rövade kvinnor och våldtogo jungfrur, 
bröto sig in i husen, rånade och gjorde sig skyldiga till många 
andra oerhörda och Gudi misshagliga gärningar.

Just då Petrus de Dacia anlände till Collegium S. Jacobi, 
pågick där ordens stora generalkapitel. I dess förhandlingar 
deltog han väl icke, men han hade dock tillfälle att åtmin
stone se ordens mest betydande personligheter, som här 
samlats, och bland dem var det särskilt en, som utan tvivel 
tilldrog sig hela hans uppmärksamhet: den store Thomas 
ab Aquino, medeltidens främste teolog, dess kanske in
flytelserikaste författare och ordens bästa penna. Två år 
förut hade han utgivit första delen av sitt huvudarbete, 
Summa Theologiae, och under de två år (1269—1271), som 
han denna gång stannade såsom professor vid Collegium 
S. Jacobi, föreläste han troligtvis dess fortsättning; även 
skall han då ha utlagt Johannesevangeliet och Pauli epistlar 
samt avslutat tredje delen av sina Quaestiones quodlibetales 
(De virtutibus etc.), vilka antagligen ventilerades inför hans 
lärjungar inom kollegiet. Vilka som under Petrus’ uppehåll 
i Paris innehaft ordens andra teologiska lärostol, känner 
man, mig veterligen, icke, lika litet som namnen på de 
baccalaurei, som voro underlärare.
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Det liv, som i Frankrikes huvudstad mötte den dröm
mande, inåtvände studenten från norden, var således vida 
skilt icke blott från hembygdens, utan ock från det, vid 
vilket han i Köln och Stommeln hade vant sig. Det var 
därför tydligt, att han skulle ha svårt att finna sig till rätta 
i den nya omgivningen. Att han med iver fördjupat sig 
i de vetenskapliga studier, som drevos vid kollegiet, kunna 
vi förmoda, och antagandet bestyrkes av hans från Paris 
skrivna brev, vilka röja, att han nu kommit in i en helt 
ny filosofisk och teologisk tankevärld. Men för universitetets 
renlärighetsstrider saknade han troligtvis allt sinne, likaså 
för ordens kamp om makten. De, till vilka han kände sig 
dragen, voro säkerligen drömmare såsom han själv, och även 
dylika bör det ha funnits inom det manstarka kollegiet. 
Egendomligt nog — för oss — yttrar han sig alls icke om 
livet i Paris och inom orden. Till en del torde väl denna 
tystnad förklaras -därav, att alla brev, som avsändes från 
ett dominikanerkonvent, skulle läsas av priorn, och detta 
var naturligtvis ett hinder för all frispråkighet. Vidare revi
derade han själv alla sina brev till Kristina, och det var 
då med hans naturell förklarligt, att han uteslöt allt, som 
enbart rörde honom själv, enär breven ju skulle utgöra delar 
av helgonets biografi. Men mycket har han knappast strukit, 
ty i ett brev bad Kristina honom, att han dock skulle med
dela något om det, som hänt honom själv, och härpå svarade 
han endast: ”1 Paris äro många högeligen fromma noviser, 
mycket lärda studenter, hängivna ordensbröder och väl
villiga förmän, härliga män, vilka verka såsom eldflintor. 
Men bland dem vandrar jag såsom en skam för människor
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och såsom en förkastad. De äro sådana, att jorden icke är 
värd att bära dem, under det att jag icke är värd att trampa 
den. O Kristina, älskade Kristi brud, varkunna dig över 
mig, som står torr bland så mycken hängivenhet, kall bland 
så mycken glöd. Bed Gud, att han genom sin nåd värdigas 
väcka mig från denna sinnets tröghet, denna dvala och sömn. 
Men ehuru jag har ett förhårdnat hjärta, nödgas jag dock, 
såsom apostelen säger, glädjas med de glada eller ehuru 
sorgsen åtminstone låtsa glädje. Blott då tycker jag mig 
skåda dagen ljusare, luften varmare och solen mera strå
lande, då jag med mina händer berör rättfärdighetens sol 
(d. v. s. förrättar mässoffret).”

Av breven framgår tydligt, att hans flesta tankar gingo 
tillbaka till den lilla tyska byn, och med Kristina öppnade 
han också en flitig brevväxling. Det första brevet sändes 
strax efter framkomsten med fräter Mauritius, när denne 
vandrade tillbaka till Köln, och sedan följde andra brev, 
av vilka sju bevarats i Jülichhandskriften. Och på dem 
svarade Kristina i brev, som efter hennes diktamen skrevos 
av prästen i Stommeln och till större delen upptogos av redo
görelser för de hemsökelser, för vilka hon utsattes.

1200-talets latinska brevstil var mycket dålig. Under det 
föregående århundradet hade man väl åter börjat studera 
den klassiska latiniteten, dock utan att uppfatta skillnaden 
mellan guldålderns och silverålderns litteratur, och flera för
fattare hade också lyckats förvärva sig en jämförelsevis ren 
stil. Med 1200-talet uppslukade likväl den skolastiska filo
sofien allt intresse, och den klassiska eruditionen blev allt 
mer och mer sällsynt. Skolastikens barbariska terminologi
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skapade då på sätt och vis ett alldeles nytt språk, avsett 
att uttrycka dess abstrusa och abstrakta idéer. Men samtidigt 
hade man, då man skrev brev, dock en känsla av att dessa, 
liksom de klassiska epistlarna, skulle ha en viss estetisk 
karaktär. Då man emellertid förlorat allt sinne för ett rent 
språk, sökte man nå sitt mål genom en mycket långt driven 
förkonstling, genom ständiga upprepningar av likbetydande 
ord och satser och genom pretiösa vändningar; och denna 
barock blandar sig nu på ett egendomligt sätt med den 
skolastiska jargongen. Petrus de Dacias brev utgöra härifrån 
intet undantag, ehuru de äro åtskilligt bättre än de samtida 
brev, som vi ha från hans ordensbröder. Att verbalt över
sätta dem, torde dock vara nästan omöjligt, ty på svenska 
bliva de i så fall ännu mera svårbegripliga än på latin.

Hans brev äro mycket lärda, och man kan med skäl 
betvivla, att den obildade bondflicka, till vilken de voro 
riktade, förstått mycket av dem. Några äro närmast teo
logiska eller rättare religionsfilosofiska avhandlingar, spe
kulationer över den jordiska och den andliga kärlekens väsen 
av liknande art, som vi känna t. ex. från Dantes canzon- 
kommentarer. Men bakom den unge studentens filosofiska 
grubbel, bakom hans försök att förena de teologiska stu
dierna med hjärtats egna rörelser, ligger det dock en sann 
och äkta känsla, som stundom bryter genom den skolastiska 
formen. Särskilt är ett brev märkligt såsom ett dokument 
i den medeltida erotikens historia. Det börjar efter en av 
mystik fylld adress till Kristina: ”Älskade — förundra dig 
icke över, att jag till dessa ovanliga hälsningsord fogar en 
ovanlig önskan: att du måtte känna mitt sinnelag lika väl
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som mitt namn. Jag vill, att du skall förstå, att jag, när 
jag sett och besökt dig, aldrig strävat att vinna din tillgiven
het för mig själv, utan snarare har jag, såvitt jag vågar 
döma, genom ord och uppträdande bemödat mig om att 
rikta hela din själ och hela din kärlek på Kristus, som du 
så ofta, i sorg och i glädje, kallat din brudgum.” Men denna 
återhållsamma, nästan avvisande ton förmår han icke länge 
bevara, och i slutet av brevet bryter hans känsla fram med 
en nästan våldsam kraft: ”Du är i Gud och näst efter Gud 
början och ändan av min glädje, min andes förstlingsfrukt. 
Om så ej blir intill slutet, må min hand förtvina. Någon 
har sagt, att brudgummens vän fröjdar sig, då han hör brud
gummens röst. Men huru mycket mer skulle han ej fröjdas, 
om han även hörde brudens, om vilken det heter: ’Din röst 
är ljuvlig och fagert ditt anlete’... O, älskade Kristina, 
Kristi brud, svara mig på mina frågor. Säg mig, var är du, 
när du icke mera vet av dig själv? Mig synes, som om du 
icke visste, huruvida din själ är i kroppen eller utom den, 
ja, ännu mer, jag är övertygad, att du icke vet, om du är 
i världen eller utom den. O, du ljuva, för vilken världen 
är för trång och för oren att bebo, var skall jag söka och 
var skall jag finna dig?... Paulus yttrar: ’Jag lever, men 
icke jag, utan Kristus i mig.’ Så tyckes mig ock, att du 
lever, men icke du, utan Kristus i dig. Ty du lever ioke 
såsom människor leva, utan såsom Kristus levde, icke ditt 
liv, utan Kristi. Och detta är livets liv, det livsbringande 
livet, bättre än allt liv, så ljuvt, att det naturliga livet för- 
gätes, så kraftigt, att det dövar våra sinnen, så säkert, att 
man glömmer all fruktan, så fast, att man ej märker tidens
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längd eller korthet. Ty detta liv har sin grund i seklers 
sekler.”

Till denna nästan extatiska flykt kan väl ej den stackars 
Kristina höja sig. Hennes brev äro naturligtvis vida enklare, 
men de röja, att även hon var fylld av samma svärmiska 
erotik. Så skriver hon i ett brev: ”När jag hörde ditt brev 
föreläsas, kunde jag ej tillbakahålla mina tårar, dels därför 
att jag fann ditt beröm över mig ej vara på sin plats, dels 
därför att jag där igenkände din trofasthet, av vilken jag 
fann en underbar tröst. När sedan broder Mauritius (Petrus’ 
reskamrat) kom till mig, var jag hela dagen sorgsen, därför 
att det var han, som var med dig, då du reste härifrån — så 
hastigt, att jag av sorg icke kunde tala med dig som jag ville. 
Och när bröder från ditt hemland komma hit, påminnes jag 
smärtsamt därom, att du är så långt borta ifrån mig. Dina 
ord bringade mig alltid en synnerlig tröst, och när du talade 
om brudgummen, då såg jag dig därvid så upptänd, att mitt 
hjärta fylldes av en fröjd, vilken jag i mitt yttre ej kunde 
dölja, utan som måste bryta fram i ord. Det var endast dig 
jag vågade visa denna glädje, och endast till dig vågade 
jag tala dessa ord, ty blott du förstod mig. Därför är jag 
nu bedrövad, emedan jag efter din bortresa ioke har någon, 
åt vilken jag så kan och vågar förtro mig. Jag har räddhåga 
för alla, och i deras sällskap är jag en helt annan än till
sammans med dig.”

Brevet slutar med följande i sin enkelhet rörande till- 
lägg: ”Genom brevföraren skickar jag dig följande gåvor 
(’clenodia’): en hatt och en kalott1, och i dem ligga några

1 Campana eller den tätt över tonsuren liggande huvudbetäckningen.
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grönsaker, som du skall äta. Och du må veta, att om jag 
har några andra clenodia, som du önskar, skall jag gärna 
skicka dig dem.” För dessa små gåvor tyckes Kristina för 
övrigt ha varit mycket intresserad, och under Petrus’ uppe
håll i Paris sparade hon in en för henne stor summa, åtta 
kölniska skillingar, för vilka hon ville, att han skulle köpa 
sig en ny rock, då den gamla — såsom han själv medgiver — 
var mycket sliten. Men slantarna tyckes hon ha tappat, ty 
Petrus uppgiver, att djävulen rövat dem från henne.

HEMRESAN.

På provincialkapitlet i Dacia 1270 synes man ha beslutat 
att hemkalla Petrus och sätta honom såsom lektor i det 
sannolikt mest betydande ordenskonventet i Sverige eller 
det i Skänninge. Underrättelsen härom fördes antagligen till 
Paris av någon predikarbroder, som nu skulle börja att 
studera där i stället för Petrus och Nicolaus Henrici, vilken 
året förut kommit dit såsom diffinitor vid generalkapitlet, 
men fått stanna ett år för att åhöra föreläsningarna i kol
legiet; senare på hösten samma år flyttades Petrus’ vän 
Mauritius över från Köln till Paris, liksom ock en fräter 
Andreas, som kommit från ett danskt konvent.

Den 27 juli 1270 vandrade Petrus och hans kamrat från 
Paris. Fotresan gick naturligtvis ej hastigt, och först den 
13 augusti inträffade de i Stommeln, där de stannade i två 
dagar. De råkade där en bland ordens mest betydande per-
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sonligheter, fräter Hiddo, som under nio år varit provincial 
för Tyskland, vidare träffade Petrus alla sina gamla vänner, 
abbedissan Geva och naturligtvis Kristina, men han hann 
endast växla några ord med henne, enär fräter Nicolaus 
skyndade på resan. Men så inträffade en händelse, som 
Petrus betecknar såsom ett under: i Köln insjuknade Nicolaus 
i en häftig feber, som under sju veckor höll honom fjättrad 
vid sängen, och resan måste således uppskjutas. En gång 
under denna tid fick Petrus tillfälle att besöka Stommeln. 
När Mauritius och Andreas skulle vandra till Paris, fick 
han nämligen tillstånd att följa dem ett stycke på vägen, 
till Stommeln, men fick icke stanna där över natten, emedan 
han måste vara tillbaka i Köln för att vaka över sin sjuke 
reskamrat. En annan gång besökte Kristina honom i Köln, 
men först då Nicolaus blivit frisk och hemresan anträddes 
fick han tillfälle att under längre tid än ett flyktigt ögon
blick samtala med den av honom så beundrade unga kvinnan.

Dagen innan de skulle skiljas, frågade Kristina honom: 
”Broder Petrus, då du nu drager bort, vill jag spörja dig 
om en djup hemlighet. Säg mig, om du känner orsaken till 
vår ömsesidiga böjelse?” — ”Undrande, vad hon menade, 
svarade jag:” — berättar Petrus — ”Jag tror Gud vara den, 
som ingivit oss denna kärlek.” — ”Därom tvivlar jag icke”, 
svarade hon, ”men jag frågar dig, om du härom mottagit 
något särskilt tecken? Då vi nu skola skiljas och jag skall 
bliva ensam, vill jag för dig yppa en hemlighet, som jag 
eljest ej skulle hava omtalat. Kommer du ihåg, när du första 
gången kom till mig i skymningen i sällskap med broder 
Walter, och då jag först såg dig? Minns du då, att jag satte
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mig bredvid dig på en kudde och lutade mig ned?” Då jag 
svarat, att jag gott mindes detta, fortsatte hon: ”1 detta 
ögonblick uppenbarade sig Herren för mig, jag såg brud
gummen och hörde honom säga: ’Kristina, känner du den 
man, bredvid vilken du sitter?’ Då jag yttrade, att jag förut 
ej lekamligen skådat honom och aldrig sett hans ansikte, 
sade han: ’Betrakta honom noga, emedan han är och alltid 
skall vara din vän samt skall göra mycket för dig. Men 
också du skall göra för honom det du icke skall göra för 
någon annan människa. Och vet, att han skall vara med 
dig i det eviga livet.’ Detta är anledningen, broder Petrus, 
varför jag älskar dig och valt dig till förtrogen. Jag har 
förut icke yppat denna hemlighet, men gör det nu, emedan 
vi inom kort lekamligen skola skiljas från varandra, och 
jag icke vet, om vi vidare skola råkas i detta liv, så att du 
kan få höra dessa hugnesamma ord.”

”När Kristina yttrat detta” — så slutar Petrus berättelsen 
om deras samtal — ”så tackade jag Gud under böner, att 
han funnit mig värdig att bliva förtrogen med en dylik 
kvinna och att han benådat mig med så stora himmelrikets 
hemligheter. Dagen därpå, den heliga Hieronymi dag 1270, 
reste fräter Nicolaus och jag från Stommeln. Broder Johannes 
Hespe och broder Helinricus, studenter från provinsen Dacia, 
prästen, hans syster Gertrud, Hilla de Monte, Kristina och 
många andra följde oss ett stycke på vägen. När så Kristina 
och jag vandrade bredvid varandra, gav hon mig ett häfte, 
som innehöll mycket om hennes liv, vilket hon på min 
begäran låtit anteckna, och detta var mig ett tecken, att 
hon för mig skulle, såsom nyss sades, göra mera än för

220



PETRUS DE DACIA

någon annan dödlig. Men innehållet i detta häfte har jag 
fogat till detta arbete. När vi nu en stund vandrat framåt, 
båda sorgsna över den stundande skilsmässan och under 
utbyte mera av suckar än av ord, sade jag: ’Älskade Kristina, 
det ögonblick har nu kommit, då vi måste skiljas. Farväl 
i Herren, älskade!’ När hon hörde dessa ord, svarade hon 
intet, utan betäckte ansiktet med en duk, satte sig på marken 
och grät bitterligen. När jag såg detta, ropade jag till broder 
Nicolaus, som gått ett stycke förut, och sade till honom, att 
han skulle vända om och taga farväl av Kristina. När han 
kommit, reste hon sig, och så togo vi under bön avsked av 
varandra.”

I början av november kommo de båda munkarna till Dan
mark, och från någon hamn därstädes fiok Petrus sjölägenhet 
till Halmstad, dit han anlände i början av december. Där
ifrån skrev han ett brev till Kristina, i vilket han redogör 
för sin resa:

”Du må, älskade, veta, att jag är kroppsligen frisk, men till 
mitt sinne högeligen medtagen i följd av flera vedervärdig
heter, som jag på resan måst utstå. Ty ehuru jag på söndagen 
näst efter Omnium sanctorum (den i november) nådde fram 
till vår provins, kunde jag på en tid ej resa vidare, så att 
jag först Nicolai dag (den 6 december) inträffade i Halm
stad, som är det nordligaste konventet i Danmark, ej långt 
från Sverige. Här i Danmark är jag ännu söndagen efter 
Epiphanias (den 6 januari 1271), emedan jag ej kunnat få 
någon reskamrat, och skriver därför detta brev till dig. När 
jag kan få anträda färden till Sverige, vet jag icke. Men jag 
har härifrån så lång väg till mitt konvent som, efter vad
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jag tror, från Köln till Paris, och den går genom ödemarker, 
genom skogar och över berg. Ehuru det på många år ej varit 
en så stark köld i Dacien som nu, har jag icke haft någon 
päls; först vid Epiphanias skickades mig en från mitt kon
vent. Dessa småsaker berättar jag dig så utförligt, emedan 
du bett därom... Detta om mina lekamliga obehag. Men 
vad mitt hjärtas sorger angår, så må du, älskade, veta, att 
jag aldrig under alla mina levnadsdagar, så långt tillbaka 
jag kan minnas, känt mig så övergiven av Gud. Varkunna 
dig därför över mig. Ty jag lider av en dubbel smärta: 
minnet av gångna och tyvärr aldrig återkommande lyckliga 
dagar och tanken på det onda, som icke pålagts mig, utan 
som är självförvållat... Mitt hjärtas glädje är svunnen, 
jubelsången är vorden sorgevisa, kronan har fallit från mitt 
huvud, och därför äro mina ögon förmörkade.”

Detta brev fick han icke tillfälle att avsända förrän den 
22 januari, och samma dag anträdde han resan till Sverige. 
Som man ser, uppgiver han icke namnet på det konvent, 
till vilket han skickats, och ett brev från broder Mauritius 
i Paris till Kristina tjänar snarare att inveckla denna fråga. 
På sommaren 1271 skrev han nämligen: ”Vad beträffar 
broder Petrus, er och min vän, så fingo jag och mina kam
rater här i Paris efter Trefaldighet ett litet, oförseglat brev 
från honom, i vilket han berättade, att han frisk och sund, 
men efter många besvärligheter och en lång resa, fredagen 
efter Purificarlo (den 2 februari) kommit till sitt konvent 
i ’Srenignia’ och där på onsdagen efter Matthias börjat före
läsa.” Handskriftens ”Srenignia” är en tydlig felläsning av 
det för kopisten obekanta svenska ortnamnet i brevet, och
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man kan tänka sig, att originalet haft antingen ”Strenignia” 
(Strängnäs, som dock skrives: ”Strægiænes) eller ”Scenignia” 
(Skänninge). I Strängnäs hade verkligen kort förut, 1268, 
ett dominikanerkonvent inrättats, och det kunde därför 
tänkas, att Petrus blivit skickad till detta. Men dels är det 
sannolikare, att ett c blivit läst såsom ett r än att tr upp
fattats såsom r, och dels skriver Kristina i de brev, som hon 
strax efter skilsmässan skickar till Petrus: ”Fratri Petro, 
lectori skenigensi1”, och denna adress hade han själv tydligen 
uppgivit för henne. Det kan således ej lida något tvivel, 
både att han nu blivit lektor i Skänninge och att denna 
utnämning varit honom bekant, innan han lämnade Stom
meln, säkerligen ock innan han lämnade Paris. Av det 
följande blir detta än mer tydligt.

Brevväxlingen mellan honom och Kristina blev nu betyd
ligt svårare än förut. I allmänhet tyckes den ha skett så, 
att Petrus skickade breven till det årliga provincialkapitlet, 
med vilket varje konvent hade förbindelse, och därifrån 
medtogos de av de bröder, som begåvo sig till studiet i Köln 
eller Paris, eller av diffinitorn, som reste till generalkapitlet, 
varifrån brevet alltid kunde befordras till Köln. Men ofta 
förolyckades breven på vägen. Så skriver Petrus från Halm
stad, att han under resan skickat Kristina fyra andra brev, 
men tre av dessa tyckas ha förkommit. Och ändå svårare 
var det för henne att få ett brev till Petrus. Det gick natur
ligtvis till på så sätt, att hon lämnade breven till domini- 
kanerkonventet i Köln, och där fingo de ligga, till dess att

1 I några av hennes brev har ortnamnet av avskrivaren korrumperats 
till Skeaigie, Swewigia.
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någon student reste tillbaka till norden, då han tog dem med 
sig och från sitt kloster befordrade dem till provincial- 
kapitlet, när detta hölls, och där de lämnades till Skänninge- 
konventets ombud, som tog dem hem med sig. På två år 
mottog Petrus heller icke någon underrättelse från Kristina; 
först på provincialkapitlet i Aarhus 1272, dit han rest såsom 
socius, fick han mottaga en mängd, som legat och väntat på 
honom.

Alla predikarbröderna — berättar hon där — hade varit 
mycket goda emot henne, men de hade dock icke kunnat 
ersätta den förlust, hon lidit genom hans bortresa. Och 
hennes förtvivlan hade ökats, då den lede fienden hade 
ingivit henne den föreställningen, att Petrus avlidit. Utom 
de vanliga hemsökelserna, för vilka hon utförligt redogör, 
hade hon haft flera andra sorger. Hennes beskyddare, priorn 
av Brauweiler, hade avlidit, och fräter Gerardus de Grifone 
hade förflyttats till Koblenz, där han blivit prior. Hennes 
fader, som ingått en oförsiktig borgensförbindelse, hade för
lorat allt det han ägde, och av rädsla för sina fordringsägare 
hade han flytt till Köln. Hennes moder, som ville resa efter 
honom, hade fallit från kärran och brutit armen, så att 
hon legat sjuk i sex veckor. När Kristina sedermera kom 
tillbaka till Stommeln, fann hon det gamla fädernehuset öde 
och övergivet, och hon hade därför icke längre något hem.
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I SKÄNNING E.

Dominikanerklostret i Skänninge hade, såsom vi förut 
sett, grundats 1237 och var både det äldsta och förnämsta 
i Sverige. Sedermera omtalas det föga, före Petrus de Dacias 
tid blott en enda gång, 1269, då Bengt Magnusson skänkte 
klostret åtta marker silver. Om dess utseende veta vi intet. 
Petrus de Dacias kloster brann nämligen ned redan 1291 
eller kort förut, ty detta år nödgades provincialmötet vädja 
till den allmänna barmhärtigheten för att få medel till dess 
återuppbyggande. För övrigt hade Skänninge blott en kyrka, 
Vårfrukyrkan; en annan, invigd åt S. Martinus, låg strax 
utanför staden, en tredje, Allhelgona, omtalas ej under denna 
tid och nämnes först 1313. Dessutom fanns där ett sjukhus 
eller Helgeandshus, som tyckes ha varit ett bland de största 
i Sverige och för vilket Birgittas biktfader Petrus Olavi 
sedermera var föreståndare. Av de få namn, man äger på 
stadens borgare, tyckas dessa, liksom i de flesta svenska 
städer, mest ha varit tyskar.

Enligt ett brev från ordensgeneralen till provincialen före- 
kommo på 1270-talet åtskilliga slitningar inom provinsen, 
men i dessa tog Petrus de Dacia antagligen ingen del. För 
insamlandet av den heliga landshjälpen och för korstågs- 
predikningar mot de otrogna, vilka uppgifter särskilt anför- 
trotts åt orden, intresserade han sig förmodligen heller icke 
och var även såsom lektor befriad från dylika uppdrag. 
Hans egentliga sysselsättning var i stället undervisningen

15. — Schlick, Svenska bilder. I. 22 Ç
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inom konventet. Men vid sidan av denna verksamhet hade 
han tydligen även andra intressen.

Redan S. Dominicas hade uppmärksammat de andliga 
rörelserna bland kvinnorna, sökt att leda även dessa i den 
riktning, som han ansåg vara den riktiga, och redan flera 
år före dominikanerordens stiftande hade han, 1206, grundat 
ett nunnekloster i Prouille. Sedermera, 1219, tillkom ett nytt 
i S. Sisto i Rom, vilket liksom predikarorden ställdes under 
augustinerregeln och erhöll predikarbröder till själasörjare. 
De flesta ordensbröderna voro dock ej särdeles böjda för 
dessa kvinnliga dominikanerkloster, genom vilka bröderna 
enligt deras mening drogos från ordens egentliga uppgift: 
studier och predikningar, och i konstitutionerna förbjödos 
därför bröderna att taga någon befattning med själavården 
i dessa kloster. Några andra nunnekloster, tillhörande orden, 
än de i Prouille och S. Sisto kunde därför ej uppstå. Väl 
ställdes, särskilt under Innocentius IV, åtskilliga kvinnliga 
augustinerkloster under dominikanerorden, men detta skedde 
i varje speciellt fall genom en särskild påvebulla, och en av 
samme påve utfärdad allmän föreskrift måste av honom 
återkallas. Först Clemens IV upphävde 1267 definitivt för
budet för bröderna att befatta sig med ”cura monialium”, 
och därmed ökades antalet kvinnliga dominikanerkloster 
raskt. Den, som i Tyskland särskilt ivrade för dem, var 
Herman av Minden, vilken sedermera (1286—1290) blev 
magister provincialis för Tyskland. Förmodligen är han 
identisk med den Hermannus, som 1264 var poenitentiarius 
och kapellan hos Clemens IV, och det är därför ej osanno
likt, att han haft en väsentlig del i det påvliga beslutet. Nu
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grundades särskilt i Tyskland en mängd kvinnliga domini- 
kanerkloster; vid 1300-talets början funnos där omkring 
sjuttio, och för dem hade Herman av Minden utfärdat ett 
slags Ordensregel, Admonitiones, som säkerligen ock till- 
lämpats i de äldsta kvinnliga dominikanerklostren i Sverige. 
En huvudpunkt i dessa Admonitiones var, att predikningarna 
i nunneklostren skulle hållas av de lärdaste bröderna i det 
munkkloster, som därmed stod i förbindelse, eller med andra 
ord: av lektorerna, som därigenom blevo även nunnornas 
andliga lärare. Såsom pater Denifle vidare utvecklat, blev 
denna bestämmelse av stor betydelse för den tyska domini- 
kanerpredikans utveckling. Mystiken kom därigenom att 
särskilt trivas inom ordens tyska del, och sina egentliga 
anhängare hade denna rörelse hos de lektorer, som ägnade 
sig åt undervisningen i nunneklostren.

Det program, som Herman av Minden sedan utvecklade, 
stämde alldeles med Petrus de Dacias natur, med hans mystik 
och hans intresse för kvinnliga helgon, och i varje fall sökte 
han att tillämpa det i Sverige. I ett brev, som han skrev 
till Kristina — troligen 1277 — ber han henne komma över 
till Sverige och berättar, att han där har sex ”andliga 
döttrar”, bland vilka hon kunde vistas och som av sina 
ägodelar ville giva henne kläder och föda. I ett något 
senare brev återkommer han till denna punkt, och vi få 
här en skildring av ett svenskt ”beguinage”: ”Vad mig själv 
beträffar, må du veta, att jag är frisk till kroppen, ehuru, 
som jag fruktar, mycket fattas mig i andligt avseende. Men 
Herren har här i landet tröstat mig genom några fromma 
kvinnor, om vilka jag förut talat. Av dessa bära några vår
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ordensdräkt, några världslig klädsel och några beginernas 
dräkt. En dotter har jag, som är gott sjuttiotvå år gammal 
och har genomgått mycket, men också rikeligen tröstats av 
Herren. Ty under fyra och ett halvt år har hon aldrig legat, 
utan ständigt suttit eller gått. Under denna tid har hon blott 
två gånger i veckan intagit någon föda, och då blott vatten 
och så litet bröd, att det i vikt ej överskridit en kölnisk 
solidus. Men även detta bröd har varit bakat i aska. Jag 
har också en annan dotter, som Gud särskilt benådat och 
som har många uppenbarelser. Även hon avhåller sig full
ständigt från kött, dricker sällan öl och äter ännu mera 
sällan mjölkmat. Varje fredag är hon i extas, och denna 
börjar vid midnatten samt räcker till följande vesper. 
Stundom är hon också stigmatiserad och har på sin kropp 
flera av Kristi lidandes sår. När hon är frisk, bär hon stän
digt en skavande tagelskjorta, med undantag för helg
dagarna. Sin mesta tid tillbringar hon i bön och under 
betraktelser, är ytterst givmild mot de fattiga och är i allt 
deras tjänare. Om henne skulle jag ännu hava mycket att 
berätta, om tiden räckte till. Men det vill jag säga, att hon 
med en innerlig tillgivenhet omfattar dig, och åtskilligt, som 
står i dina brev, har hon förut uppenbarat mig. Hon kallar 
dig alltid sin syster, emedan jag sagt henne, att du är min 
andliga dotter och att du kallar mig fader. Hon önskar där
för livligt att, om möjligt, få träffa dig och hoppas, att vi tre 
en gång skola få leva samman.”

Som man härav finner, hade Petrus redan nu skapat början 
till ett kvinnligt dominikanerkloster. Men något dylikt hade, 
då dessa brev skrevos, ännu icke kommit till stånd, och
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skälen äro lätta att förstå. Inom orden, vars konstitutioner 
innehöllo ett förbud mot dylika kloster, hade motståndet 
mot dem icke undanröjts genom påvebullan, som blott upp
hävde förbudet, men icke innehöll något påbud om ”cura 
monialium”. Och dessutom behövdes pengar för en dylik 
stiftelse, som ju icke skulle bliva ett tiggarkloster. Så föga 
praktisk Petrus än förefaller ha varit, förstod han dock att 
övervinna dessa hinder och lyckades att intressera en av 
landets mäktigaste släkter för sin idé.

En bland dem, med vilka han i Östergötland stiftade 
bekantskap, var riddaren Johan Elofsson. Denne var syster
son till ärkebiskop Folke i Uppsala och på detta sätt befryn- 
dad med den mäktiga ätten Ängel; själv förde han två 
vingar i sitt vapen. Om hans religiösa intressen vittnar, att 
han ingått i den riddarorden, som kallades Fratres militiae 
Christi och som sedermera, på 1500-talet, blev mera känd 
under namnet Svärdsriddarorden. Denna orden, som redan 
1237 hade förenats med den Tyska orden, var visserligen 
bofast i Livland, men tyckes även ha upptagit svenskar 
såsom mera tillfälliga hjälpare i striden mot liverna; så 
stupade den bekante Karl Ulvsson 1260 såsom miles Christi 
i slaget vid Durben. Och av breven att döma var Johan 
Elofsson åtminstone under senare delen av sitt liv bosatt 
i Sverige. Hela släkten var mycket ”from” i medeltida 
mening. Ärkebiskop Folke var en av de ivrigaste främjarna 
av S. Eriks helgonrykte, och själv var Johan Elofsson svär
fader till den starkt bigotte Birger Persson, den heliga 
Birgittas fader. I ett brev, skrivet 1282 till Kristina i Stom
meln, har han givit ett mycket starkt uttryck åt ättens
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bigotteri. Brevet, som är fattat i pennan av Petrus de Dacia, 
lyder:

”Den i Jesu Kristo, jungfruns son, högt älskade Kristi 
brud Kristina önskar fräter Johannes de ordine militiae 
Christi den Helige Andes kärlek och frälsning. Enligt Hiero
nymus’ yttrande är den verkliga kärleken till Kristus och 
i Kristus den, som framkallats icke av någon lekamlig 
bekantskap, utan av hjärtats innerliga tillgivenhet. Därför 
vill jag ej fördölja för eder, att det, som jag om eder fått 
höra av eder käre fader Petrus, min synnerligen gode vän, 
hos mig väckt — såsom jag tror på gudomlig inskyndelse — 
en varm tillgivenhet för eder och en böjelse till ett inner
ligare religiöst liv än det, till vilket jag nu äger kraft. Men 
just därför ber jag dem om hjälp, om vilka jag vet, att de 
äro Gudi behagliga. Särskilt ber jag eder, att ni ville ihåg- 
komma mig i edra böner till Gud. Ehuru jag icke befunnits 
värdig att skåda edert ansikte och lekamligen råka eder, så 
må ni dock icke förundras över, att jag, om än personligen 
obekant med eder, som är mig andligen välbekant, för eder 
yppar några mig rörande enskildheter. Av mina förfäder 
har jag ärvt en synnerlig förkärlek för predikarorden, och 
denna sympati är gemensam för hela min släkt. Härpå kunde 
jag anföra många exempel; men ett må vara nog för det 
närvarande. Jag har haft två systrar, av vilka den ena redan 
vilar i Herranom och som hette Kristina. Båda voro de 
första, som i Sverige anlade dominikanerdräkten och under 
mera än tio år ensamma buro den, alltid med en stark 
önskan, att flera ordenssystrar skulle förena sig med dem. 
Denna deras önskan kunde dock ej på länge uppfyllas, dels
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i följd av predikarbrödernas betänkligheter, dels i följd av 
vissa sekulära personers brist på intresse. Men genom Guds 
nåd och hans hänsyn till deras böner hava vi nu nått målet. 
Med tillstånd av Sveriges konung, med hjälp av biskopen 
och med medgivande av ordensprovincialen för Dacien, som 
även dit skickat systrar, har nu en vacker och lämplig plats 
anvisats till ett kvinnligt dominikanerkloster, som ock för
setts med nödiga byggnader. Det har även fått en donation 
av mitt, min broder Andreas’ och mina systrars fädernearv 
för dess världsliga behov. Detta berättar jag för eder, emedan 
jag vill inbjuda eder dit och emedan jag önskar, att ni måtte 
intaga min döda systers rum, vars namn ni bär. Tro icke, 
att jag är den ende, som hyser denna önskan, vilken jag vet 
delas av flere, till vilka edert rykte nått fram. Jag ber där
för, att ni och eder broder Sigwinus utan betänklighet må 
begiva eder till det hem, som, efter vad jag tror, av Herren 
är eder berett, och jag ber detta i den förhoppningen, att 
Guds ära genom eder ankomst hit skall ökas i mitt fädernes
land. Farväl. Måtte Gud skänka mig den trösten, att jag 
i detta livet får träffa eder personligen.”

Till detta brev fogade Petrus ett postskriptum, i vilket 
han enträget bad henne komma. Intetdera bär något årtal, 
men Petrus’ tillägg skrevs en vecka efter Maria himmels
färd, d. v. s. den 22 augusti, och detta sätter oss i stånd att 
bestämma året och de närmare omständigheterna. Ty dagen 
förut — den 21 augusti 1282 — utfärdade konung Magnus, 
som då befann sig i Söderköping, skyddsbrev för Skänninge 
nunnekloster, som ställdes under prcdikarbröderna i denna 
stad, och det är om detta skyddsbrev, som Johan Elofsson
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talar. Till samma tid hör ock konungens bekräftelse på en 
av bröderna Johan och Anders Elofsson gjord donation till 
klostret.1 I själva donationsbrevet hade Johan och Anders 
Elofssöner redan på konung Valdemars tid skänkt gårdarna 
Mykleby och Meamber samt jord i Nörresten och As till sin 
syster Ingerd på det villkoret, att om ett nunnekloster under 
hennes livstid bleve inrättat vid kyrkan S. Martini, där 
Ingerd nu uppehöll sig, så skulle dessa gårdar tillfalla 
klostret. I annat fall skulle godsen återgå till släkten. Med 
Ingerd uppehöll sig ock ”una puella” Gytha vid kyrkan, 
och även hon hade för avsikt att ingå i klostret.

I ett annat brev, skrivet i slutet av samma år, återkommer 
Petrus till berättelsen om klostrets invigning: ”1 somras skrev 
jag till dig ett brev å Herr Johans vägnar, som ivrigt inbjöd 
dig till sin syster, vilken på Maria Himmelfärdsdag i år 
(den 15 augusti) anlade vår ordensdräkt. Med hänsyn till 
hennes fromma hängivenhet skickade provincialprioren fyra 
systrar av vår orden till henne, på det att de skulle kunna 
inrätta ett systrakonvent, enär Sveriges konung och stiftets 
biskop därtill lämnat sitt tillstånd. I vårt generalkapitel [fel
skrivning: provincialkapitel], i vilket de personligen deltogo, 
togo de dessa systrar och deras egendom i sitt beskydd.”

Invigningen tyckes ha varit ganska högtidlig, ty även den 
ungefär fyrtio år yngre Erikskrönikan erinrar om den:

eth frwe kloster widh Skäninge näss 
huat got man siwnger ther eller läss

1 Årtalet är otydligt. Utgivaren av Svenskt diplomatarium har läst 
det, med tvekan, som 1281, men på 1500-talet läste man det som 1282. 
Nu är det fullständigt omöjligt att läsa ut mera, än att brevet utfärdats 
på 1280-talet.
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ther giffui gud honom [Magnus Ladulås] aff sin deel 
thy han halp ther manliga till 
The flutto thera kloster aff stad 
ok sattot ther som Konungen badh 
vpa eth näss widh en sio 
ther haffua the nämde stad at boo 
Han lagde ther then första steen 
thet war the frwor enkte i geen 
han gaff them ther redho i händer 
hundrade mark sölffs alla i sänder 
Tessa almosa ok andra slike 
the möta honom nw i hymmerike.

Klostret, som tyckes ha utvecklat sig till ett av den svenska 
medeltidens mest betydande, lades emellertid i aska under 
en av de eldsvådor, som under 1500-talet hemsökte Skän
ninge, och i en 1788 tryckt stadsbeskrivning försäkras, att 
då ej ens ett spår av ruinerna fanns kvar. De ha nu blottats.

Av de anförda breven framgår, att Petrus redan omedel
bart efter sin ankomst till Skänninge sökt verka för en 
kvinnlig avdelning av dominikanerorden. Bland dem, vilka 
han i det förut citerade brevet från 1277 betecknar såsom 
sina andliga döttrar, säger han, att några redan buro domini- 
kanerdräkten, och detta stämmer med Johan Elofssons upp
gift 1282, att hans båda systrar varit de första, som i Sverige 
burit denna dräkt, och att de burit den i något över tio år, 
d. v. s. sedan 1271 eller 1272 eller omedelbart efter Petrus’ 
ankomst till Skänninge.1 Av dem hade den ena, Kristina, 
redan avlidit, och den andra var den i vår medeltidshistoria 
bekanta heliga Ingrid. Undantager man de här anförda

1 Att Ingrid i Petrus’ nyss citerade brev säges ha anlagt denna dräkt 
den 15 augusti 1282, avser väl blott det mera högtidliga anläggandet 
av dräkten.

233



PETRUS DE DACIA

breven, är intet med visshet känt rörande hennes biografi, 
och man har knappast rätt att identifiera henne vare sig 
med den gamla sjuttiotvååriga självplågerska, som Petrus 
omtalar, eller med det yngre, stigmatiserade helgon, som 
utmärkte sig genom sina uppenbarelser.1 Däremot finnes ett 
slags biografi över henne i den inlaga, som biskop Knut 
och Linköpings domkapitel 1414 inskickade till kyrkomötet 
i Konstanz för att genomdriva hennes upphöjelse till helgon. 
Denna relation, som stöder sig på ett blott ofullständigt 
bevarat vittnesförhör, är naturligtvis ganska otillförlitlig, 
men ligger till grund för alla senare biografiska uppgifter om 
helgonet. Den är nedskriven mer än ett århundrade efter 
hennes tid och avfattad efter helgonbiografiernas vanliga 
schablon. Men något torde dock vara sant. Enligt denna 
biografi var hon av hög börd och bodde i Östergötland. Efter 
mannens död skänkte hon bort alla sina ägodelar och ägnade 
sig åt ett heligt liv. Upprepade gånger vallfärdade hon till 
Rom för att av påven Martin IV (1281 —1285) få rättighet 
att grunda ett kloster. Men hon vallfärdade ock till Jeru
salem och många andra heliga platser, och när hon återvände 
med de fromma kvinnor, som slutit sig till henne, inneslöt 
hon sig för beständigt i det kloster, som hon låtit uppföra, 
och där avled hon 1282.

1 I sitt arbete Historia de Gentibus Septentrionalibus, s. 218, omtalar 
Olaus Magni ett annat kvinnligt helgon från Skänninge, den heliga 
Mechtild, och förmodligen återger han klostertraditionen om henne. 
Enligt denna var hon den heliga Ingrids väninna och bördig från Dan
mark; vidare jungfru och jordad i Skänninge. Möjligen är det hon, som 
avses i Petrus’ brev. Hon omtalas ock i Vastovius’ Vitis Aquilonia samt 
hos Messenius: Scondia II. II 60, IX, 41, där hon förblandas med Birger 
Jarls gemål Mechtild.
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Biografien gör onekligen intryck av att vara fabricerad 
med Birgittalegenden såsom mönster: en änka, som grundar 
ett kloster och som vallfärdar till Rom och Jerusalem för 
att av påven få bekräftelse på detta. Men av breven och 
diplomen får man snarast en annan bild av henne. Och döds
året 1282 beror nog på en sammanblandning med klostrets 
invigningsår, ty i broderns i augusti detta år skrivna brev 
omtalas hon såsom tydligen fullt frisk, och det är t. o. m. 
sannolikt, att hon ganska länge överlevt klostrets invigning. 
Ty från 1299 finnes ett brev, som omtalar en I., priorissa 
för nunnorna i Skänninge, och denna vill man gärna identi
fiera med Ingrid Elofsdotter. I ett annat brev från 1285 
talar den avsatte konung Valdemars drottning Sofia om sin 
före detta hovdam Ingrid, som då skulle inträda i Skänninge 
nunnekloster och till vilken drottningen med anledning härav 
skänkte Mylluby kvarn att tilldelas klostret. Denna Ingrid 
är med all sannolikhet densamma som abbedissan 1299, 
troligen ock densamma som Ingrid Elofsdotter. Och under 
denna förutsättning blir biografien ganska olika. Ingrid 
Elofsdotter var i så fall sannolikt aldrig gift — och detta 
intryck får man ock av broderns brev — hon tillhörde på 
1260-talet Valdemars och Sofias ganska lättsinniga hov, men 
tyckes i början av det nästa årtiondet ha gripits av den 
religiösa väckelse, som under medeltiden så kraftigt verkade 
även på världsmänniskorna. Möjligen får man sätta denna 
utveckling i samband med hennes bekantskap med Petrus 
de Dacia. Hon anlade då dominikanerdräkt, och redan före 
1275 (Valdemars avsättning) gjorde hennes bröder en dona
tion till det kloster, hon ämnade grunda. Vid denna tid hade
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Ingrid och hennes tjänarinna Gytha slagit sig ned vid den 
strax utanför Skänninge liggande kyrkan S. Martini, knap
past i själva kyrkan, utan väl snarare i ett bredvid beläget 
hus, som hon ville ha invigt till kloster och som hon för
modligen av egna medel uppfört. På grund av motstånd 
från dominikanerorden kom detta dock ej till stånd förrän 
1282. Men det tyckes genast ha blivit mycket populärt att 
döma av de talrika gåvor, som strömmade till klostret. I april 
1282 — således innan det kungliga brevet utfärdades — 
skänkte lagmannen Folke Karlsson dit sin gård Möhammar, 
i september samma år testamenterade en fru Ingeborg en 
penningsumma till klostret, året därpå gav drottning Sofia 
Norrköpings laxfiske till predikarbrödernas nunnekloster 
vid kyrkan S. Martini o. s. v. Onekligen förefaller det egen
domligt, att Ingrid själv ej inträtt i klostret förrän tre år 
efter invigningen, och det är ju möjligt, att vi här ha att 
göra med två personer med samma namn, vilka med tre 
års mellanrum vigts till nunnor i samma kloster. Men några 
för oss okända skäl kunna ha funnits, som nödgat Ingrid att 
uppskjuta detta steg. Enligt de för predikarorden gällande 
statuterna måste varje konvent, för att få träda i verksam
het, ha minst tolv bröder. Huruvida några liknande bestäm
melser gällde också för nunneklostren, känner jag icke, men 
ganska rimligt är, att även här ett minimiantal fixerats, och 
1282 talar Petrus blott om fem nunnor. För att ett nytt 
brödrakonvent skulle få grundas, krävdes generalkapitlets 
tillstånd. I den nyss omtalade bullan yttrade Clemens IV 
sig ej om denna punkt, och konstitutionerna hade alldeles 
förbjudit bröderna att befatta sig med cura monialium. Men
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1257 modererades detta därhän, att ett nunnekloster kunde 
ställas under ett dominikanerkonvents uppsikt, såvida detta 
medgavs av tre generalkapitel. 1267 — samma år Clemens’ 
bulla utkom — tillädes blott: ”eller såvida cura monialium 
tilldelas orden av påven”. Härav att döma förefaller det, 
som om antingen påvens eller generalkapitlets tillstånd 
behövts, för att ett kvinnligt dominikanerkloster skulle 
komma till stånd. Vad nu Skänninge nunnekloster beträffar, 
hade man väl konungens, biskopens och provincialpriorns 
tillstånd, men generalkapitlets omtalas icke. Vid det omedel
bart följande generalkapitlet i Montpellier 1283 anhöll 
emellertid provinsen Dacia att få inrätta ett nytt konvent, 
vilket bifölls — om manligt eller kvinnligt säges icke — 
och det skulle förläggas där provincialen och diffinitorerna 
bestämde. Möjligt är, att härmed syftas på det nya nunne
klostret i Skänninge. Det är således ej uteslutet, att detta, 
kyrkorättsligt sett, icke kunnat träda i full verksamhet 
förrän 1285.

I varje fall — vare sig Ingrid är identisk med drottning 
Sofias forna hovdam eller ej — har hon varit en bland de 
drivande krafterna vid inrättandet av det första kvinnliga 
dominikanerklostret i norden. Av breven antydes ock, att 
Petrus de Dacia givit uppslaget till det hela, att han varit 
den andlige rådgivaren för de kvinnliga svärmare, som 
kommo att utgöra den första nunneuppsättningen, att han 
förstått att intressera den svenska stormansklassen för den 
tillämnade stiftelsen och att han till sist besegrat motståndet 
inom orden mot denna utvidgning av dess program. Samma 
månad, som det kungliga stiftelsebrevet utfärdades, hölls

237



PETRUS DE DACIA

provincialmöte i Skänninge, och till detta hade Petrus från 
Visby, där han då var lektor, kommit över, och han fick 
således, såsom vi sett, vara med om själva invigningen. Det 
nya klostrets första lektor blev han dock icke, men egen
domligt nog hette den förste, som omtalas (1292), också 
Petrus, och även han var, som av brevet framgår, nära 
bekant med Johan och Anders Elofssöner.

Dessa nunnekloster av dominikanerorden fingo en ganska 
stor betydelse för den nordiska kulturen under medeltiden. 
Nunnekloster funnos väl förut, men de tillhörde cister- 
cienserorden och tyckas ha varit alldeles illitterata. De nya 
dominikanerstiftelserna voro däremot fyllda av predikar- 
ordens starka bildningsintressen, och deras ledare och egent
liga förstyre var brödraklostrets lektor. Ett huvudsyfte var 
predikningar på modersmålet för nunnorna, men också, lik
som inom den manliga orden, studier. Nu var emellertid så 
gott som all religiös litteratur på latin, och det blev därför 
nödvändigt att översätta en del därav på modersmålet för 
att därigenom giva de icke latinkunniga nunnorna möjlighet 
till egna studier. Det var detta behov, som framkallade den 
alldeles övervägande delen av vår religiösa svenska medel
tidslitteratur, ty denna var företrädesvis avsedd för nunne
klostren, först för Skänninge och sedan för det andra öst- 
götaklostret, det i Vadstena, och det lider knappast något 
tvivel, att det intresse för predikningar på modersmålet och 
för en svensk religiös litteratur, som kommer fram i Birgittas 
orden, är ett lån från dominikanerna, särskilt från nunne
klostret i Skänninge. Härav förklaras ock, att de flesta av

238



PETRUS DE DACIA

dessa arbeten tillhöra dominikanerordens litteratur, särskilt 
dess mystiska.

Vårt äldsta större arbete på fomsvenska, det s. k. forn- 
svenska legendariet, skrevs också, såsom jag på ett annat 
ställe sökt visa, för Ingrids och Petrus de Dacias stiftelse. Det 
härrör från slutet av 1200-talet och är en icke oskickligt 
gjord kompilation huvudsakligen av dominikanerbrodern 
Jacobus de Voraginis berömda Legenda aurea och domini- 
kanen Martinus de Polonias världskrönika. översättningen 
är, såsom inledningsorden visa, verkställd av en dominikan 
och för ett kloster, för vilket S. Martins dag var särskilt 
välbekant. Men härav följer, att den avfattats för ”Sorores 
apud S. Martini” eller det första och största nunneklostret 
av denna orden, ty för de latinkunniga bröderna var en 
dylik översättning överflödig. Jag förmodade, då jag först 
sysselsatte mig med denna fråga, att Petrus de Dacia själv 
försvenskat denna skrift, därför att översättaren ganska 
säkert varit nunnornas lärare, d. v. s. lektor i brödrakon- 
ventet. Men slutsatsen är knappast riktig, ty Petrus de Dacia 
var aldrig lektor i Skänninge samtidigt med nunneklostret, 
utan hade redan före invigningen flyttat först till Strängnäs 
och sedan till Visby. Detta betyder väl mindre, ty han kan 
ju dock ha utfört arbetet av intresse för den nya stiftelsen 
och skickat det till systrarna. Men i så fall bör svenskan 
dock förete spår av gotlandismer, vilket den icke gör. Och 
det är väl därför sannolikt, att kompilationen eller över
sättningen, hur man vill kalla den, härrör från någon av de 
första lektorerna, antingen den Petrus, som omtalas såsom
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lektor 1292, eller Nicolaus, som var det 1299, eller möjligen 
någon tredje, vars namn vi ej känna.

Men vi återvända till Petrus de Dacias egen biografi. 
Till Skänninge hade han kommit i februari 1271, och året 
därpå deltog han såsom priorns ”socius” i provincialmötet 
i Aarhus. Sedan följer en lång tid, från vilken inga person
ligen upplysande brev, av de många han skrev, äro bevarade, 
men under vilken tid Petrus fortfarande var lektor i Skän
ninge.

Först 1277 höra vi åter av honom. En ung svensk pre- 
dikarbroder, Laurentius, hade då såsom student kommit till 
Köln, där han blivit Kristinas förtrogne, och efter Kristinas 
diktamen skrev han i slutet av juli ett brev till Petrus. 
Innehållet var ganska nedslående. Kristina befann sig i det 
yttersta armod, hennes fädernehem hade råkat i främmande 
händer, det hus, i vilket hon vistats, hade vid en vådeld 
störtat samman, och värst av allt: i hela byn hade hon ingen, 
för vilken hon kunde öppna sitt hjärta, ty hennes förtrogne 
vän prästen Johannes hade i juni 1277 slutat sina dagar. 
I ett postskriptum till detta brev berättar Laurentius, att 
han och Kristina mottagit ej mindre än sex brev från Petrus, 
vilka haft tämligen underliga vägar. De hade skickats ut 
med en svensk student Olaus Scarensis1, som begivit sig till 
Collegium S. Jacobi i Paris, men tydligen icke passerat Köln. 
Han hade emellertid i Paris träffat fräter Helinricus, som 
rest såsom diffinitor till generalkapitlet, vilket 1277 (om-

1 Möjligen densamme som den dominikanerbroder Olavus av pro
vinsen Dacia, som 1283 studerade i Montpellier och omtalas i biskop 
Henriks av Linköping testamente.
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kring Kristi himmelsfärdsdag) hölls i Bordeaux, och på åter
vägen stannat i Paris, där han mottagit breven, som han 
fört med sig till Köln, där han inträffat den 26 juli. Lau
rentius hade då genast skickat ett bud till Stommeln med 
underrättelse härom, och Kristina hade vandrat till Köln, 
där Laurentius fattat hennes brev i pennan.

Brevet är ställt till ”Petro, lectori Skeningensi”, och då 
var han således ännu kvar i den gamla östgötastaden eller 
rättare: Laurentius trodde honom vara kvar där, ty när 
Petrus skrev de brev, som Helinricus fått med sig, och som 
knappast kunna ha varit äldre än provincialkapitlet i augusti 
1276, hade han tydligen att döma av svarsbrevets adress 
ännu titulerat sig lektor i Skänninge. Men i ett brev, som 
antagligen korsade Kristinas, underrättade han henne om, 
att han av provincialkapitlet flyttats till ett annat konvent. 
Han tackar henne där för de brev, som han ”på hösten” 
mottagit och som mycket glatt honom, hälsar till hennes 
föräldrar och prästen — om vars död han således ännu ej 
fått underrättelse —, och vidare berättar han om de sex 
andliga döttrar, han skaffat sig i Skänninge. Därpå fort
sätter han: ”Men du må veta, att liksom Gud skilt mig från 
dig, så har han ock fjärmat mig från dem. Ty nu är jag 
förflyttad till ett annat kloster, liksom Adam till följd av 
sina synder utstött från Guds åsyn. Förundra dig därför 
ej, att jag hädanefter kommer att skriva mera sällan, enär 
jag icke har så lätt att få någon brevförare, då jag bor 
djupt inne i landet, dit sällan främlingar komma och var
ifrån inga köpmän resa ut.”

16. — Sch ii c k, Svenska bilder. I. 241
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Provincialmötena höllos vanligen i augusti, och antagligen 
var det vid det, som hölls 1277, som han förflyttades till 
Strängnäs. Det nyss citerade brevet skrev han från pro- 
vincialkapitlet, och där kallar han sig blott ”lector fratrum 
praedicatorum in provincia Daciae”, men i ett annat, skrivet 
i oktober samma år, kallar han sig ”lector strengensis”.

Det nya konvent, till vilket han överflyttade, var således 
Strängnäs, en biskopsstad, icke en köpstad såsom Skänninge, 
och dess förbindelser med utlandet voro väl därför svårare. 
Huruvida han där också börjat verka för något nytt kvinn
ligt dominikanerkloster, känner man icke; i varje fall kom 
intet dylikt till stånd. Men egendomligt nog handlar den 
enda underrättelse, man från denna tid har om honom, dock 
om ett nunnekloster. Bland dem, med vilka han under 
Strängnäsuppehållet gjort bekantskap, voro den på sin tid 
mycket bekante folkungen Birger Filipsson och dennes hustru 
Ulvilda, vilka tagit Petrus till sin biktfader. Den 27 mars 
1279 donerade de en gård, Tibble, till Fogdö kloster, och 
detta gåvobrev avslutas med orden: ”På det att för den 
skull hos några frånvarande eller efterkommande tvivel ej 
må kunna uppstå om det föreskrivna, så låta vi bekräfta 
detta brev med insegel, nämligen vårt, vår käraste hustrus 
och broder Petrus Gothensis, vår biktfaders.” Brevet, som 
finnes kvar i original, är utan tvivel skrivet med Petrus’ 
egen hand, men sigillet är i det närmaste förstört. Donationen 
gjordes på gården Hyde eller Idö, som var en i österrekarne 
belägen egendom; där låg ock Tibble, och Fogdö eller Vår- 
fruberga kloster av cistercienserorden befann sig ej långt 
därifrån i Sylbo hundrade. Det kan därför ej lida något
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tvivel, att den predikarbroder Petrus Gothensis, som här 
omtalas, varit lektorn i Strängnäs.

Men kort efter det att Petrus undertecknat detta brev, 
lämnade han för andra gången Sverige. Såsom vi sett, hade 
han förgäves sökt förmå Kristina att flytta över till Skän- 
ninge, och nunneklostret, för vilket han var så verksam, 
intresserade honom nog till en stor del för hennes skull, som 
han här ville skaffa ett hem. Ty långtifrån att hans svärmeri 
för henne skulle ha avsvalnat under dessa skilsmässans år, 
är det tydligt, att just skilsmässan stegrat hans hänförelse 
för helgonet i Stommeln, som nu halvt övergått till en 
fantasibild för honom. Flera av hans brev från dessa år 
fyllas av en fullkomligt extatisk mystik, av en egendomlig 
blandning av erotik och religiös dyrkan, som starkt erinrar 
om den något senare italienska diktningen i Bologna och 
Florens, vilken enligt min mening också sträcker sina rötter 
till dominikanermystiken.

Vidare hade han troligen kort efter mottagandet av 
Laurentius’ brev påbörjat en biografi över helgonet. Mate
rialet utgjordes av hans egna minnen av de tolv möten han 
haft med Kristina — ty flera voro de ej — av hennes brev, 
som han troget bevarat, liksom ock de svar han själv skrivit, 
av pastor Johannes’ relationer och av det häfte, som han 
vid avskedet fått mottaga av henne och i vilket pastor 
Johannes efter hennes diktamen upptecknat hennes biografi 
före det första mötet med Petrus. Den första avdelningen 
av denna levnadsteckning, ”primus tractatus” — omfattande 
tiden intill Petrus’ resa till Paris — hade han antagligen 
avslutat i Strängnäs. Men han brann av begär att få veta
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mera om hennes liv under de år de varit skilda, och detta 
var utan tvivel den huvudsakliga anledningen till hans beslut 
att resa.

DEN ANDRA RESAN TILL KÖLN.

Det i juli 1277 skrivna brev, i vilket Kristina under
rättade honom om sina nya olycksöden, mottog han troligen 
först 1278. Diffinitorn Helinricus tog det med sig till Dacia, 
men överlämnade det där till andra budbärare, och Petrus 
fick det först av en predikarbroder Nicolaus från Västerås, 
som på väg till sitt kloster passerade Strängnäs.

När han fått det, skickade han med en resande, sannolikt 
en student, som begav sig till Köln eller Paris, ett brev, 
i vilket han beklagade hennes förlust av vänner och för
äldrar — ty även dessa hade nu avlidit — och slutar brevet 
med dessa ord: ”För övrigt har jag länge och ivrigt önskat 
att råka dig och tala med dig, men hittills har jag alltid 
blivit hindrad. Nu hoppas jag till Gud, att jag detta år, om 
det så behagar försynen, skall få träffa dig. Må Herren 
hugsvala dig, och för att bringa dig tröst ämnar jag person
ligen besöka dig. Om mig själv skall brevföraren meddela 
dig närmare underrättelser.”

På våren 1279 tyckes ordens provincialprior Augustinus 
ha befunnit sig i Västerås, förmodligen på visitation. Vägen 
dit från Strängnäs var ej lång, blott tvärsöver Mälaren, och 
Petrus reste då över och anhöll att få begiva sig till Köln. 
Hans skäl voro — såsom han själv säger — tre. För det 
första ville han söka bot för ett hjärtlidande (defectus
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cordis), av vilket han länge plågats och som ofta bragt 
honom till att förtvivla om livet; att döma av ett senare 
yttrande tyckes han därmed snarast ha avsett en psykisk 
depression, men som det förefaller led han även av ett rent 
kroppsligt hjärtfel. För det andra ämnade han i Köln besöka 
de många och heliga martyrers gravar, som där funnos, och 
anskaffa några reliker, som han tänkte överföra till Sverige. 
Men för det tredje ville han träffa och trösta Kristina. 
Augustinus gav honom det begärda tillståndet, och antag
ligen hade Petrus en mycket verksam förespråkare i den 
gamle, högt ansedde priorn i Västerås, Bertoldus, vilken 
senare skrev, att han betraktade Petrus såsom sin egen son. 
Den 22 maj 1279 lämnade han Västerås för att anträda resan 
till den underbara tyska by, dit hans fantasi så mäktigt 
lockade honom. Resan gick över Gotland, där han något 
dröjde — antagligen av det skälet att han av Augustinus 
fått löfte att vid nästa provincialkapitel bliva överflyttad 
till konventet i Visby — och där fick han en reskamrat, 
fräter Folquinus, som följde med honom fram och tillbaka, 
då såsom vi minnas, dominikanerna icke fingo resa annat 
än två och två. Från Lübeck började fotvandringen till 
Stommeln, och Petrus brann av begär att hastigt komma 
fram. ”Jag” — skriver han — ”som förut fick stanna 
två eller tre gånger på halvmilen, gick nu på en dag utan 
ansträngning sträckan mellan Onsterio och Habitave1.” Slut
ligen ankom han den 15 september till Stommeln — således 
dock först efter en resa på nära fyra månader.

1 Vilka orter härmed avses, känner jag icke. Antagligen äro namnen 
i avskriften korrumperade.
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När de närmade sig byn, sågo de på avstånd, hur folket 
kom från mässan; det var nämligen en fredag, och sist 
kommo två beginer. Ehuru Petrus icke kunde skönja deras 
anleten, igenkände han dock genast Kristina i den ena, ty 
— som han sade till sin följeslagare — ingen kunde gå och 
röra sig med det behag, som var henne egendomligt och 
som skilde henne från alla andra. Emellertid fortsatte de 
sin vandring och begåvo sig till prästen i byn — denne hette 
nu Henricus — för att i hans hus göra sig i ordning att fira 
mässan. Men när de kommit in, frågade klockarhustrun: 
”Vad heter du?” Då han svarat: ”Petrus”, frågade hon 
vidare, varifrån han var, och då han svarat: ”Från Dacien”, 
sprang hon genast ut på gatan och ropade: ”Kristina! 
Kristina! Kom tillbaka, om du vill höra mässan!” — ”När 
då även vi” — fortsätter Petrus — ”gått ut på gatan, mötte 
vi Kristina, som nu vänt om. Då jag hälsade henne, blev hon 
så gripen, att hon knappt visste, vad hon skulle svara. Men 
till sist sade hon: ’Varifrån kommer du?’ Men jag sade: ’Jag 
kommer sänd av Herren Gud.’”

Sedan därefter Petrus och hans kamrat förrättat mässan, 
samlades de till måltid hos skolläraren i byn, magister 
Johannes, som även inbjudit Kristina. Dagen därpå höll 
Petrus en bibelförklaring, men under denna greps Kristina 
av en extas, under vilken hon icke hörde det, som sades 
henne, utan helt gick upp i sin kärlek till den himmelske 
brudgummen. Två gånger ropade hon med hög röst: ”Låtom 
oss älska Gud, emedan han är älskansvärd över allt annat! 
Huru skola vi vedergälla honom för de stora välgärningar, 
han bevisat oss?” — ”Det var” — fortsätter Petrus — ”ljuvt
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att höra och underbart att skåda, huru brinnande kärleken 
var i brudens hjärta och huru stark brudgummens makt över 
henne var. Vad man hörde och såg var över all mänsklig 
fattningsgåva. Men så småningom kom hon åter till sig, och 
magister Johannes och Aleidis kunde då föra henne till sitt 
härbärge.” Dagen därpå hade hon icke något minne av 
det hela.

Efter att under tre dagar ha stannat i Stommeln, gingo 
de båda dominikanerna till Köln, där de med stor välvilja 
mottogos i klostret, i synnerhet av dem, som mindes Petrus 
från den tid, då han studerat där. Bland andra råkade Petrus 
även sin gamle lärare, Gerardus de Grifone, som åter kommit 
till Köln och var subprior i klostret. I Köln stannade han 
ungefär en månad och blev där, enligt egen uppgift, genom 
Guds nåd botad från den ”defectus cordis”, av vilken han 
förut lidit. Under tiden samlade han även flitigt reliker, 
på vilka Köln var rikare än de flesta andra städer. Köln 
var berömt för den heliga Ursulas och hennes 11,000 jung
frurs martyrdöd samt för S. Gereon och hans ”thebäiska 
legion”, vars ben också vilade i staden. Invånarna tyckas 
också under medeltiden ha drivit en livlig handel med dessa 
helgonben, och i den förteckning, man har från 1344 på 
Uppsala domkyrkas skatt av reliker, återfinner man ock 
rester av de ”11,000 jungfrurna”. Möjligen hade dessa Upp- 
salareliker med Petrus de Dacia kommit till norden, ty 
i Köln lyckades han förvärva icke mindre än nio huvuden 
av de elvatusen och ett av den thebäiska legionen, och vid 
ett nytt besök i Stommeln fick han en kär tillökning av 
samlingen. Han intog då sin måltid hos pastor Henricus och
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dennes syster Benigna, och när han därvid kom att tala om 
sina förvärv, utbrast Benigna: ”Hade jag vetat detta, skulle 
jag gärna hava skänkt er ett huvud, som jag har i Köln.” 
Då Petrus svarat, att han livligt önskade att få det, yttrade 
hon, att hon icke visste, hur det nu, då de icke vände till
baka till Köln, skulle låta sig göra. Men den välvillige 
pastorn erbjöd sig att vandra dit och hämta det, gick 
följande morgon och kom tillbaka på kvällen, bärande 
helgonhuvudet på ett snöre om halsen. Sedan bar Petrus det 
på samma sätt under den långa fotvandringen från Stom
meln till Lübeck och kände därav en stor lisa. Men de 
andra, mera skrymmande relikerna skickades efter och 
kommo riktigt fram.

Under sitt uppehåll i Köln gjorde han, lördagen den 
30 september, ett besök i Stommeln. När han kom, låg 
Kristina till sängs och var sjuk i sina vanliga anfäktelser. 
Men dagen därpå var hon åter frisk, och Petrus stannade 
större delen av veckan hos henne. På onsdagen samlade sig 
alla beginerna, pastorn, magister Johannes och några andra, 
och Petrus höll då för dem en predikan över texten: ”Gläd 
dig, Jerusalem.” Efter detta blev ett allmänt samtal, och 
fräter Folquinus berättade då legenden om prästen, som 
ringförlovats med S. Agnes. Prästen hade räckt en ring åt 
helgonets bild, bilden hade utsträckt sin arm, fattat ringen 
och satt den på fingret, där den än i dag befann sig. När 
Kristina hört detta, yttrade hon, att även hon upplevat 
något dylikt, och så berättade hon för Petrus en ”hemlig
het”, som hon hittills ej för någon uppenbarat. ”Ända från 
min barndom” — berättade hon — ”har jag känt dig; ditt
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anlete och din röst voro mig välbekanta, och jag älskade 
dig mer än alla andra människor, så mycket, att jag fruktade, 
att därav med tiden skulle uppstå någon svår frestelse för 
mig. I m>ina böner kunde jag aldrig skilja din person från 
det jag bad om, så att jag lika mycket bad för dig som för 
mig. Under alla mina hemsökelser såg jag ständigt dig vid 
min sida. Därför bad jag ivrigt och länge till Gud, att han 
skulle upplysa mig om, huruvida detta kom från honom. 
Men på S. Agnes’ dag blev jag förvissad därom. Ty under 
nattvardsgången gavs mig i osynligt måtto en ring, skönjbar 
på mitt finger. När du så först träffade mig och jag för 
första gången såg dig, hörde din röst och skådade ditt 
anlete, igenkände jag dig och häpnade på samma gång jag 
gladdes.”

Om denna mystiska ring berättar Petrus vidare, att den 
avlidne pastor Johannes i livstiden berättat för honom, att 
den icke var målad på Kristinas finger, utan intryckt i köttet 
i växlande form. Stundom hade den överst en bild av korset, 
stundom hade den en inskrift med Jesu ärorika namn, ibland 
med hebreiska, ibland med grekiska och ibland med latinska 
bokstäver. Och detsamma berättade skolläraren.1

Med den senare gjorde Petrus antagligen vid detta tillfälle 
upp, att han i stället för den avlidne Johannes skulle skicka 
honom rapporter om Kristina, och detta löfte höll han även 
redligen ända till Petrus’ död, då han upphörde med denna 
sjukdomsjournal — ty så kunna vi gott kalla denna hemska

1 Man torde erinra sig, att troligen varken prästen eller skolläraren 
sett vare sig grekiska eller hebreiska bokstäver.
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redogörelse för Kristinas hallucinationer, vilka jag här icke 
refererat, då de icke ha något att skaffa med Petrus de 
Dacias egen biografi.

Slutligen kom avskedets stund. På de elvatusen jung
frurs dag lämnade Petrus och Folquinus Köln och vandrade 
hemåt. Vägen togo de naturligtvis över Stommeln, där 
Petrus, såsom nyss berättades, av pastorns syster fick i gåva 
mottaga ett nytt helgonhuvud. På aftonen dagen innan de 
lämnade byn visade sig Kristina, egendomligt nog, ovanligt 
glad, och då Petrus, som var bedrövad vid tanken på deras 
skilsmässa, frågade henne om orsaken, svarade hon: ”Under 
de två sista dagarna har jag mycket sörjt över din avresa, 
men då jag nyss under ett träd bad min aftonbön och under 
stor sorg i mitt hjärta anbefallde dig åt Gud, sade Herren 
till mig: ’Var utan räddhåga! Jag har varit med broder 
Petrus på hans färd hit och jag skall vara hans vägvisare 
på återresan.’ Han sade ock mycket annat trösterikt och 
tillfogade: ’Eder ömsesidiga kärlek har jag planterat i mig, 
och i mig skall jag bevara den.’”

Petrus, som icke var nog observatör att inse, att alla dessa 
uppenbarelser voro reflexer av hans egna samtal med den 
unga flickan, av hans mystiska utläggningar av kärleken 
såsom en kärlek i Gud, började nu att tala med henne om 
ljuvheten i denna hängivenhet. Och härvid, berättar han, 
råkade Kristina på nytt i extas och blev liggande på marken, 
orörlig i alla lemmar.

Morgonen därpå, den 25 oktober, förrättade han mässan 
i bykyrkan, tog avsked av Kristina och drog sina färde. 
Vägen tog han över Minden, dit han ankom den 8 november,
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och där han stannade tre dygn. Efter vad han själv berättar 
mottogs han med den yttersta vänlighet i klostret. Ledig
heten där använde han till att skriva ett långt brev till 
Kristina, i vilket han uttalade sin förhoppning att icke 
nödgas överleva henne. ”Om livet redan nu” — skriver 
han — ”kännes hårt, då jag dock på min vallfärd har en 
följeslagerska, som är mitt hjärtas högsta hugsvalelse, vad 
skall jag väl göra, när jag nödgas vandra ensam fram?”

Den 24 november anlände de båda vandrarna till Lübeck, 
där de hade turen att finna ett fartyg, som redan dagen 
därpå skulle avsegla till Sverige. Uppehållet begagnade 
Petrus till att skriva tre brev, ett till magister Johannes, 
som han erinrade om det löfte, denne givit att noggrant 
redogöra för Kristinas liv, ett till Kristina och ett till hennes 
väninna Hilla de Monte. Resan blev emellertid ytterst 
besvärlig och drog om nära fyra veckor. Höststormarna 
hade börjat, och för dem råkade fartyget ut. ”På torsdagen 
efter Lucia (den 13 december)” — skrev han från Kalmar — 
”ankom jag åter till min provins, men icke utan en allvarlig 
livsfara, i vilken jag genom en storm råkade natten före 
Lucia. Tack vare Gud blev jag dock räddad till hans ära 
och till tröst för dig. Men inför döden glömde jag icke dig 
och byggde mitt hopp på din förtjänst och dina böner. I mitt 
hjärta stredo två önskningar med varandra. Gärna skulle jag 
hava dött på den färd, som jag företagit för din skull, 
och dock fruktade jag just vid tanken på dig att dö, ty 
jag visste, att om jag förgicks, skulle detta vålla dig stor 
sorg. Ja, älskade, för din skull vill jag gärna både leva 
och lida döden, och jag tror också, att Gud låtit mig leva,
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icke därför att jag själv så önskat, utan därför att jag må 
bringa dig tröst.”

I ett samtidigt skrivet brev till magister Johannes med
delade han honom, att han måste tillbringa vintern hos 
dominikanerna i Kalmar, enär han icke kunde få något 
skepp till det nya konvent, dit han nu blivit skickad. Antag
ligen fick han nämligen i Kalmar veta, att provincialkapitlet, 
som hållits under hans bortovaro, förflyttat honom till 
Visby, och i brevet till Johannes, kallar han sig ock ”lector 
gothensis”. Emellertid fick han resa förr än han tänkt, och 
i ett nytt brev underrättade han Kristina om, att han och 
hans reskamrat en vecka efter påsk välbehållna anlänt till 
”fädernebygden”, d. v. s. Gotland. I samma brev meddelade 
han, att en del av relikerna riktigt framkommit. Antagligen 
var det med samma post, som Petrus’ följeslagare skickade 
ett tacksägelsebrev till Stommeln. Då detta onekligen har ett 
visst kulturhistoriskt intresse, meddelar jag här dess början: 
”Min i Kristus älskade, jag anklagar mig själv för min för
sumlighet och min tröghet, att efter den stora välvilja och 
de många välgärningar, som kommit mig till del från eder, 
eder bror, eder syster och andra vänner, jag icke varken 
genom brev eller på annat sätt, såsom riktigt hade varit, 
tackat eder. Men jag ber om överseende och skall för fram
tiden söka bättra mig. Till någon del är jag dock ursäktad 
med hänsyn till resans mödor och många andra sysselsätt
ningar. Men nu tackar jag eder och alla de andra för eder 
godhet, emedan ni så hedersamt och välvilligt bemött mig 
och min älskade och vördade fader, fräter Petrus, och på 
så mångfaldigt sätt vederkvickt oss. Jag hoppas, att Han,
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som vedergäller allt gott, skall i ökat mått skänka eder sin 
nåd och i det kommande salighetens ära, och att Han, vår 
Herre Jesus Kristus, skall hjälpa eder under hemsökelserna 
och trösta eder i vedermödan. Då jag själv både andligen 
och lekamligen är fattig, har jag för närvarande intet annat, 
som jag kan skicka eder, än en sked av svart horn, som jag 
lagt tillsammans med den vita, som lektorn skickar. Min 
kära dotter Hilla, eder syster, skickar jag en svart sked, 
mindre än de andra. Likaså sänder jag en vit sked, vars 
handtag är svart, till syster Hilla de Monte, min högt 
älskade dotter. Dessutom en svart sked till min kära dotter, 
den äldre advokatens dotter. Flera och större gåvor skulle 
jag skicka, om jag ägde mera.”

I Visby fick Petrus dock icke länge stanna kvar, ty knappt 
hade han kommit dit, förrän han skickades till det pro- 
vincialkapitel, som i augusti 1280 hölls i Oslo i Norge. Där 
mottog han genom en resande dominikan, Johannes Estli, 
som antagligen kommit från Köln, ett mycket långt brev, 
nästan en hel avhandling, från magister Johannes med en 
omständlig redogörelse för Kristinas alla prövningar och 
sorger under den tid de varit skilda. Dessa erbjuda föga 
nytt, men i slutet av brevet förekomma några mera person
liga meddelanden. Kristina hade en ung bror, Sigwinus, vid 
vilken hon var mycket fästad, och såsom av brevet fram
går, hade hon under Petrus’ besök i Stommeln bett honom 
att taga sig an ynglingen och söka skaffa honom inträde 
i dominikanerorden i Dacia. Om denna begäran gör nu 
Johannes en påminnelse. Vidare hade Petrus lovat honom 
att sända fortsättningen på en ”libellus”, vars början
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Johannes redan fått — såsom av det följande framgår: den 
latinska dikt om Kristina, som omtalats i inledningskapitlet. 
I denna dikt hade Kristina ej nämnts vid namn, utan blott 
kallats ”Tina”, och Johannes berättar, att när han översatt 
och utlagt den för henne, hade hon därav känt sig mycket 
uppbyggd. Men, tillägger han, hennes ”simplicitas” var så 
stor, att hon alls icke förstod, att dikten handlade om henne, 
och hon undrade därför över, att Petrus aldrig talat med 
henne om den flicka, vilken han här så prisade. Samma 
naiva undran uttalar Kristina ock i ett brev till Petrus. 
Den ännu icke skickade avslutningen var tydligen den lärda 
kommentar, som Petrus såsom en utläggning fogade till 
sin dikt.

Detta brev besvarade Petrus ännu samma månad, medan 
han var kvar på provincialmötet och således hade tillfälle 
att få en brevförare, en dominikanerstudent, som skulle till 
studiet i Köln. Han ursäktade sig där för sin försumlighet 
att icke ha skickat magister Johannes den libellus, han 
önskade, men detta hade berott därpå, att han hela året 
varit på resande fot och haft en mängd uppdrag. Men nu 
då han kommit till Gotland, finge han vida bättre tillfälle 
att skriva och även större möjlighet att få breven befordrade. 
Hans gode vän fräter Johannes hade såsom diffinitor 
skickats till generalkapitlet (i Florens 1281), och på åter
vägen skulle han, troligen i slutet av juli, besöka Stommeln 
för att där mottaga brev och underrättelser från Kristina.
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PETRUS DE DACIAS SISTA ÅR.

Från mötet i Oslo begav sig Petrus tillbaka till sitt kon
vent i Visby, där han nio år senare skulle sluta sin levnad. 
Redan i november 1280 mottog han ett nytt, på sommaren 
skrivet brev från Kristina, som tyckes ha blivit allt ivrigare 
i sin önskan att skaffa brodern inträde i dominikanerorden. 
Hon ber där Petrus, att han skall söka något tillfälle att 
resa till Köln för att hämta honom, och om detta ej läte sig 
göra, åtminstone skicka någon vän, som kunde visa honom 
vägen. Olyckligtvis var den unge Sigwinus alldeles olärd, 
och dylika mottogos ytterst ogärna i dominikanerklostren. 
Såsom vi minnas, fingo endast två ”conversi” finnas i varje 
konvent, och efter vad det vill synas, voro de sökande 
mycket talrika. Kristina visste allt detta, men hon hoppades 
dock, att hennes vän Petrus skulle kunna övervinna svårig
heterna.

På sensommaren 1281 hölls provincialmötet i Visby, och 
antagligen var det vid detta tillfälle, som Petrus mottog ett 
nytt brev om samma sak. Kristina besvär honom här ånyo 
att komma till Stommeln, och hon har nu fått ännu ett skäl. 
Hennes trogne vän magister Johannes hade nämligen blivit 
vigd till diakon, och i tamperdagarna skulle han antagligen 
ordineras till präst. Då lärjungarna i hans skola voro så få, 
att han knappt hade livsuppehälle i byn, komme han antag
ligen att flytta bort, och då stode hon alldeles ensam. Därför 
var hon mer än vanligt i behov av den tröst, som blott
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Petrus kunde giva henne. Men framför allt måste han komma 
för broderns skull, och komma personligen, ”emedan min 
bror måste vägledas icke blott av sin egen naturell, utan ock 
genom uppfostran och fromma förmaningar, och troligen 
skall han icke med samma lätthet foga sig efter någon annan 
som efter dig. Käre fader, jag tackar dig av allt mitt hjärta 
för de många välgärningar, som du så faderligt visat mig. 
Men jag ber och bönfaller dig vid den brudgum, som vi 
båda älska, att du i denna nöd, som är roten och upphovet 
till min vånda, icke dröjer med att visa mig den godhet, som 
du hittills i allt så trofast röjt emot mig. Ty kommer du 
icke, skall mitt hjärta, som du så kan glädja, bliva över 
måttan bedrövat, och den rätt, som du själv kan förvärva 
dig genom att taga vara på min broder, skall du förlora. 
Ty det är tydligt, att min bror genom ditt råd och din 
hjälp — så länge han ännu ödmjukt vill taga råd och så 
länge han längtar efter din hitkomst — kan föras till fräls
ningens hamn och från världens fåfängligheter, bland vilka 
han under stor fara dväljes. Han kunde till mitt hjärtas 
bittra sorg villas av dem, försmå goda råd och sjunka ned 
i lasten.”

Det är en bland medeltidens många och egendomliga mot
satser, att detta brev, så förståndigt, så fyllt av den äldre 
systerns moderliga omtanke för den fader- och moderlöse 
brodern, skrevs av samma kvinna, vars liv eljest förflöt 
under en psykisk sjuklings hallucinationer och drömmar.

På provincialmötet i Skänninge 1282 mottog Petrus åter 
ett brev, som dock länge varit på vägen och i vilket magister 
Johannes ställde i utsikt, att, om han komme till Stommeln,
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så skulle Kristina själv följa med honom till Sverige. Också 
magister Johannes ville göra Kristina sällskap. Innan Petrus 
reste, borde han åt henne göra i ordning en stilla och ensam 
cell i närheten av ett litet kapell, där magister Johannes, som 
nu blivit vigd till präst, kunde förrätta mässan.

Följden av detta brev ha vi redan sett. Vid provincial- 
mötet, då nunneklostret grundades, träffade Petrus Johan 
Elofsson, som skrev sitt förut citerade brev till Kristina med 
inbjudan att flytta till det nya, av hans familj inrättade 
klostret, och han lovade att även sörja för den unge Sigwlnus. 
Själv hann Petrus blott att tillfoga ett postskriptum, i vilket 
han hänvisade till ett längre brev, som handlat om Sigwinus. 
Han slutar: ”Om din broder skall jag sedan berätta dig några 
nyheter från vårt provincialkapitel och även åtskilligt annat, 
som jag vet intresserar dig. Men jag är alltför upptagen, då 
jag skriver denna biljett, en vecka efter Maria Himmelfärds- 
dag. Det förra kan du efterfråga hos fräter Johannes de 
Muffeldorp eller hos fräter Gerardus de Grifone. Ty jag 
skickade dem med en borgare i Köln, Johannes Stoltenberg.”

Såsom av ett annat brev framgår, medförde Johannes 
Stoltenberg ock den ”tractatus”, som magister Johannes så 
många gånger bett om.

Emellertid begagnade Petrus provincialmötet i Skänninge 
att verka för Kristinas sak. Han vände sig nämligen till sin 
gamle vän och gynnare prior Bertoldus från Västerås, som 
han också intresserat för Kristina, och båda lyckades av 
provincialen utverka ett löfte, att Sigwinus skulle mottagas 
såsom ”conversus” i orden. Petrus’ och Kristinas gode vän, 
fräter Mauritius, vilken såsom diffinitorns socius av mötet
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skickats till generalkapitlet i Wien1, åtog sig att på åter
vägen passera Köln och taga Sigwinus med sig, och samtidigt 
skrev den välvillige prior Bertoldus ett uppmuntrande brev 
till henne och lovade att så gott han kunde sörja för hennes 
bror. Han föreslog henne även att själv följa med och 
stanna i Sverige, antingen såsom begin eller i det nya nunne
klostret. Kort därefter skickade Petrus ett längre brev till 
Kristina, i vilket han bad henne att med fullt förtroende 
överlämna Sigwinus åt fräter Mauritius, som var hans bäste 
vän och som hon ju kände. Helst vilile han, att hon själv 
skulle följa med. Men om hon ej vågade detta, kunde ju 
Sigwinus skickas i förväg och sedan vända tillbaka och 
hämta henne, när han vänjt sig vid det nya landet.

Enligt löfte reste Mauritius till Köln och fick verkligen 
Sigwinus med sig, varefter båda i början av augusti 1283 
inträffade i Visby, där provincialkapitlet då åter hölls. 
Resan hade icke varit utan sina vedervärdigheter. På vägen 
till eller från Wien hade nämligen diffinitorn, fräter Johan
nes, avlidit, och detta hade naturligtvis fördröjt resan, så att 
Mauritius först i juni kommit till Stommeln. Kristina själv 
vågade icke resa, men skickade med brodern ett brev till 
Petrus. ”Med fullt förtroende till din godhet och din tro
fasthet” — skriver hon där — ”sänder jag min broder till 
dig, en enfaldig, försynt och saktmodig yngling, som jag

1 Detta generalkapitel måtte ha hållits senare än ämnat varit. Det 
var utsatt att hållas vid Kristi himmelsfärdsdag, såsom vanligt, men 
synes av någon anledning ha uppskjutits till senhösten, ty endast under 
den förutsättningen kunde det i augusti hållna provincialmötet skicka 
en diffinitor dit. Generalkapitlen tyckas vid denna tid ha råkat i en 
viss oordning. 1282 hölls ett i Wien, 1283 ett i Montpellier, 1285 ett 
i Bologna. Men 1284 hölls intet.
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ända från barndomen mest älskat av alla mina köttsliga 
bröder och systrar och som jag med fast hopp om hans eviga 
frälsning alltid sökt att med förmaningar och vänligt tal 
uppmuntra till dygd. Vid all den tro och kärlek, som vi 
hysa till varandra, besvär jag dig, att ni i edert land med 
godhet upptagen honom såsom en hemlös främling och visen 
honom mera kärleksfull välvilja, än ni skulle hava visat mig, 
om jag personligen vore hos eder. Jag ber även, att, om det 
är möjligt, du upptager honom i ditt eget kloster, och att 
du betraktar honom som en son, såsom en späd planta, vilken 
bör vattnas med fromma förmaningar och nyttiga lärdomar 
och på så sätt danas för ett heligt liv. Detta ber jag, emedan 
jag av alla människor hyser det största förtroendet till dig. 
Men skulle det icke låta sig göra, önskar jag livligt, att du 
måtte anbefalla honom hos din synnerlige vän prior Bertol- 
dus och bröderna i hans kloster så att de med välvilja upp
taga honom. Av alla andliga ordnar har jag alltid haft den 
största förkärleken för predikarorden, och jag gläder mig 
mycket över, att min broder kunnat intagas i denna. Må han 
därför ej bli medlem av någon annan orden, och må han 
av bröderna så behandlas, att icke det främmande landet, 
klostertuktens stränghet och svårigheten att leva så långt 
från hemmet ingiva honom avsmak för kallet, göra honom 
slö och måhända — det Gud förbjude — till mitt hjärtas 
stora sorg locka honom att återvända till sitt hemland.”

Någon plats i Visbyklostret fanns emellertid icke. Men 
Petrus gjorde upp med Bertoldus, att denne skulle taga yng
lingen med sig, och på S. Bernhards dag (den 20 augusti) 
ikläddes han ordensdräkten. I Västerås fann han sig snart
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till rätta, och i ett troligen 1284 skrivet brev har Petrus 
åtskilligt att berätta systern om honom. Det tyska namnet 
^Sigwinus, som föreföll främmande, hade man ändrat och 
kallade honom nu Gerardus. Efter vad några bröder från 
Visbykonventet, som varit i Västerås, hört, tyckte alla där 
om honom, och i konventet hade man givit honom plats 
såsom ”cellarius” eller källarsven, vilket ämbete han skötte 
till alla brödernas stora belåtenhet. De hade också berättat, 
att han var mycket from samt ytterst nitisk i att iakttaga 
alla ordensreglerna. Detta hade mycket glatt Petrus att höra, 
ty nu kunde han yppa, vad han förut icke velat säga. Med 
hänsyn till de stora betänkligheter, man inom orden hade 
att mottaga lekbröder, hade han knappt vågat hoppas, att 
Sigwinus skulle mottagas. Att så dock skett, var ett nytt 
bevis på Guds godhet.

Framgången hade emellertid gjort, att också magister 
Johannes vågade komma med en anhållan, att även hans 
broder skulle, ehuru lekman, få upptagas i orden. Men till 
denna begäran ställde Petrus sig mera kylig. Han hade ännu 
ej fått tillfälle att tala med provincialen härom, och i varje 
fall rådde han magister Johannes att låta brodern lära sig ett 
hantverk, ty lekmän, som kunde något dylikt, hade större 
utsikt att bliva antagna.

Såsom vi i det följande skola se, blev Sigwinus eller, såsom 
han nu kallades, Gerardus kort därefter, troligen 1288, 
överflyttad till Visbykonventet, och därmed hade Kristinas 
käraste önskan uppfyllts.

Om Gerardus’ senare öden är intet med visshet bekant. 
Men ett egendomligt fynd kastar måhända något ljus över
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dem. Då en sjökapten från Gotland med sitt fartyg kom 
att ankra vid Kreta, köpte han där åtskilliga i jorden på
träffade mynt, och bland dem befann sig ock en sigillstamp, 
som nu befinner sig i Fornsalen i Visby. Stampen är från 
slutet av 1200- eller början av 1300-talet och har följande 
inskrift: ”Sfigillum] Fr[atri]s Gerarardi1 de Gotla[n]dia 
ordi [ni] s P [re] di [ca] t [orum].” Detta sigill visar således, att 
en dominikan från Gotland, vid namn Gerardus, i slutet 
av 1200- eller början av 1300-talet besökt Kreta, där han 
förmodligen avlidit eller tappat sitt sigill, som sedan legat 
i jorden, ända till dess att det av en annan gotlänning förts 
tillbaka till Visby. Tiden stämmer med den, under vilken 
Kristinas broder tillhörde konventet, och namnet Gerardus 
var bland svenska munkar så pass ovanligt, att man gärna 
vill identifiera Kretabesökaren med predikarbrodern från 
Stommeln. I så fall var det tydligen på färd till eller från 
det heliga landet, som han kom att stanna på Kreta, och 
detta är den sista underrättelse vi ha om honom.

Men vi återvända till Petrus de Dacia. Då Kristina vägrat 
att resa till Skänninge, sökte han förmå henne att flytta 
över till Visby, och i det syftet fick han tvenne beginer 
i staden att tillskriva henne ett inbjudningsbrev: ”Broder 
Petrus, lektor i dominikanerkonventet i vår stad, har berättat 
oss så mycket om eder, att vi därav erfarit en stor tröst och 
glädje. Bland annat har han sagt oss, att eder fader och 
moder avlidit och att ni i lekamlig måtto lider nöd. Oss där
emot har Herren i arv från vår far givit en liten gård med

1 Denna egendomliga felskrivning i stället för Gerardi berodde möj
ligen på nödvändigheten att fylla ut linjen.

261



PETRUS DE DACIA

några små hus, i vilka utom vi två systrar ingen människa 
bor. Nu inbjuda vi eder såsom vår kära syster att komma 
och bo hos oss, ty ehuru vi leva ett torftigt liv, så förljuvas 
det dock av Herrens nåd och den andliga tröst, som pre- 
dikarbröderna i vår stad giva. Må Herren leda eder väg 
till oss, så att vi tillsammans kunna glädjas och finna tröst 
i Herren. Kom, käraste syster och väninna i Kristo.”

Då detta brev skrevs, var Petrus ännu lektor. Men till 
lektorer ville man i allmänhet ha ungt folk, och Petrus 
torde vid denna tid (1284) redan ha uppnått en ålder av 
omkring femtio år. För sin lärdom och för fromhet åtnjöt 
han tydligen ett stort anseende, och det var därför ganska 
naturligt, att han, då platsen såsom prior skulle besättas, av 
sitt konvent valdes till dess främste man. När detta skett, 
säges ej bestämt, men troligen var det 1284. Såsom prior 
deltog han i provincialmötet i augusti detta år, och där 
valdes han till ”socius” åt provincialen, som skulle resa till 
det generalkapitel, som till våren 1285 var utlyst i Bologna. 
Från provincialmötet skickade han Kristina ett brev med 
underrättelse dels härom, dels om att han nu blivit prior. 
Det förra uppdraget hade han tydligen blott för Kristinas 
skull åtagit sig. Ty säkerligen hade han, redan tämligen till 
åren och ganska sjuklig, utan svårighet kunnat avböja det. 
Och det var dock ej någon nöjesresa att, till större delen till 
fots, färdas från Visby till Bologna.

”Du har” — skriver han i detta brev — ”ofta bett mig, 
att jag skulle skaffa mig ett tillfälle att besöka dig. Nu kan 
jag berätta, att jag av provincialmötet blivit utsedd till 
socius åt vår provincial vid generalkapitlet, så att jag, om
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Gud så vill, vid midsommartiden kan träffa dig.” — ”Din 
bror” — fortsätter han längre fram — ”befinner sig väl 
och är kär för både Gud och människor. Alla utgifter för 
bröderna i hans konvent gå genom hans händer. Före vårt 
generalkapitel skrev jag till honom, att han skulle berätta 
mig, huru han hade det, och han svarade mig, att han var 
mycket belåten med att få stanna i det konvent, där han 
nu är.”

Vägen till Italien togs, såsom det vill synas, den tiden 
icke över Tyskland, utan först sjövägen till Brügge, där
efter genom Frankrike och slutligen från Marseille till någon 
italiensk hamn. Petrus nämner intet om sina resvägar, men 
biskop Henrik av Linköping, som ungefär samtidigt färdades 
söder ut, tyckes ha tagit denna väg, och naturligtvis ville 
man så mycket som möjligt undvika de långa och besvär
liga färderna till lands. Den enda underrättelse, vi ha om 
Petrus’ resa, är ett på återvägen skrivet brev. Den i juli 
1285 befunno sig han och hans reskamrat, provincialpriorn 
Augustinus, i Löwen, och därifrån skickade han ett kort 
brev i förväg till Kristina med underrättelse om sin stun
dande ankomst: ”Ehuru” — skriver han — ”det heter, att 
en obetvinglig kärlek besegrar allt, så avlägsnar den dock 
icke alla vedermödor. Ty den långa, ledsamma och alls icke 
ofarliga resa, som jag av kärlek till dig företagit, har vållat 
mig stort besvär och en ej ringa smärta, som jag känner 
i åtskilliga lemmar. Men det bär jag och har jag burit med 
glädje, blott min resa kan vara dig till något gagn.” Han 
tillägger, att han i följd av alla besvärligheter blivit halt
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på vänstra benet, som hon själv skulle få se, då de nästa 
vecka träffades.

Emedan vi från denna tid endast ha de brev i behåll, som 
avskrivits i Jiilichhandskriften, ha vi ej någon skildring av 
deras möte. Men att de verkligen råkats, framgår av ett 
senare brev, där Petrus tackar för de reliker, som hon skickat 
honom, och vilka han, innan han kom till Löwen, bett 
henne insamla. Vid detta sammanträffande överlämnade han 
antagligen till henne den del av biografien, som han fått 
färdig — till 1283 eller kanske rättare 1282 — och som 
bevarats i Jiilichhandskriften, och förmodligen mottog han 
ock magister Johannes’ uppteckning rörande de underbara 
händelser, som timat under de följande åren.

Från den följande tiden ha blott två av Petrus de Dacias 
brev bevarats. I det ena — troligen skrivet på hösten 1287 — 
berättar han, att han deltagit i provincialkapitlet, där han 
gjort upp med provincialen, att Gerardus skulle få förflyttas 
till Visby. Under samma möte hade han fått ett brev från 
denne, varav framgick, att han befann sig väl och trivdes. 
Tillfälle att skriva till honom kunde hon få, då diffinitorn 
och dennes socius — en före detta student i Köln — passe
rade staden.

Det sista brevet är skrivet på våren eller sommaren 1288, 
enär det omnämner det krig, som utbrutit mellan staden 
Visby och den gotländska landsbygden. Detta ledde till ett 
slag, den 17 april, vid vilket bönderna ledo nederlag, och 
avslutades i augusti därmed, att staden nödgades underkasta 
sig den svenske konungen.

Av hela tonen i brevet framgår, att Petrus, då han skrev
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det, kände sig såsom en dödsmärkt man, och det farväl, han 
här tager av Kristina, är tydligen ett farväl för evigt. ”Jag 
vet icke” — så slutar han brevet — ”om du mera skall få 
skåda mitt anlete i detta livet, ty jag ansättes häftigt av 
en fjärdedagsfeber. Något hopp, att du skall komma hit, 
vågar jag tyvärr ej hysa, ty under detta år rasar ett häftigt 
krig mellan staden och landsbygden. Nästa sommar för
modar jag, att din bror skall få besöka dig. Lev väl och 
må Guds nåd trösta dig. Hälsa pastorn, magister Johannes, 
Hilla de Monte, Hilla de Ingendorp, din syster Hilla, den 
blinde Aleidis, advokatens döttrar, dina två fränkor i Poyl- 
heim och deras bröder, magister Henricus vid de elva tusen 
jungfrurs kyrka, Herr Engelbrekt av S. Cecilia, Kristina och 
hennes syster Gertrud och herr kaniken vid domkyrkan, 
broder till dekanen, men vars namn jag glömt. Ännu en 
gång farväl och farväl för evigt.”

Äret därpå mottog Kristina ett nytt brev, men icke längre 
från Petrus, utan från hans forne reskamrat Folquinus, som 
med honom besökt Stommeln. ”Med sorg och tårar” — skrev 
han — ”måste jag underrätta eder, att vår vördade fader, 
fräter Petrus, fordom lektor och prior i vårt konvent, 
i fastan — således i februari 1289 — insomnat i Herranom. 
Ät edra fromma böner anbefaller jag hans själ, bedjande 
innerligen, att såväl de systrar, som äro hos eder, som de, 
vilka äro i Köln och som han kände, måtte bedja för 
honom.” Samtidigt anhåller han att själv bliva innesluten 
i de fromma systrarnas böner, hälsar till alla forna bekanta 
i Stommeln och underrättar Kristina om, att Sigwinus befann 
sig väl och inom kort skulle besöka henne.
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Därmed slutar denna egendomliga klosterroman, som ger 
oss den enda fullt åskådliga bild vi ha av ett svenskt själs
liv under medeltiden.

MEDELTIDENS PLATONISM.

Jag har hittills nästan uteslutande låtit de uppträdande 
personerna i denna roman tala med sina egna ord och genom 
dem och sina handlingar skildra sig själva. De ha fått fram
lägga sin vidskeplighet, sin hemska djävulstro, sin relik
dyrkan, sin kritiklöshet och sitt hysteri, men också sin hjärte
godhet, sin själsadel, sitt svärmiska drömliv och sin osjälviska 
hängivenhet. Men det återstår en fråga: i vad förhållande 
står den världsuppfattning, som ligger bakom Petrus de 
Dacias brev, till tidens allmänna bildning? Den är utan 
tvivel starkt färgad av hans individualitet, men den är icke 
uteslutande utvecklad ur denna. Petrus de Dacia var, efter 
medeltidens sätt att se, en lärd man. Utan att vilja lysa med 
någon beläsenhet kommer han tillfälligtvis att citera Ver- 
gilius, Aristoteles, Augustinus, Boethius, Johannes Damasce- 
nus, Dionysius Areopagita, Richard av S. Victor och Bern
hard av Clairvaux, och att han påverkats även av andra 
författare, som han ej direkt citerar, lider ej något tvivel. 
Han hade genomgått den tidens högsta vetenskapliga kurs 
i teologi, och de allmänna kulturströmningarna i det intel
lektuellt så rörliga århundrade, under vilket han levde, 
kunna icke ha lämnat honom oberörd. I ett föregående 
kapitel har jag redan sökt att i största allmänhet skildra

266



PETRUS DE DACIA

dessa. Men det återstår att taga upp frågan med särskild 
hänsyn till den Petrus de Dacia, som vi genom legenden 
och breven nu lärt känna.

I stort sett hade ju förbindelsen mellan antiken och den 
kristna tiden avbrutits genom det romerska rikets sprängning 
i en östlig och en västlig del samt genom den därpå följande 
folkvandringen. Undantager man invånarna i några syd- 
italienska städer samt dessutom några enstaka individer, var 
det ingen under medeltiden, som läste grekiska, och några 
grekiska handskrifter torde icke ha funnits i västerlandet. 
Den grekiska litteraturen kunde således endast medelbart 
— genom latinet — utöva något inflytande på den medel
tida kulturen. Men utom Vergilius, som fortfarande hade 
en stor betydelse för skolan, var den klassiska latinska 
litteraturen föga uppmärksammad under 1200-talet, då teo
logien och filosofien förkvävt det intresse för antikstudier, 
som dock funnits under det föregående århundradet.

Detta avbrott mellan antik och medeltida litteratur gäller 
dock framför allt poesien. Inom filosofien, som var medel
tidens egentliga vetenskap, ställer sig saken annorlunda, och 
ännu mera än under antiken blev Aristoteles under medel
tiden den store läraren — ”filosofen”, som han gemenligen 
kallas. Under den tidigare medeltiden kände man väl endast 
hans Kathegoriai och hans Peri Hermeneias i Boethius’ 
latinska översättning — vilka skrifter, till skillnad från hans 
senare bekanta arbeten i logik, kallades Logica Vêtus — 
men ehuru han endast var känd genom dem, kom han likväl 
att utöva ett avgörande inflytande på hela den medeltida 
spekulationen, och det är från Aristoteles logik, från neo-
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platonismen och den patristiska litteraturen, som den äldre 
skolastiken växer fram. Och senare blev hans inflytande 
än starkare. Mot slutet av noo- och i början av 1200-talet 
gjorde man nämligen bekantskap även med hans övriga 
skrifter, vilka nu överflyttades på latin, dels direkt från 
grekiskan av några italienska lärde, dels från arabiskan. Den 
medeltida aristotelismen fick härigenom en ytterligare ökad 
livskraft, och särskilt kom Aristoteles att få stor betydelse 
för den nu framträdande dominikanerorden, ty det var 
huvudsakligen dess stora teologer Albertus Magnus samt 
— framför allt — Thomas ab Aquino, som lade Aristoteles’ 
filosofi till grund för medeltidens teologi.

Men Aristoteles var dock icke allenahärskare inom medel
tidens tankevärld. Även Plato har inverkat på denna, och 
platonismen går såsom en underström genom hela medel
tiden. Av hans egna skrifter kände man väl blott en 
enda, Timaios i Ciceros översättning, och denna tyckes ha 
varit föga uppmärksammad. Först på 11 oo-talet gjorde man 
bekantskap också med Menon och Phaidon, som då över
flyttades till latin av Henricus Aristippus, men som icke 
heller förefalla att ha varit vidare spridda. Det var genom 
andra kanaler, som platonismen skulle nå fram till medel
tiden, och i stort sett skedde detta genom neoplatonsk för
medling. Så lästes en av Chalcidius på 300-talet gjord över
sättning av en Timaioskommentar, som innehåller åtskilligt 
från Philo och neopythagoreiska författare. Ett annat arbete 
var Boethius’ Consolatio Philosophiae, som var en av medel
tidens älsklingsböcker och en bland dem, som Petrus de 
Dacia citerar. Den världsåskådning, som ligger bakom denna
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berömda bok, är neoplatonismens och stoicismens, och dess 
grundtanke är, att alla de prövningar, för vilka människan 
i detta liv utsättes, dock avse hennes eviga frälsning. Det 
största inflytandet utövades dock av Augustinus, som mer 
än någon annan bildade en motvikt mot Aristoteles. Augusti
nus hade först efter en av neoplatonismen behärskad, studie
kurs vunnits för sin moders religion, men även i hans 
spekulation såsom kristen dröjde ett starkt neoplatonskt in
slag kvar, och det svärmeri för Plato, som sedan möter oss 
hos Petrarca och den äldre renässansens författare, hade 
de i själva verket lånat från Augustinus, för vilken Plato 
var antikens störste filosof och som i honom såg en kristen
domens förelöpare, måhända bekant med och påverkad av 
det gamla testamentets monoteism. Själv kände Augustinus 
jämförelsevis litet av den egentlige Plato — troligen föga 
mera än vad han inhämtat av Ciceros Timaiosöversätt- 
ning — men däremot var han väl bevandrad i neoplatoni- 
kernas skrifter, särskilt i Plotinos’ och Porphyrios’, och han 
blev den egentlige förmedlaren mellan dem och medeltiden. 
Det är hans av neoplatonismen färgade uppgående i Gud, 
som bildar utgångspunkten för den medeltida mystiken, 
och även hos Petrus de Dacia finna vi en återklang av 
grundtemat i Augustinus’ författarskap: ”inquietum est cor 
nostrum, donee requiescat in te”.

Hela början av Petrus de Dacias Kristinalegend, där han 
tecknar sin egen ungdoms drömmar och längtan, sin ”acedia” 
— medeltidens uttryck för den stämning, som århundraden 
senare skulle förkroppsligas i Werthers gestalt — allt detta
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är ett uttryck för det starkt subjektiva fromhetsliv, som 
ytterst stammar från Augustinus’ skrifter.

Ännu en författare på övergången från antiken blev av 
stor betydelse för medeltidens mystik, särskilt för Petrus 
de Dacia, som aldrig så ofta citerar någon författare som 
”Dionysius”, vars De divina Hierarchia och De divinis 
nominibus tyckas ha gjort ett djupt intryck på honom. Dessa 
arbeten tillskrevos under medeltiden den Dionysius Areo- 
pagita, vilken omtalas i Apostlagärningarna såsom en bland 
dem, vilka efter Pauli predikan i Aten sällade sig till 
aposteln. Men i verkligheten äro de författade långt senare, 
troligen i slutet av 400-talet, och av en mystiker, som stått 
i starkt beroende av neoplatonikerna, särskilt av Proklos. 
Det medvetslösa försjunkandet i Gud, den namnlöse, ofatt- 
lige, över allt upphöjde, vilket utgör slutstenen i den före- 
givne Pauluslärjungens spekulation, tilltalade mäktigt medel
tidens mystik. Men han studerades även av en så aristotelisk 
tänkare som Thomas ab Aquino, vilken författade en kom
mentar till De divinis nominibus, som han möjligen före
drog under den tid, då Petrus de Dacia var hans lärjunge. 
Bekanta för västerlandet hade Dionysius’ på grekiska av
fattade skrifter blivit genom en latinsk översättning av 
Johannes Scotus Eriugena.

överhuvud står hela den äldre skolastiken, då man ännu 
blott kände Aristoteles’ logik och ej ens denna alldeles full
ständigt, i ett mycket starkt beroende av neoplatonismen och 
den därmed befryndade Augustinus, och det var först för 
högskolastiken på 1200-talet, som Aristoteles, sedan huvud
massan av hans skrifter överflyttats till latin, blev den nästan
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ensamt normgivande tänkaren. Såsom redan nämnts, skedde 
detta egentligen i det system, som utbildades av Thomas 
ab Aquino. Men även inom dominikanerorden mötte denna 
stränga aristotelism ett ganska energiskt motstånd, särskilt 
av de engelska dominikanerna, som icke ville uppgiva den 
äldre tidens augustinska teologi. Och även andra riktningar 
inom dominikanerorden bröto sig mot den nya aristoteliska 
skolastiken. Framför allt mystiken.

Medeltidens mystik och skolastik voro dock icke var
andras direkta motsatser. En mystiker kunde mycket väl 
vara skolastiker, och många, såsom Hugo och Richard av 
S. Victor, voro det ock. Även Petrus de Dacia hade lärt sig 
skolastikens dialektiska metod, och han reagerade aldrig mot 
denna. Hans spekulationer äro väl så spetsfundiga som andra 
skolastiska tänkares, men innehållet i dem, den känsla, av 
vilken de bäras upp, är mystikens, och det är denna, som 
färgar hela framställningen. För mystikern var slutledningen 
icke det högsta, utan det personliga livet i Gud. Han kunde 
framlägga sin lära i den logiska bevisningens form, men han 
kunde också underlåta detta — alltefter sin naturell, ofta 
efter sin bildningsgrad. Men detta var blott en skillnad till 
formen, och reellt behövde ingen motsättning föreligga mel
lan skolastik och mystik, ty skolastiken var i själva verket 
blott en metod.

1200-talets mystik utgår dels från Augustinus, Dionysius 
Areopagita och Boethius, vilka alla påverkats av neo- 
platonismen, dels från den helige Bernhard av Clairvaux.

Bernhard uppträdde överhuvud såsom en fiende till all 
vetenskap och talar föraktligt om ”ventosa loquacitas philo-
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sophorum”. Men detta program kunde han själv knappast 
upprätthålla, och hans lärjungar gjorde det icke. Från Dio
nysius Areopagita har han väl ej hämtat några intryck, men 
icke ens för Bernhard själv var bibeln den enda kunskaps
källan, ty han står i ett ganska starkt beroende av Augusti
nus, och det är dennes hängivenhet i Gud, som han sätter 
upp mot Abelards rationalism. Det var också framför allt 
genom Bernhard, som Augustinus blev en verkligt levande 
faktor i medeltidens fromhetsliv.

För Petrus de Dacia har Bernhard haft en stor betydelse, 
särskilt genom skriften De diligendo Deo, vars tankar stän
digt vända igen i Petrus’ brev. För Bernhard var det religiösa 
livets grundvalar ödmjukhet och kärlek, och så var det även 
för Petrus, även om han icke direkt på detta sätt formulerar 
sin uppfattning. ”Om någon frågar mig” — skriver Bern
hard — ”varför och huru vi skola älska Gud, så svarar jag: 
därför att han är Gud, och måttet av denna kärlek — över 
allt mått. Kärleken till Gud är ock sin egen belöning, ty 
människohjärtats trängtan kan blott mättas av honom, icke 
av något, som världen kan giva.” Kärleken har för Bernhard 
fyra stadier. Under det första älskar människan blott sig 
själv, och om hon kroppsligen älskar en annan, är det blott 
med tanke på sig själv. Under det andra stadiet älskar hon 
väl Gud, men fortfarande med tanke på sig själv och sina 
egna fördelar. I det tredje skedet, då har hon erfarit, hur 
ljuv Herren är, älskar hon honom för hans egen skull. Men 
högst står den hängivenhet, då själen, ”rusig av kärlek till 
Gud”, glömmer sig själv för att helt gå upp i och bliva ett 
med honom, liksom vattendroppen, som gjutes i vinfatet, helt
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går upp i vinet och förlorar sin egen smak och färg. ”Ty 
att förlora sig själv, att bliva liksom den, som icke är, att 
överhuvud icke hava någon känsla av sig själv, att förinta 
och utplåna sig själv — detta är himmelsk och icke jordisk 
kärlek.” Detta kärlekens högsta stadium är extasen, ”raptus”, 
och det var en dylik hängivenhet, som Petrus under hela sin 
ungdom hade åtrått att få skåda och som han till sist fann 
hos den unga flickan i Stommeln. De anfall, under vilka 
hon förlorade medvetandet och fullständigt hängav sig åt 
sin kärlek till den himmelske brudgummen, voro därför för 
Petrus de Dacia det högsta, till vilket människoanden kunde 
nå. Och häri låg den yttersta grunden till hans svärmeri 
för henne.

S. Bernhards mystik bringades dook redan på noo-talet 
in i skolastikens form, särskilt av Hugo och Richard de 
S. Victor, och den senare hör till de författare, som avsatt 
de kanske starkaste spåren i Petrus de Dacias själsutveckling, 
särskilt i hans estetiska spekulationer.

Enligt Richard är det sex stadier, genom vilka människo
anden höjer sig till det gudomliga. På det lägsta riktar män
niskan ännu sin uppmärksamhet på den sinnliga världen och 
söker att i dess skönhet se en avglans av den gudomliga 
skönheten. Men först vid det sista stadiet, som är ”supra 
rationem et praeter rationem”, förmår hon fatta de högsta, 
över allt förnuft liggande gudomliga hemligheterna. Detta 
högsta stadium är en ”alienatio mentis”, då själen förlorar 
allt medvetande av sig själv och försjunker i skådandet av 
det oändliga.

18. — Schiick, Svenska bilder, I. 273
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Denna mystiska, fortfarande av impulser från platonismen 
närda spekulation trivdes inom dominikanerorden vid sidan 
av Thomas ab Aquinos aristotelism, och under 1300-talet 
utvecklades den särskilt i Tyskland, vars främste mystiker, 
Eckard, Tauler och Henrik Suso, alla voro predikarbröder. 
Det var tydligen till denna riktning inom orden, som Petrus 
de Dacia anslöt sig redan av sin naturell, möjligen ock under 
påverkan av sina tidigare, nu okända lärare. Då han 1269 
råkade i beröring med Thomas ab Aquino, var hans livssyn 
redan stadgad, och på denna kunde den store teologen ej 
vidare inverka.

Petrus de Dacia tillhörde således den äldre riktningen inom 
dominikanerorden. Han har mottagit starka intryck från 
Augustinus, Dionysius Areopagita, Bernhard och Richard de 
S. Victor, men knappast av Thomas ab Aquino eller Albertus 
Magnus. Dessa intryck har han dock gjort till sina egna, han 
har fullt självständigt sammansmält dem till ett uttryck för 
sin egen världsåskådning, och den glöd, som fyller hans brev, 
stammar från hans eget hjärta. Karakteristiskt för honom 
är, att det egentligen blott är en enda punkt i hela den före
gående spekulationen, som sysselsätter honom, och det är 
kärleken. Härom hade väl hos alla hans föregångare före
kommit vidlyftiga utredningar, men alla hade de blott syssel
satt sig med kärleken till Gud. Hos Petrus de Dacia däremot 
är kärleken till Gud på ett egendomligt sätt sammanbunden 
och förenad med kärleken till — en kvinna, och en dylik 
kombination hade icke funnits hos någon av hans före
gångare. Ingen av dem har skildrat ett mystiskt drömliv av 
den art, som här träder oss till mötes, och de färger, med

274



PETRUS DE DACIA

vilka detta tecknats, ha icke lånats ur några böcker, utan 
från ett rikt och originellt själsliv.

Det förefaller, som om det vore S. Bernhards kärlek till 
Gud, som leder hans penna, då han skriver: ”Den helige 
Dionysius säger, att det är kärleken till Gud, som åstad
kommer extasen, genom vilken den, som älskar, icke mer 
tillhör sig själv, utan den älskade. Ty vad, frågar jag, kan 
Gud väl vägra den, som bor i honom och i honom bereder 
sitt härbärge?”

Men den kärlek, på vilken han här tänker, är icke direkt 
kärleken till Gud, utan kärleken till den kvinna, vilken lik
som han själv lever i Gud och därigenom blivit ett, icke 
blott med den oändlige, utan ock med den älskade. Och 
ännu klarare träder denna art av erotik fram på ett annat 
ställe i hans brev.

Den verkliga kärleken — skriver han — ”förminskas 
icke genom avståndet i rummet, försvagas icke av tidens 
längd och stötes icke tillbaka av olikhet i nationalitet och 
börd; med allt detta har kärleken intet att skaffa. Ty Guds 
oändlighet omfattar och förbinder alla skilda orter, hans 
evighet omsluter och innefattar tidernas växling, hans oför
änderlighet utjämnar bördens och folkstammens olikheter. 
Växling och undergång existera därför icke för den kärlek, 
som har sitt ursprung i Gud och i Gud sitt mål samt är 
efter hans sinne... De, som hysa en köttslig kärlek, trå 
efter att vara lekamligen nära varandra och bäva för varje 
fjärmande. Oss förskräcker ingen kroppslig skilsmässa, ty 
den vi älska är oändlig ooh därför städse närvarande. Före-
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målet för vår kärlek skåda vi beständigt framför oss, ty 
i Gud, genom Gud och med Gud älska vi och älskas.”

”Frågar mig någon” — fortsätter han på ett tredje 
ställe — ”varför jag sätter min ära i denna kärlek och där 
finner min tröst, denna kärlek, som är så andligen stark, 
att den fyller mitt hjärtas innersta, så omätlig, att den 
höjer sig över allt, så varaktig, att den tillhör evigheten — 
så svarar jag, att den beror därpå, att jag funnit gudomens 
bild utpräglad i dig, att alla dygder skänkts dig och nästan 
fulländats i dig. Gud fader, som utvalt dig till sonens brud, 
har rikligen prytt dig med alla naturliga gåvor. Det är 
således Gud och Guds gåvor, som jag älskar i dig, men det 
är även dig och dina goda gärningar, som jag älskar, då 
jag älskar Gud. Där således Gud är orsaken till min böjelse, 
kan jag, då jag älskar, icke skilja Gud från dig och, då jag 
tänker och känner, icke heller dig från Gud, ty i mitt hjärta 
är du så fast förenad med tanken på Gud, att jag aldrig 
eller sällan, minnes dig, utan att även tänka på honom, och 
nästan aldrig honom, utan att din ljuva bild träder fram 
för mig. Denna min kärlek till dig är såsom en jakobsstege, 
i det att jag hoppas att genom din förtjänst med varje dag 
stiga allt högre upp, till dess att vi råkas där uppe, skåda 
den högste och nå all vår trängtans mål.”

Denna kärlek var icke alldeles osinnlig, ehuru man icke 
äger rätt att fatta den skönhet, om vilken Petrus de Dacia 
talar, såsom en kroppslig skönhet. Utan tvivel tänkte han 
sig den blott såsom en själens egen fägring. Men karakteris
tiskt för honom är dock detta betonande av det estetiska 
momentet i kärleken. Orsaken, varför vi älska något, skriver
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han till Kristina, är dess godhet, dess skönhet och dess 
beständighet. Mest fäster han sig vid skönheten, ty såsom 
Dionysius säger, ”alla väsen älska det, som är skönt”. Men 
intet kan finnas i effekten, som icke förut funnits i orsaken, 
och vad kan då vara skönare än all skönhets upphov? Lik
som för Richard de S. Victor, är den kroppsliga skönheten 
även för Petrus de Dacia ett återsken av Guds egen, och då 
denna skönhet förmår oss att älska vår nästa, är det Gud 
själv vi älska. Han är icke blott den, som skapat allt skönt
I denna världen, utan han är ock den eviga skönheten själv, 
från vilken all annan härflyter. Och av denna oändliga skön
het har han gjort oss till svaga avbilder.

Man kan icke undgå att känna sig slagen av den likhet, 
som — trots de många och stora olikheterna — finnes 
emellan denna erotik och den, som möter oss i den diktning, 
vilken under Petrus de Dacias sista år utbildades i Bologna,
Il dolce stil’ nuovo, och som sedermera hos Dante, i Vita 
nuova och Divina Commedia, nådde sin högsta fulländning. 
De italienska skalderna kände naturligtvis icke till Petrus 
de Dacia och han, som för övrigt levde några år tidigare, 
lika litet till dem. Likheten beror också därpå, att både 
Petrus de Dacia och hans italienska samtida påverkats av 
den inom dominikanerorden utbildade platonismen och till- 
lämpat denna på ett kärleksförhållande, som — hur eteriskt 
och osinnligt det än var — dock i någon mån var av jordisk 
art. Hos Dante höjer sig denna erotik till stor poesi, kanske 
den mest ideala världen äger. Vid sidan av honom är väl 
Petrus de Dacia blott en stackars medeltidsmunk. Men också 
han var ett stycke av en skald, även om poesien i hans
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väsen aldrig fick taga sig ett uttryck i diktens form. Han 
var vårt lands förste författare och levde under en tid, som 
betraktas såsom barbarisk och outvecklad och, vad Sverige 
beträffar, förvisso även var det. Men dess mera överraskas 
man av den själens adel, den finhet i uppfattningen, som 
kommer fram i hans brev, av den skära mystik, som gått 
honom så i blodet, att den genomsyrat hela hans väsen och 
givit hans ande en flykt, som stundom erinrar om den store 
florentinske skaldens. Liksom denne kunde även han säga, 
att han ”skrev, ledd av kärlekens makt”:

Scripsi vi tractas amoris.
(1916)
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”Jag är” — så låter Birgitta Kristus säga i en av de uppen
barelser hon nedskrivit — ”såsom en mäktig konung, som 
planterade en vingård. Lång tid bar den det allra kostligaste 
vin, men omsider sådde hans ovän där det snödaste ogräs, 
vilket så mycket växte och utbredde sig, att vinkvistarna 
blott med den största svårighet förmådde framalstra några 
druvor. Men konungens tjänare sade till honom: ’Herre, vi 
hava beskådat din vingård, och i den funno vi ganska få 
vinkvistar, som buro druvor, men ogräset, som till intet 
duger, utan till att brännas, hade övermåttan frodats och 
vuxit till.’ Herren svarade dem då: ’Jag skall plantera mig 
en ny vingård, i vilken vinträdet skall bära frukt och slå 
starka rötter; själv vill jag lägga gödsel och fetma kring det; 
och det skall bära det aldra härligaste vin. Men den vin
gården skall jag själv vårda, att om något skadeligt där 
ingår, skall vinet därav blott växa till, så att det varder 
än mera sött, och ogräset skall till intet varda. Det skall 
vissna och utrotas, innan det hinner göra någon skada. Men 
när denna vingårds vin bjudes vid mitt bord, då skola alla 
glädjas och giva äran åt Herren, som planterade vingården 
och gav den fetma. Jämväl skall ock den glädjas, som grov 
för rötterna, och Gud skall icke förgäta den, som ditförde 
ympkvistarna. Men av denna vingården skola många andra

279



LIVET I VADSTENA KLOSTER

vingårdar uppväxa, som fordom vissnade och förtorkade 
varit hava. Såsom den nya, renade vingården skola även 
de få en föryngringens dag samt ånyo börja att bära frukt.’”

Liknelsen, lånad från Jesaja, är lätt att fatta. Vingården, 
som blivit övervuxen av det ogräs, som ovännen sått, avser 
de gamla klostersamfunden. Den nya vingården, som Herren 
själv ville taga under sin vård, var den orden, som Birgitta 
just då tänkte grunda och som hon efter Frälsaren ville kalla 
Salvatorsorden, vilket också förblev dess officiella titel, 
ehuru den i dagligt tal benämndes efter stiftarinnan själv. 
Syftet med denna orden var att giva det religiösa livet och 
särskilt det religiösa livet i norden en ny väckelse, men där
jämte avsåg Birgitta tydligen att upprätta — om jag så må 
säga — ett adligt jungfrustift, en uppfostringsanstalt för 
adelns döttrar, men en anstalt där uppfostran icke blott 
inskränkte sig till meddelandet av några vissa kunskaper, 
utan avsåg hela personlighetens utbildning i den riktning, 
som Birgitta ansåg var den väsentliga.

Denna birgittinerordens aristokratiska karaktär sträckte 
sig väl ej så långt, att ofrälse förmenades inträde i ordens 
kloster — dylika funnos där i stor mängd — men den lyser 
dock fram redan i Ordensregeln: ingen skall, heter det, tagas 
till syster eller broder utom höviska och välfrejdade män
niskor. Och granskar man förteckningen över systrarna, skall 
man bland dem finna det medeltida Sveriges främsta namn. 
I klostret valde högadelns medlemmar också helst sina grav
platser, och den aristokratiska karaktären röjer sig slutligen 
i klostrets jämförelsevis stora tjänstepersonal. Denna omtalas 
redan i ett, enligt uppgift, av Birgitta själv gjort tillägg till
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klosterregeln. ”’Den tid’ — säger Kristus i en av de s. k. 
revelationes extravagantes — ’jag vistades med apostlarna 
här i världen, då vårdade jag mig blott om själarnas fräls
ning, ty icke lämpade det sig för denna uppgift att samtidigt 
syssla med världsliga bestyr. Därför fingo också troende 
män och kvinnor, vilka varken voro eller kallades apostlar, 
utföra dessa världsliga värv; de voro således hjälpare och 
underlättade deras arbete, som tjänade mig i andelig måtto, 
det är, apostlarna.’ Så må det också vara nu. Om det 
är nödvändigt och lägenheten så fordrar, må abbedissan 
i klostret intaga fyra för arbetet i köket avsedda kvinnor, 
vilka — utom matlagningen — skola sköta om elden, bära 
in ved och vatten, föra ut orenligheten ur klostret samt 
hjälpa de systrar, som i sina sysslor mindre förmå.” På 
samma sätt fingo bröderna till sin tjänst två ”stekarhus- 
svenner”.

Redan under sierskans egen livstid tyckes således en 
mindre tjänstepersonal ha funnits i klostret, men denna 
ökades snart högst betydligt och nådde under klostrets 
blomstringstid en storlek, varom Birgitta själv säkerligen 
ej kunnat drömma. Denna utveckling var emellertid fullt 
naturlig och kan alls icke skrivas på klosterinvånarnas lättja. 
Såsom jag sedan får tillfälle att utveckla, var såväl nun
nornas som munkarnas dag strängt upptagen av — vad vi 
kunna kalla — andligt arbete, och samtidigt hade klostret 
utvecklat sig till landets måhända största egendomsägare, 
som hade gods i Sveriges alla landskap. Antalet av dessa 
gods steg till den kolossala siffran av över 800, och dess
utom hade klostret stora tillfälliga inkomster, som också
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måste skötas. Så t. ex. sålde man under ett s. k. jubelår 
avlatsbrev för minst 300,000 kronor i vårt mynt. Vad
stena var därför med all säkerhet landets förnämsta eko
nomiska anstalt, och att sköta dess angelägenheter var inga
lunda en lätt sak, i synnerhet som. dessa inkomsttitlar ofta 
balanserades av motsvarande utgifter. Vidare hade Vad- 
stenakonventet såsom ordens moderkloster naturligen en 
ganska vidlyftig korrespondens med dotterinstitutionerna, 
dessutom med de värlsliga store och — ej minst — med den 
påvliga kurian, hos vilken klostret hade synnerligen viktiga 
intressen att bevaka, exempelvis den för klostrets ekonomi 
ytterst värdefulla rätten att sälja avlat.

De fåtaliga stekarhuskvinnor och svenner, som omtalas 
i det nyssnämnda tillägget till klosterregeln, efterföljdes snart 
av en hel skara av tjänare. Då dessas antal och uppgifter 
icke otydligt åskådliggöra livet inom klostrets murar, vill jag 
här uppräkna dem, därvid dock förutskickande den anmärk
ningen, att denna personal endast avser själva klostret, icke 
dess kring hela Sverige kringspridda egendomar, vilka natur
ligtvis var och en sköttes av folk till behövligt antal.

Högst i rang stod sysslomannen, som hade överinseendet 
över hela den vidsträckta och svårskötta ekonomien, som var 
skyldig att föra jordeböcker och mantalslängder, uppbörds- 
och utgiftsböcker eller — som det heter i klosterregeln — 
beskriva alla klostrets jordegendomar och ägor med alla 
deras dit hörande ängar och ekskogar, bokskogar, kvarnar, 
kvarnströmmar, fiskevatten, öar, gårdar och torp, humle
gårdar och alla andra tillhörigheter. Vidare skulle han 
— vad som helt visst var ganska besvärligt — rida kring
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på syn till klostrets alla egendomar. Han red med fem 
hästar, d. v. s. fyra tjänare, till Närke, Västmanland, Upp
land, Södermanland, Östergötland samt Tjust, Kind och 
Ydre. Under sig hade han tvenne undersysslomän, vilka 
skulle visitera godsen i de andra delarna av riket (Väster
götland, Småland o. s. v.). Dessa sysslomän skötte således 
vad vi skulle kunna kalla den stora ekonomien.

Den mindre sköttes av intäktamannen och gårdsmästaren 
i hjonegården, som hade uppsikt över klostrets gårdsfolk 
samt mottogo och förde räkenskap över de naturapresta- 
tioner, som skickades till klostret från dess arrendatorer och 
egendomar. Dessutom krävde omsorgen om klostrets världs
liga behov följande tjänare, vilka stodo under gårdsmästarens 
lydno: i åkermän och 6 legodrängar, i stekare och i dräng, 
i källarsven, i stallsven, 2 fäherdar, 2 svinherdar, 6 fiskare, 
i mjölkdeja med 3 kvinnliga biträden, 2 bryggerskor med 
3 biträden, 2 bakerskor med 6 eller 7 biträden, 6 skeppare, 
i smed med 1 dräng, 1 timmerman med 1 dräng, 1 sko
makare med 2 drängar, 1 skinnare (buntmakare) med 
drängar, 1 vattenvindare, 2 mälterskor, 1 hönsvakterska,
1 vävkvinna, 1 trädgårdsmästare, 1 karl till nunnornas bad
stuga för att vinda vatten, hugga ved och göra kvastar,
2 portpiltar, en för nunnorna och en för munkarna, 1 skri
vare åt abbedissan, 2 klerker för församlingens skull samt 
2 klockare. Klostret hade således en hjonegård på över 
80 personer.

Som man ser, var denna hovstat fullt ut lika stor som 
den, med vilken en världslig furste kunde omgiva sig. Men 
att den förefaller oss så betydlig, beror till en icke ringa
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del därpå, att varuutbytet under medeltiden var så oerhört 
mycket mindre utvecklat än i våra dagar. Ett lanthushåll 
varken köpte t. ex. bröd eller fisk, utan man bakade själv 
och hade sin egen fiskare; ej heller köpte man kläder och 
skodon, utan — då man icke tillverkade dem själv — hade 
man sin egen skräddare och sin egen skomakare. Dylika s. k. 
”ämbetsmän” funnos väl i städerna, men för en så stor 
institution som Vadstena kloster var det naturligen både 
billigare och bättre att så att säga driva egen rörelse. Dess
utom böra vi erinra oss, att klosterpersonalen, som tarvade 
denna stora tjänarskara, var en tämligen talrik församling. 
Antalet nunnor steg till 60, antalet munkar till 25, således 
tillsammans 85 personer.

Vi vända oss nu till frågan om det sätt, på vilket dessa 
munkar och nunnor tillbringade sin dag. Hos oss protestanter 
har det ju hart när blivit en dogm, att klosterlivet varit och 
är en sysslolöshetens och vällevnadens tillvaro, och det kan 
därför vara av ett visst intresse att mera i detalj undersöka 
frågan.

Den ojämförligt drygaste delen av deras tid upptogs 
onekligen av gudstjänstövningar, och i vad mån dylika 
kunde anses vara nyttiga och befogade, är naturligtvis en 
fråga, som beror på vars och ens religiösa ståndpunkt. Men 
alldeles oavsett denna, kan man svårligen stämpla denna 
klostergudstjänst såsom ett latmansgöra, ty, som vi skola se, 
krävde den både arbete och rentav en ganska stor fysisk 
ansträngning.
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Klosterfolkets dag började tidigt. Redan mellan 3 och 4 
på morgonen ljöd dormitoriets eller sovhusets klocka, och 
munkarna hade då att skynda sig upp ur sina bäddar för 
att förrätta ottesången eller den s. k. matutinan, vilken 
bestod av två tämligen självständiga delar, nocturnen och 
laudes. I Palestina, där denna gudstjänstordning först ut
vecklats, var nocturnen avsedd att börja vid det första hane- 
gället, laudes vid solens första frambrytande; i norden, där 
vinterdagen började långt senare och sommardagen vida 
tidigare än i södern, var det naturligen omöjligt att rätta 
gudstjänsten efter solens uppgång, och man måste därför 
bestämma sig för ett visst klockslag. Mellan 3 och 4 vand
rade därför munkarna från sina celler till den skumma 
klosterkyrkan, där de vid skenet från några svagt flämtande 
ljus började sin gudstjänst. Någon bestämd, för birgittiner- 
klostren egendomlig ritual fanns ej för denna, utan i stället 
var det i klosterregeln bestämt, att ordens munkar skulle 
följa den ritual, som begagnades inom det stift, där klostret 
var beläget. I Vadstena följde man således Linköpings- 
ritualen.

När munkarna slutat sin matutina, som väl torde ha tagit 
vid pass en timme att utföra, lämnade de klosterkyrkan, 
och i deras ställe inträdde nu nunnorna för att börja sin 
ottesång, ty — heter det i en förordning för Vadstena 
kloster — ”från det att brödernas ottesång börjar (d. v. s. 
klockan 3 om morgonen) och till dess att systrarnas non är 
lyktad (d. v. s. klockan 8 om morgonen) skall ej vara åter
vändo eller tystnad i sång och Guds lov i kyrkan, ty alltid 
skall glädjens och frälsningens röst ljuda i rättfärdiga män-
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niskors boning”. I själva verket växlade också munkar och 
nunnor med varandra att under dagens första fem timmar 
förrätta en ständigt fortgående gudstjänst.

Den ritual, som nunnorna hade att följa vid dygnets sju 
s. k. tider eller gudstjänststunder, var egendomlig för bir- 
gittinerorden, och redan under Birgittas egen livstid hade 
denna ritual, kallad cantus sororum eller Jungfru Mariae 
örtagård, blivit diktad och sammansatt av sierskans bikt
fader och trogne följeslagare, den helige Petrus av Skän- 
ninge. En dylik ritual var i själva verket ett stort religiöst 
poem, indelat i lectier, hymner, antifoner, sekvenser o. s. v. 
samt omfattade icke blott dygnets sju s. k. tider utan ock 
veckans alla sju dagar. Att utföra denna lovsång till den 
heliga jungfruns ära var birgittinernunnornas främsta plikt.

Då klockan tvenne gånger ljudit i nunnornas sovhus, sam
lade sig alla systrarna och gingo i procession till kloster
kyrkan, i vilken de inträdde, under det att munkarnas 
matutina ännu pågick. Nunnornas kor, där de skulle för
rätta sin gudstjänst och där de nu togo plats, var dock ett 
annat än munkarnas, ty aldrig, icke ens under gudstjänsten, 
fingo de båda könen ha någon beröring med varandra. 
Nunnekoret var därför beläget på en läktare, elva alnar 
över kyrkgolvet, och detta kor var ej mer än fyra alnar 
i höjd till valvets början.

När de ordnat sig i koret, föllo de på knä och läste Pater 
noster och Gloria Patri, ända till dess att munkarna slutat 
sin gudstjänst. Därpå gav den s. k. horistan (d. v. s. den 
syster, som ledde det hela) ett tecken, varpå nunnorna reste 
sig upp, gjorde korstecknet och vände sig mot altaret. Så
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började deras matutina, vars olika delar jag här vill genomgå 
för att giva en föreställning om den karaktär, en dylik 
klostergudstjänst hade; därvid vill jag dock översätta de 
latinska invokationerna. Horistan började: ”Låt mig, o heliga 
jungfru, lova dig”, varpå kören svarade: ”Giv mig kraft 
mot dina fiender”. Efter att ha läst Ave, sade horistan: 
”Herre, öppna mina läppar”, vartill kören svarade: ”Och 
min mun skall förkunna din ära”. Horistan fortsatte därpå: 
”O Gud, vänd ditt ansikte till mig”, och kören svarade: 
”Herre, skynda dig till min hjälp”. Därefter knäböjde hela 
jungfrukören, ”ärandes den helga trefaldighet”, och bad 
Gloria Patri, reste sig därefter ånyo upp och sjöng nu 
Halleluja.

Efter denna inledande del vidtog det s. k. invitatoriet eller 
en inbjudan till lovsång. Detta invitatorium började med ett 
solo, som därefter upprepades av kören. Invitatoriet över
gick sedan i Davids 94 :e psalm, som sjöngs av en solist, 
vilken, vid vissa delar av psalmen avbröts av kören, som 
ånyo intonerade invitatoriet. Sedan man därefter sjungit den 
hymn, som var bestämd för dagens matutina, började den 
avdelning av gudstjänsten, som kallades nocturn. Denna 
bestod av tre psalmer, var och en åtföljd av sin antifon, eller 
en fritt diktad växelsång. Före psalmen sjöngs antifonen av 
en solist, efter av hela kören. Psalmen utfördes så, att de 
udda verserna sjöngos av en halvkör, de jämna av en annan. 
Efter en collecta (bön) vände sig därefter lectrix, d. v. s. den 
nunna, som skulle uppläsa de s. k. lectierna eller läsestyckena, 
till horistan och bad om hennes välsignelse. Horistan svarade, 
att hon icke ägde makt att välsigna, men att hon bad jungfru
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Maria giva sin välsignelse åt den bedjande. Därpå började 
leotrix att uppläsa de tre läsestycken, som hörde till denna 
del av gudstjänsten och vilka voro hämtade ur den s. k. 
Änglahälsningen, d. v. s. en uppenbarelse, som en ängel givit 
Birgitta. Varje lectio åtföljdes av ett s. k. responsorium, 
d. v. s. en fritt diktad sång, sjungen av hela kören och avsedd 
att utgöra det lyriska komplementet till den prosaiska 
lectien. Efter en s. k. versikel, d. v. s. en kort sats, sjungen 
av en soloröst, började matutinans andra del eller laudes, 
som inleddes med horistans åkallan: ”Herre, vänd ditt 
ansikte till mig”. Efter invokationen följde fem psalmer, 
inledda och avslutade med en och samma antifon. Därpå 
kom en kort lectie, det s. k. capitulum, så en av hela kören 
sjungen hymn, sedan Sakarias’ lovsång, föregången av en 
antifon och efterföljd av en annan, därpå en bön, en här 
infogad antifon till den heliga Birgitta samt en därmed för
bunden collecta eller bön. Efteråt sjöngs en för varje dag 
olika välsignelse, varpå det hela avslutades med en bön.

Som man märker, var denna ritual ganska komplicerad 
samt fordrade en sträng uppmärksamhet både av de ledande 
och av själva kören. Särskilt bör skyldigheten att vid vissa 
tillfällen falla på knä, stå upp, åter falla på knä, vända 
sig mot altaret, göra korstecknet o. s. v. ha varit ganska 
frestande på uppmärksamheten, ty dessa ställningar växlade 
nästan oupphörligt; så t. ex. skulle nunnorna sitta under 
nooturnens första psalm, stå under den andra, sitta under 
den tredje o. s. v. Under de långa lectierna fingo de väl 
sitta, men då systrarna — heter det — för dessa läsestyokens 
längd ofta varda gripna av sömn och lättja, så skola de stå
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upp, då responsorierna sjungas. Själva sången fick för övrigt 
alls icke vårdslösas; den skulle vara hövisk, flärdlös, allvar
lig och enfaldig, ej vara skrikig, ej använda tremulandon 
eller figurer, utan den skulle vittna om ödmjukhet och guds
fruktan. Orgelspel, som kunnat giva denna gudstjänst en 
mera grann och pompös karaktär, fick därför ej förekomma 
i klostret.

Då systrarna hade slutat sin matutina och avlägsnat sig 
ur kyrkan, inträdde munkarna för att börja sin s. k. prim, 
d. v. s. den första av dagens ”småtider”. Den nästa guds
tjänsten eller den s. k. tersen skulle väl egentligen först 
hållas klockan 9, men av praktiska skäl nödgades man i Vad
stena låta munkarna börja med denna tidegärd omedelbart 
efter det de slutat primen. Båda voro dock jämförelsevis 
korta. Efter tersens slut drogo sig munkarna tillbaka, och 
nunnorna inträdde i deras ställe samt började sin prim. Sedan 
denna slutat, vidtog omedelbart för dem en stor och viktig 
gudstjänst, nämligen den s. k. vårfrumässan, som icke till
hörde de sju s. k. dagliga tiderna och därför ej heller ingår 
i den egentliga birgittinerritualen eller Jungfru Mariae örta
gård. Även denna mässa var ganska komplicerad och ford
rade stor uppmärksamhet av nunnorna, ehuru dessa natur
ligen icke kunde utföra den egentliga mässan, kommunionen, 
som förrättades av en prästvigd munk. När vårfrumässan 
utförts, avlägsnade sig prästen och nunnornas ters började 
omedelbart därefter. När denna slutat, vandrade nunnorna 
par om par till en nyuppkastad grav för att där påminna 
sig alltings förgänglighet. Vid graven lästes psalmen De pro- 
fundis, varefter de vände åter till kyrkan för att vara redo

19. — S c h ii c k, Svenska bilder. I. 289



LIVET I VADSTENA KLOSTER

till nästa gudstjänst. Under tiden hade bröderna omedelbart 
efter avslutandet av systrarnas ters börjat sin tredje tidegärd 
eller sexten, och när denna jämförelsevis korta gudstjänst 
slutat, voro nunnorna tillbaka i kyrkan, där nu de i sin ord
ning utförde sexten. Därpå var det åter munkarnas tur, ty 
nu vidtog deras stora mässa eller högmässan. Varje söndag 
ingick i denna mässa en predikan, som för nunnornas skull 
hölls på modersmålet. Visserligen är det en alldeles falsk upp
fattning, att medeltidens predikningar alltid eller i regel höllos 
på latin. En dylik orimlighet har den katolska kyrkan lika 
litet under medeltiden som i våra dagar låtit komma sig till 
last, och liksom nu voro även då predikningarna på landets 
språk. Men väl plägade man i munkklostren, där auditoriet 
var latinkunnigt, predika på latin. I Vadstena däremot, vars 
invånare till större delen voro kvinnor, var detta dock till 
intet gagn, och predikanten begagnade sig därför, liksom 
då han talade till lekmän, av modersmålet. I förbigående 
kan anmärkas, att Vadstenamunkarna voro synnerligen 
nitiska predikanter, och antalet av deras ännu bevarade 
predikningar är högst betydligt.

Efter högmässans slut började munkarna omedelbart sin 
fjärde tidegärd eller non, och efter den utförde nunnorna 
samma gudstjänst. Först då denna lyktades, ringde bords
klockan. Enligt vanlig klostersed förrättades nonen vid den 
nionde timmen eller klockan 3, men det är tydligt, att man 
i Vadstena blivit färdig vida tidigare. I annat fall nödgas 
vi antaga, att klosterfolkets andakt oavbrutet fortgått i tolv 
timmar — från 3 på natten till 3 på middagen — vilket 
onekligen blir en väl lång tid, i synnerhet om vi erinra oss,
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att de under hela denna tid ej fått njuta någon föda. Av 
åtskilliga skäl, på vilka här vore för vidlyftigt att ingå, 
framgår ock, att man var färdig med nonen redan klockan 8 
på morgonen, och att den stora gudstjänstens olika avdel
ningar således blott varat i fyra à fem timmar — i varje fall 
en ganska ansträngande tid för de stackars munkarna och 
nunnorna, som ända sedan gårdagens kväll varken fått mat 
eller dryck.

Man hade därför all rätt att taga sig ett grundligt mål, 
och därtill hade man så mycket större anledning, som endast 
två måltider funnos — middag och aftonvard — och det 
i klosterregeln var strängeligen förbjudet att förtära något 
mellan dessa båda mål, varken vått eller torrt. Den tid, som 
var anslagen till dessa måltider eller en och en halv à två 
timmar för varje, förefaller oss onekligen väl rundligt till
mätt, men som vi skola se, hade klosterfolket under måltiden 
även andra sysselsättningar än att äta och dricka.

Då klosterklockan ljudit, begåvo sig munkarna till sitt 
refectorium, nunnorna till sitt. Om det sätt, på vilket brö
dernas refectorium eller konventsstuga var inrättad, sakna 
vi närmare underrättelser, men däremot ha vi en ganska 
noggrann beskrivning på systrarnas.

Då tidegärden var lyktad, började priorissan att ringa 
i den klocka, som befann sig på klosterstugans tak. Från 
klockan hängde en sträng ned i själva stugan framför det 
altare, som befann sig i rummets mitt, och då priorissan 
ringde, skulle hon alltid vända sitt ansikte mot detta altare.
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Vid varje långväggssida befann sig ett bord med trettio 
platser, så att alla de sextio systrarna kunde få rum vid dessa 
två bord, överst vid det högra bordet presiderade abbe
dissan, under det att priorissan intog den första platsen vid 
det vänstra. De övriga nunnorna togo plats närmast dem, 
var och en efter sin ålder i klostret. Och abbedissan skulle 
icke äga rätt att giva någon en bättre plats på grund av 
hennes höga börd eller av andra skäl. Likaså voro alla 
skyldiga att intaga sin måltid vid det gemensamma bordet, 
och det enda undantaget gjordes för de sjuka, som fingo äta 
i sjukstugan. Efter några inledande ord av abbedissan började 
horistan att läsa vissa reglementerade böner. Därefter steg 
lectrix eller dagens föreläserska fram till läsepulten och bad 
abbedissan välsigna maten, som nu inbars av de systrar, som 
förrättade denna veckotjänst.

Mat och dryck voro lika för alla, och var och en hade 
fått sig en lika stor portion eller proventa tilldelad; endast 
abbedissan fick en större proventa och bättre mat än de 
övriga, och reglementet tillägger egendomligt nog, att om 
abbedissan ser någon syster, som ej är nöjd med den vanliga 
provenían utan behöver mera eller icke gitter äta den mat, 
som sättes framför henne, så bör abbedissan skicka henne 
någon del av de rätter, som hon har framför sig, så att 
systern därav må äta sig mätt.

Måltiden var naturligen olika allteftersom det var faste
dag eller ej, och fastedagarna voro ej få. Men å andra sidan 
voro de ej stränga, och Birgitta själv uttalar sig i kloster
regeln rörande denna punkt på ett sätt, som nästan kan sägas 
vara protestantiskt. ”Mina heliga män” — låter hon Kristus
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säga — ”tvingade icke sin lekamen, så att de hatade den, 
utan därför att de ville tygla den till den gudstjänst, till 
vilken kroppen är skapad. Och icke tvingade de sig, därför 
att de genom ett dylikt tvång trodde sig värdiga att utan 
min nåd få mitt rike, ty om än människan hundrade gånger 
dråpe sin lekamen, bleve hon icke fördenskull värdig att 
av egen förskyllan få mitt rike, såvida jag handlade mot 
henne efter min rättvisa. Därför är mig kärt och anamrne- 
ligt, att människan sörjer för sin lekamens behov liksom* för 
det ansträngda arbetsdjurets, så att hon förmår att förbliva 
i min tjänst.”

Enligt klosterregeln fingo munkarna och nunnorna fyra 
gånger i veckan äta kött, nämligen söndag, måndag, tisdag 
och torsdag; på onsdag och lördag serverades endast fisk 
och ”vit mat” och på fredagen — den strängaste faste
dagen — endast fisk och grönsaker (men ej ost, smör el. dyl.). 
Såsom en särskild späkning kunde ock förekomma en fasta 
på vatten och bröd. Men även då skulle vattnet vara kokat 
i bjugg eller korn, och ej var det klosterfolket förmenat 
att äta äpplen, päron och nötter. Dock förtjänar att till
läggas, att utom dessa ordinarie fastedagar funnos en mängd 
andra mer eller mindre långvariga perioder, då klosterfolket 
nödgades iakttaga hel eller halv fasta; så t. ex. hölls sträng 
fasta (d. v. s. på fisk och grönsaker) under hela adventen; 
från allhelgonadagen och till advent var halvfasta (d. v. s. 
fasta på fisk och vit mat).

Allt överflöd var i klosterregeln strängeligen förbjudet. 
”Tillgodosen därför” — heter det — ”kroppens behov med 
måtta och skälighet. Nyttjen enahanda soppa, kål eller annan
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supanmat, och avstån för Guds skull från flera; av kött eller 
fisk lovas Eder att hava två olika slag på bordet — är där 
mera, så avstån därifrån av kärlek till mig. Äten det bröd, 
som lägges framför Eder. Behoven I mera, så bedjen Eder 
mästare därom i mitt namn.”

Den ordinarie matsedeln vid middagen var följande: Varje 
dag i veckan ett halvt skålpund bröd och ett salustop öl 
eller vin. Söndagen och torsdagen köttsoppa eller frukt
soppa, dessutom ett stycke färskt eller saltat kött samt ett 
stort stycke stekt kött. Om måndagen och tisdagen serve
rades kål eller något dylikt samt två portioner kokat kött. 
Under den lättare fastan, d. v. s. på onsdagar och lördagar, 
fick var och en två portioner fisk, smör, ägg, ost eller annat 
dylikt. Under den strängare fastan serverades tvenne soppor, 
så att den, som ej blev mätt av den ena, fick hjälpa till 
med den andra. Dessutom fick man två portioner färsk och 
en portion saltad fisk samt äpplen eller annan frukt. Bröd 
och öl eller vin utdelades även då i vanliga portioner.

Medeltiden hade i allmänhet smak för starka kryddor, 
men dessa ansågos som en läckerhet, och Birgitta varnar 
särskilt för dem. ”Ej må”, säger hon, ”de, som i klostret 
äro, idkeliga nyttja peppar eller kummin eller sådana kryd
dor, utan sådana vanliga örter, som jorden bär, där de bo.” 
I verkligheten tyckas dock dessa föreskrifter icke så litet 
ha överskridits, och åtskilliga notiser häntyda på, att man 
i Vadstena satte värde på ett gott bord, dock efter medel
tidens mera bastanta kulinariska smak. Så t. ex. ha vi från 
1466 en räkning, som bl. a. visar, att bruket av peppar ej 
var alldeles avlyst i klostret. ”Item” — skriver gårdsmästa-
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ren Arvid Jonsson — ”köpte jag i Stockholm första veckan 
i fastan 4 pund peppar för 20 öre svenska; för 6 pund fikon 
gav jag åtta örtugar och två penningar i Stockholm; 9 öre 
för 8 pund ris; för 2 pund pepparkummin gav jag 2 öre; 
för 1/2 tunna lax i Stockholm 17 öre; gav jag 15 V2 mark 
svenskt i Stockholm för tre tunnor skånsk sill; 2 mark för 
V2 tunna nejonögon, som kom till klostret; 5 mark svenska 
för ett skeppund finska gäddor.” Vidare finner man, att 
han köpt V2 tunna olja, 3 askar honung på ett ställe och 
4 på ett annat o. s. v. Man visste också gott, varifrån de 
bästa varorna kommo; så t. ex. stadgades, att det korn, som 
kom från Uppland, skulle särskilt ”gömmas till systrarnas 
och brödernas behov”. Likaså skulle av råg, mjöl, smör och 
fisk det bästa först avtagas till konventets eget kosthåll och 
ej utlämnas till hjonagården (d. v. s. tjänstepersonalen).

Vi ha därför all anledning att antaga, att man i det hela 
levde ganska gott i klostret, och onekligen låg det mycken 
sanning i Olavus Petri beska ord: ”Och när man granneliga 
tillser, är det en underlig fasta, som man håller nu för fasta, 
förty man håller sig från kött och smör etc. och slår sig 
full med allehanda fisk, så att kroppen får sin fyllest såväl 
om fastedagar som andra dagar.” Likväl tror jag, att man 
har orätt, såvida man påstår, att något särskilt utsvävande 
och yppigt liv fördes i de svenska klostren. Av naturen voro 
icke våra förfäder anlagda för asketism, kanske snarare för 
råa utsvävningar i mat och dryck, men för söderns mera 
förfinade njutningsliv saknade man sinne. Måltiderna i Vad
stena voro därför helt visst ej några glada festmåltider, utan 
endast avsedda att giva det ganska strängt sysselsatta kloster-
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folket en stadig och välbehövlig näring. Karakteristisk för 
dessa klostermåltider var vidare den absoluta tystnad, som 
under dem härskade. Och här ha vi kommit fram till det 
stadgande, som kanske kändes hårdast för de stackars syst
rarna. Under hela morgongudstjänsten ända till vårfrumäs
sans avslutande fingo de ej säga ett enda ord. Efter denna 
var det dem tillåtet att mellan de återstående tidegärderna 
växla några ord i religiösa ämnen, men löje och fåfängligt 
tal voro strängt förbjudna. Vid bordet fick ingen yttra ett 
enda ord. Om någon nödgades att bedja om något, skulle 
detta ske med tecken eller med en öronviskning. Endast 
abbedissan eller priorissan hade såtillvida rätt att tala, att 
de, om de så ville, kunde få yttra något hugnesamt med 
anledning av det stycke, som under måltiden förelästs för 
nunnorna. Efter middagens slut och till aftonsångens början 
var det väl tillåtet att tala, men endast i de rum, som kallades 
auditoria och som befunno sig mellan kyrkan och refectoriet. 
I kyrkan, refectoriet, trädgården eller badstugan fingo inga 
samtal föras, och om någon släkting eller annan världslig 
person önskade att tala med en nunna, krävdes därtill för 
det första abbedissans tillstånd, och för det andra skulle 
alltid tvenne andra systrar vara närvarande vid detta samtal 
och åhöra det. Slutligen fingo de talande blott meddela sig 
med varandra genom ett järngaller. Vid arbetet på efter
middagen fingo nunnorna endast samtala med låg röst, och 
vid kvällsmåltiden samt i sovrummet var absolut tystnad 
påbjuden.

I stället för samtal sysselsatte man sig under måltiden med 
läsning. I tur och ordning fick en nunna tjänstgöra såsom
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lectrix eller föreläserska, och denna läsning pågick under 
hela måltiden. I följd därav fick också lectrix äta efter de 
övriga tillsammans med de systrar, som passat upp vid 
bordet. De arbeten, som på detta sätt förelästes, voro legen
der och uppbyggelseskrifter, och troligt är, att den allra 
största delen av vår svenska medeltidslitteratur tillkommit 
just i syfte att tjäna de icke latinkunniga nunnorna till bords
läsning. I flera arbeten finnes detta särskilt angivet, så t. ex. 
i en handskrift, vars innehåll är lånat från Gamla och Nya 
testamentet, från legender, postillor, Bonaventuras betrak
telser, Mechtilds och Birgittas uppenbarelser m. m. På s. 23 
står t. ex.: ”Detta skall läsas till bords på palmsöndagen”, 
på s. 25: ”Detta skall läsas från bord om palmsöndagen om 
middagen”; s. 26: ”Detta skall läsas till bords om palm
söndagen om kvällen” o. s. v.

Under läsningen gav abbedissan vid tre olika tillfällen ett 
tecken åt föreläserskan att för en stund upphöra med läs
ningen. Detta tecken gavs antingen med en klocka eller med 
ett slag med kniven mot bordet, och då skulle nunnorna 
sluta upp att äta samt höviskt lyfta upp sina händer och 
bedja tre Ave Maria. Det tredje tecknet angav, att måltiden 
var slut. Några böner lästes då, abbedissan lät hopsamla den 
överblivna maten för att utdela denna åt de fattiga, och 
därpå stego nunnorna upp samt begåvo sig i procession till 
kyrkan, där Gratias lästes.

Därmed var dagens första del avslutad och den andra 
började.

Från kyrkan begåvo nunnorna sig par om par till audi
toriet, där de en stund hade rätt att fritt samtala med var-
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andra. Sömn efter middagen tilläts blott mellan påsk och 
helga korsdag; eljest var hela denna tid anslagen till klostrets 
mera världsliga arbete, som naturligen var olika för munkar 
och nunnor. De tretton munkar, som voro präster, hade 
antagligen fullt upp att göra med att utföra de själamässor, 
som klostret åtagit sig och på vilkas ordentliga fullgörande 
ju klostrets ekonomi till en icke ringa del vilade; det var 
ju tack vare dem, som Vadstena så ofta ihågkoms i den 
tidens testamenten. Men dessutom hade de även andra göro- 
mål. Såsom jag förut nämnt, avsände och mottog klostret 
en stor mängd brev. De mottagna breven infördes i det väl
skötta arkivet samt avskrevos i klostrets ännu förvarade 
kopieböcker, i vilka även de utgående skrivelserna infördes. 
Vidare hade munkarna sitt bibliotek eller sin ”rustkammare”, 
som man älskade att kalla detta rum, varifrån de andliga 
vapnen hämtades.

Detta bibliotek, vars spillror nu finnas i Uppsala, var 
säkert Sveriges och troligen nordens förnämsta medeltids- 
bibliotek, och böckernas antal tyckas ha uppgått till vid 
pass 1,400 band. De flesta av dessa ha utan allt tvivel till
kommit i själva klostret genom munkarnas och nunnornas 
avskrivarflit, och efter allt att döma var biblioteket ordnat 
med stor omsorg. Varje bok hade sitt särskilda nummer, som 
angav dess plats, ett nummer för skåpet, ett för hyllan och 
ett för platsen på hyllbrädet. På bokens utstyrsel användes 
ofta stor flit, och den sirliga, präntade stil, som återfinnes 
i flera av dessa handskrifter, kan än i dag uppväcka vår 
beundran för klosterfolkets flit. På en dylik konst satte 
man också pris, och diariet anmärker ofta, att den eller
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den brodern eller systern var en god ”skrivare”. I regel 
begagnades böckerna blott i biblioteket, men bröder, som 
behövde större ro för att utarbeta sina predikningar, fingo 
dock lov att i sina enskilda celler taga in några handskrifter 
för att där i lugn studera dem. Dessa bokskatter tyckas ha 
varit munkarna mycket kära, och i klostrets diarium finnes 
en särskild uppmaning ställd till bibliotekets vårdare att vid 
krig eller annan hotande fara genast flytta boksamlingen 
till ett hemligt valv, vars läge angives.

De åtta lekbröderna fingo sig tilldelade andra mera prak
tiska sysselsättningar, såsom att biträda i stekarhuset, passa 
upp vid bordet, tjänstgöra såsom portvaktare m. m.

Systrarnas sysselsättningar voro ännu mångfaldigare, och 
en stor del av dem hade särskilda ämbeten, till vilka de 
utsågos för varje vecka. En del av dessa hade avseende på 
kyrkosången. Främst bland dem, som härvid funktionerade, 
stod horistan, vilken ledde det hela; dessutom funnos tvenne 
försångerskor, den ena kallad cantrix, den andra succentrix, 
var och en anförare för en halvkör; vidare tvenne s. k. versi- 
culariae och en lectrix. Åtminstone under äldre tider tyckas 
vissa sångtimmar ha ingått i eftermiddagens arbetsplan, och 
diariet nämner flera skickliga sånglärare.

Andra ämbeten voro: en sjuksköterska eller infirmarla, 
som gjorde tjänst i nunneklostrets båda sjukhus, av vilka det 
ena var avsett för dem, som voro svårt sjuka, det andra, 
det s. k. sommarhuset, för konvalescenter. Infirmarian var 
skyldig att tända upp ljus för de sjuka, göra upp eld, hämta 
mat åt dem, två deras fötter, bädda och ansa deras sängar 
samt överhuvud stå dem bi. Vidare funnos tvenne vecko-
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systrar, som skulle passa upp vid bordet, tvenne, som skulle 
hålla vakt vid ”världsporten”, och en, som tjänstgjorde vid 
”brödernas taluport”, två ”penningesystrar”, som hade vård 
om klosterkassan, två ”visthussystrar”, som skulle ha tillsyn 
över klostrets matförråd, två ”källarsystrar”, som hade hand 
om källaren med ölet och vinet, fyra ”sacristae”, som skulle 
ha inseendet över mässkläder och altarskrud, två systrar, 
som hade vården om nunnornas trädgård, och slutligen ett 
obestämt antal systrar, som skulle sy och laga nunnornas 
samt brödernas gångkläder.

Som man ser, var det ingen brist på olika sysslor, men 
dels torde flera av dessa ej ha upptagit vederbörande nunnors 
hela tid, dels funnos åtskilliga andra systrar, som icke under 
veckan hade någon speciell uppgift. Men även för dessa var 
arbete anordnat.

”Emedan” — heter det — ”alla tider skola användas till 
Guds heder, goda gärningar och gudligt arbete, så skola ock 
systrarna vara verksamma hela den tid, de ej sysselsätta sig 
med Guds lov i sång eller läsning. Då skola de ägna sig åt 
handarbete, och såsom de tjänat Gud med munnen, så skola 
de ock tjäna honom med andra lemmar.” Då de hade läst 
Gratias i kyrkan omedelbart efter middagens slut, hade de 
begivit sig till auditoriet. Efter en stund infann abbedissan 
sig där och hälsade de församlade med ett ”benedicite”, vilket 
var ett tecken för dem, att nu skulle arbetet börja. ”Då” 
— heter det — ”gånge var syster till sitt arbete, till dess att 
det första gången ringer till aftonsång. Men de systrar, som 
kunna skriva, skola gå till att skriva, de, som skola kontroll- 
läsa, gånge att rätta böckerna, andra systrar, som kunna
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sömma och brodera eller förfärdiga altarkläden, gånge till 
sin gärning, likaså de systrar, som skola skära och sömma 
brödernas och systrarnas kläder.” Åter andra fingo reda 
vadmal, spinna eller väva. Ingen syster, utom de sjuka, fick 
ursaka sig för dylikt handarbete.

Detta handarbete utfördes i en särskild byggnad med stora, 
ljusa fönster och bekväma stolar, men för abbedissan var en 
högre, särskild stol vid ena ändan av rummet, så att hon från 
denna kunde övervaka arbetets gång. För att upprätthålla 
ordningen utsågos tre eller fyra systrar till custodes ordinis 
eller ordningskvinnor. Dessa hade särskilt att uppmärk
samma, om någon talade med för hög röst, begagnade några 
ohöviska ord o. dyl., i vilket fall den brottsliga genast 
straffades på så sätt, att hon fick falla på knä och läsa 
Pater noster och Ave Maria.

Varje lördag inspekterade abbedissan deras arbete.
Bland de sysselsättningar, till vilka eftermiddagen kunde 

användas, hörde ock bad. Sjuka fingo bada så ofta de 
önskade, men friska blott en gång i månaden eller var 
fjortonde dag. Detta är onekligen icke ofta, men vi böra 
därvid erinra oss, att för den asketiska världsåskådningen 
var kroppens vård och renlighet rentav av ondo, och legenda- 
rierna sakna alls icke helgon, vilkas främsta förtjänst tyckes 
ha bestått i deras förakt för vanlig, världslig snygghet. 
I Vadstena var man i detta, liksom i andra fall, tydligen 
ganska liberal.

På eftermiddagen, den dag abbedissan ansåg lämplig, hölls 
ock kapitel, då rannsakning företogs rörande alla över
trädelser av klosterregeln. Straffen voro mer eller mindre
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stränga, men de flesta förseelserna tyckas ha bestått i prat 
samt skvaller i ”världsporten”. I lindrigare fall straffades 
nunnorna med förmaning, läsning och fasta. I svårare fall 
fingo unga systrar, d. v. s. sådana, som voro under tjugu- 
fyra år, smaka riset, dock ej mer än fem slag. Särskilt gen- 
stridiga, sådana, som sände kärleksbrev till världsligt folk, 
som grepos, då de ville klättra över klostermuren, och 
dylika svårare förbryterskor lädes i ”mörkastugan” eller 
klostrets fängelse.

Eftermiddagen, eller de sex timmarna mellan klockan 
to f. m. och 4 e. m., var således ganska rik på sysselsätt
ningar för klosterfolket. Klockan 4 ljöd emellertid vesper- 
klockan, således tidigare än i utlandet, där vespern inföll 
först klockan 6. Vid den första ringningen slutade arbetet 
upp, och de nunnor, som det önskade, kunde då få begiva 
sig till konventsstugan att dricka. Vid den andra ringningen 
begåvo sig alla till kyrkan att förrätta aftonsången eller 
vespern, näst matutinan den största och viktigaste av dygnets 
tider. Efter aftonsångens slut vidtog kvällsmåltiden av 
ungefärligen samma längd som middagen och med ungefär 
samma rätter. Även nu försiggick måltiden under tystnad, 
medan man lyssnade till föreläserskans föredrag. Under 
fastan var kvällsmåltiden dock ersatt blott av en afton
dryck, under vilken systrarna likaledes fingo sitta tysta vid 
sina kannor.

Munkarnas och nunnornas dormitorier voro såtillvida 
olika, att munkarna fingo sova var och en i sin cell, under 
det att alla nunnor, som icke voro sjuka, tillbringade natten 
i en gemensam sovsal, det s. k. dormitoriet, ty ingen av dem,
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utom abbedissan, fick ha någon egen cell. Det enda ”egna”, 
de fingo ha, var ett litet skrin, vilket abbedissan dock ofta 
skulle rannsaka. Sängen bestod av enkla bräder, samman
fogade med spikar, och några bolster fingo ej finnas, utan 
blott halm, varöver ett björnskinn eller ett tjockt vadmals
kläde var kastat. Såsom täcke fingo de begagna en vadmals- 
filt och en ria (d. v. s. ett grovt täcke av häst- eller nöthår) 
samt om vintern dessutom ett fårskinn — vilket väl kunde 
behövas, då sovrummet tyckes både ha saknat glasfönster 
och varit oeldat. För övrigt lågo de i sina nattkjortlar med 
bälte och dok, och ”om någon ville behålla kåpan med 
kapuschongen, skulle detta ej förmenas henne”.

En natt i ett dylikt dormitorium, där sextio personer lågo, 
kan ej gärna ha varit synnerligen angenäm, och ett av 
obehagen antydes i följande humana föreskrift: ”Haver 
någon syster allt för stark hosta, uppstötningar, snarkande 
eller orolig låt i sömnen, då må ett annat rum anvisas åt 
henne att sova i, att ej de andra må hava oro av henne.”

Klockan 8 på kvällen var allt tyst. Vaktsystrarna gjorde 
en sista rond i klostret, sågo till att portar och dörrar voro 
väl låsta, att all eld var utsläckt o. s. v., och därpå skyndade 
även de sig till dormitoriet, den vakthavande systern låste 
till dörren, och dagen i Vadstena var till ända.

(1901)
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