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Förord 

Så långt jag kan minnas har jag varit intresserad av historia. Kanske är det 
för att historien är en fortlöpande berättelse som vi alla tillsammans regisse-
rar och spelar huvudpersonerna i. När det kommer till denna avhandling är 
jag visserligen ensam författare. Men det betyder inte att jag varit ensam i 
forskningsprojektet. Tvärtom. Jag har många att tacka för att denna bok till-
slut blivit färdig! 

Mitt första tack går till min huvudhandledare docent Gabriela Bjarne Lar-
sson. Hon har med sin skarpa forskarblick kommit med många goda förslag 
på vägen och stoiskt läst och kommenterat mitt manus åtskilliga gånger. Hon 
har också hjälpt mig att se möjligheterna och inte varit främmande för att 
låta mig utforska teorier, infallsvinklar och metoder långt bortom den histo-
riska disciplinen. Tack för ditt tålamod, för dina positiva tillrop och för att du 
lät mig utvecklas till den forskare jag blev! 

Mitt andra tack går till min biträdande handledare docent Martin Bernt-
son. Han har med sin religionsvetenskapliga expertis läst och granskat mitt 
manus och bistått mig i teologiska spörsmål, inte minst när det kommer till 
avhandlingens terminologi. Det har varit värdefullt att få ta del av ditt per-
spektiv på saker och ting! 

Mitt tredje tack går till professor emeritus Olle Ferm som var min biträ-
dande handledare under de första åren av mitt avhandlingsarbete och som 
även tidigare handledde mig på kandidat- och masternivån. Tack för att du 
en gång visade mig Birgittas revelationer och för att du trodde på mig och 
fick mig att söka forskarutbildningen! Att jag valde att fördjupa mig i medel-
tidens förlovade värld är mycket din förtjänst. 

Jag vill också tacka Historiska institutionen som varit en stimulerande 
och utvecklande miljö med medeltidsseminariet, äldrehistoriska seminariet 
och doktorandsseminariet. Doktorandkollektivet har även varit en stöttande 
kollegial grupp som bidragit till trivsel i ett arbete. Många skratt har det bli-
vit genom åren! 

Ett varmt tack går även till professor Alexander Andrée, associate profes-
sor Christine Ekholst (nu lektor i Uppsala) och Annika Ekman som alla bi-
drog till att göra mitt år vid Center for Medieval Studies vid University of 
Toronto i Kanada till en lärorik, intressant, kul och minnesrik erfarenhet. 
Denna utlandsvistelse gav mig många nya uppslag och idéer i avhandlings-
arbetet! Det var otroligt givande att få ta del av den kanadensiska forsk-
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ningsmiljön och av alla de resurser som Universisty of Torontos eminenta 
bibliotek stod till buds med. 

Ett tack går också till min skuggopponent docent Bo Eriksson som fick 
upp mina ögon för sådant som jag kunde göra mer läsvänligt – även om 
denna avhandling fortfarande befinner sig långt från den populärhistoriska 
genren. Jag vill också tacka alla som var med på mitt slutseminarium och 
som kom med nyttiga förslag till förbättringar av manuset: doktor Bo Pers-
son, doktor Margaretha Nordquist, doktor Fredrik Charpentier Ljungqvist, 
doktor Emma Phil Skoog, Kim Bergqvist, Linnea Bring Larsson, Per Gunnar 
Sidén, Fredrik Kämpe, Mari Eyice, docent Roger Andersson, professor Eli-
sabeth Elgán, professor Kurt Villads Jensen och professor emeritus Olle 
Ferm. Förlåt om jag glömt att nämna någon! 

Jag har också fått hjälp med avhandlingens tabeller av doktor Eva Eggeby 
och doktor Jonas Sjöqvist. Tack för er kompetens på detta område och för att 
jag fick räta ut några frågetecken kring tabellpraxis med er! Doktor Fredrik 
Charpentier Ljungqvist har också hjälpt mig med kartan i avhandlingen och 
med omslagsbilden, samt läst och kommenterat hela manuset. Ett stort tack 
för detta! 

Vidare vill jag tacka docent Roger Andersson som var min tredjeläsare. 
Med sina gedigna kunskaper om källmaterialet och forskningsfältet har han 
även under arbetets gång kommit med litteraturtips och granskat mina över-
sättningar från fornsvenskan. Ett varmt tack går även till Gwendolyne 
Knight som språkgranskat min engelska summary och abstract. Även Martin 
Bergqvist på Akademitext har varit behjälplig i sin korrekturläsning av av-
handlingens slutmanus. Alla resterande fel är helt mina egna. 

Jag vill också tacka alla de finansiärer som, vid sidan av Historiska in-
stitutionen, gjort färdigställandet av denna avhandling möjligt med sina ge-
nerösa stipendier: Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk forsk-
ning, Johan & Jakob Söderbergs stiftelse, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, 
Svea Orden, Gunvor och Josef Anérs stiftelse samt Gertrude och Ivar Philip-
sons stiftelse. 

Till slut vill jag också rikta ett stort tack till vänner och familj. Utan ert 
tålamod och stöd hade jag inte känt samma tillförsikt vid mötet med svårig-
heter i avhandlingsarbetet. Ett särskilt tack till min nära vän Sandra Gustafs-
son som de senaste åren ståt ut med många av mina avhandlingsrelaterade 
samtalsämnen! Jag riktar också en tanke till min framlidna vän Helena 
Eklund som alltid lånade mig sitt stöttande öra. 

Men mesta av allt vill jag tacka mina kära föräldrar som i mig ingjutit 
kämpaglöd och en vilja att aldrig ge upp. Min pappa Adam Letzter hann inte 
se avhandlingen bli färdig, men tvivlade aldrig på att den skulle bli det. Han 
lärde mig att tro på mig själv och att allt är möjligt för den som vill och sik-
tar högt. Min mamma Kamila Letzter har dessutom, med sin aldrig sinande 
kärlek, stått med mig i med- och motgång. Ni har för mig fungerat som före-
bilder för hur man möter livet och för hur man med ett leende på läpparna 
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gör sig till herre över ödet. Det är därför inte mer än rätt att jag dedikerar 
denna avhandling till er: älskade Mamma och Pappa! 

 
 

Täby den 22 maj 2018 
Eva-Marie Natalie Letzter 
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1. Birgittas och predikanternas vilja att 
moraliskt fostra sina publiker med hjälp av 
exempelberättelser 

Förnuftet kan icke få fäste i det gudomliga ljuset, om det icke mottager det genom 
liknelser och exempel.1 

 
Detta tidigkristna citat, som funnit sin väg in i 1300-talets kyrkliga litteratur, 
visar en gängse uppfattning bland senmedeltidens lärda i Europa. Citatet 
framhåller idén att det mänskliga förnuftet behöver hjälpas att nå insikt om 
det gudomliga – om dess teologi och moral – genom visualisering. Männi-
skan behöver något konkretiserande att fästa sin uppmärksamhet på. Hennes 
intellekt ansågs kräva åskådliggöranden för att kunna tillägna sig kunskap 
om det sakrala, något som i sin tur kan förklara den under senmedeltiden 
rika användningen av exempel i form av sedelärande berättelser.2 Att både 
den sedermera helgonförklarade Birgitta Birgersdotter på 1300-talet och de 
svenska predikanterna på 1400-talet i sin argumentation använder exemplifi-
erande berättelser, så kallade exempelberättelser,3 visar därmed på att de likt 
andra dåtida förkunnare ville förmå sina publiker att nå insikt om det gu-
domliga. Bägge önskade att via väl valda exempelberättelser stödja och för-
stärka sina budskap: att instruera och vägleda. Kort sagt ville Birgitta och 
predikanterna med hjälp av sina exempelberättelser moraliskt fostra sina 
publiker till goda kristna. 

Det är i sig inget nytt att vare sig Birgitta, genom sina revelationer (ned-
skrivna uppenbarelser), eller de svenska predikanterna, genom sina predik-
ningar, ville påverka sin samtid. Inom Birgittaforskningen har det betonats 
att Birgittas främsta mål var att moraliskt reformera en i hennes mening för-
fallen kristenhet. För också revitaliseringen av klosterlivet, genom grundan-
det av den birgittinska klosterorden och rättfärdigandet av Birgittas profe-
tiska auktoritet såsom ett gudomligt språkrör, skulle i slutänden bidra till att 
                                                        
1 Helgonet Pseudo-Dionysius Areopagitas ord i prologen till exempelsamlingen Scala celi, 
vilken sammanställdes av den franska dominikanbrodern Jean Gobi (död 1350). Kyrkohisto-
rikern Bengt Strömberg tar upp citatet i sin diskussion kring det sätt på vilket Birgittas infly-
telserika biktfader magister Mathias inspirerades av de franska mendikantordnarna och deras 
förordande av berättade exempel. Strömberg 1944, s. 98. 
2 Ibid. 
3 För terminologi och definition, se kap. 2 s. 50–52 nedan. 3 För terminologi och definition, se kap. 2 s. 50–52 nedan. 
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förverkliga det målet.4 Dessutom har de svenska predikanterna, genom sina 
efterlämnade postillor (predikosamlingar innehållande helgdagspredikning-
ar) uppmärksammats som folkfostrare med uppdraget att undervisa och hålla 
samman den svenska allmänheten under kyrklig direktion.5 Däremot är kun-
skapen starkt begränsad om hur Birgitta och predikanterna rent praktiskt 
drog nytta av sina exempelberättelser vid fostrandet av människor. Det är 
därför värt att undersöka hur författarna använde dessa berättelser som di-
daktiska redskap. 

Denna avhandling kommer alltså handla om hur Birgitta och de svenska 
predikanterna moraliskt avsåg fostra sina publiker med hjälp av exempelbe-
rättelser. Här studeras deras fostrande praktik. Men avhandlingen diskuterar 
även hur författarna publikanpassade denna fostrande praktik till sina re-
spektive mottagare. Avhandlingens komparativa studie är nämligen inte bara 
intressant för att både Birgitta och de svenska predikanterna använde exem-
pelberättelser, utan också för att de i sin respektive tid vände sig till olika 
publiker. Förutom att redogöra för författarnas användning av exempelberät-
telserna, vill jag följaktligen även analysera hur de via berättelserna försökte 
göra sin fostran både lämpliga (ändamålsenlig) och publikfriande (engage-
rande/fängslande) för just sina tilltänkta publiker. Det är närmare bestämt 
förenandet av nytta med nöje som gör exempelberättelsen till ett slagkraftigt 
undervisningsredskap, något som medeltidens moralföreläsare var väl med-
vetna om. Ty tidens retoriker visste att de behövde ha ett öga inte bara för 
vad de ville förmedla till publiken, utan också ett för publiken själv: för hur 
mottagarna på bästa sätt skulle tilltalas och övertygas om budskapen.6 

I detta inledande kapitel kommer infallsvinkeln och grundvalarna för av-
handlingens studie att beskrivas. Till att börja med klargörs den författarde-
finition som jag använder. Därefter kommenterar jag avhandlingens utgångs-
punkter utifrån den historiska kontexten och tidigare forskningen. Slutligen 
kommer utgångspunkterna att sammanfattas och brytas ned i avhandlingens 
hypotes, syfte och frågeställningar. Dessa preciseras i det sista avsnittet. 

Författarna – rösten i källorna 
 

Eftersom perspektivet i denna avhandling läggs vid Birgittas och de svenska 
predikanternas användning av moraliskt fostrande exempelberättelser, blir 
det viktigt att tidigt specificera vad som egentligen menas med dessa ”två” 
författare. Källäget är inte sällan komplext när det kommer till medeltida 
texter, och Birgittas och de svenska predikanternas efterlämnade verk är inga 
                                                        
4 Jämför bl.a. Härdelin 1998, s. 79–94; Piltz 2003. Se även s. 20 nedan. 
5 Se företrädesvis Andersson 1993. 
6 Jämför häribland framhållanden om hög- och senmedeltidens predikokonst i Ars predicandi, 
vilken jag återkommer till på s. 25–26 och 34–36 nedan. 
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undantag. Vad gäller de i avhandlingen studerade källutgåvorna till Birgittas 
revelationer och de svenska predikanternas postillor, kommer dessa att redo-
göras för i kapitel 2. Här vill jag dock klargöra min syn på avsändarna. 

För Birgittas del har flera Birgittaforskare framhållit att det omöjligt går 
att veta vad som är Birgittas egna ord i revelationerna och vad som är om-
skrivningar gjorda av hennes biktfäder och redaktörer vid verkets samman-
ställning, översättning och utgivning. Troligtvis nedskrev eller dikterade Bir-
gitta själv sina uppenbarelser på fornsvenska, varefter hennes medhjälpare 
redigerade dem och gav dem en latinsk språkdräkt. Men efter Birgittas död 
kom redaktörerna att göra ytterligare justeringar i verket för att öka Birgittas 
chanser att bli kanoniserad, något som även lyckades. Dessutom gjordes 
ytterligare tillägg och ändringar efter Birgittas kanonisation år 1391. Fler-
bandsverket Reuelaciones celestes ’Himmelska uppenbarelser’ (idag utgiv-
na i moderna textkritiska editioner) har således flera författare.7 

En annan sorts problematik utmärker de svenska predikanterna, emedan 
deras identitet är höljd i dunkel. Det går inte att med säkerhet fastslå vilka 
individuella predikanter som från latin översatte och bearbetade de svenska 
medeltidspostillorna till det talade folkspråket: fornsvenska. Tidigare forsk-
ning har pekat på att de Svenska medeltidspostillorna (utgivna i SMP 4–6 
och JäP) utarbetades efter europeiska förlagor och att de sannolikt färdig-
ställdes i Vadstena kloster under senare hälften av 1400-talet. Det är något 
som skulle kunna tala för att författarna var birgittinbröder.8 Emellertid anses 
postillorna med sina populära drag och sitt svenska skriftspråk – i en tid då 
latin var det vanliga skrivspråket för predikan – inte ha varit avsedda för in-
ternt klosterbruk, utan som predikohandböcker i den för allmänheten hållna 
helgdagspredikan i klosterkyrkan. Därutöver avsågs troligen postillorna 
kunna fungera såsom uppslag för de reguljära sockenprästerna i deras sön-
dagspredikan runt om i det svenska riket. Detta styrker den spridning som 
skett av delar av materialet.9 Ett kvalificerat antagande skulle i och med det 
vara att författarna till de fornsvenska postillorna var prästvigda ordensbrö-
der med vana att predika inför breda folksamlingar eller också sockenpräster 
som stod i nära förbindelse med birgittinerna i Vadstena kloster. 

Ovan nämnda svårigheter gör det följaktligen vanskligt att tala om ”två” 
reella författare i Birgitta och de svenska predikanterna. Dock är det heller 
inte min avsikt, då jag i stället väljer att intressera mig för den avsändare 
som kommer mottagarna till del genom verken. Med författare menas därför 
i denna avhandling den i källtexten konstruerade författaren. Det rör sig om 
den röst som publiken får följa i det färdiga verket, alltså i revelationerna 
                                                        
7 Jämför Bergh 2003; Aili 2003. För de fornsvenska fragmenten som finns kvar efter det som 
tros vara av Birgittas hand, se Wiktorsson 2003. 
8 Andersson 1991b; Andersson 1993, s. 173, 226–230. Se även utgivaren Geetes framhållande 
i efterskriften till SMP 4, s. 286 och i efterskriften till SMP 5, s. 246. För dateringen av po-
stillorna, se även Åström 2003. 
9 Andersson 1991b, s. 491–496; Andersson 1993, s. 226–230, 232. 
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eller i de svenska medeltidspostillorna och som dessa verk därmed tillskrivs. 
Om inget annat nämns avser jag således med ”Birgitta” den författarröst som 
framträder i de latinska revelationerna (må det vara den verkliga personen 
Birgittas ord, hennes redaktörers/biktfäders ord, eller som oftast torde vara 
fallet: en kombination av bägge parternas ord10). Samma princip gäller för 
”de svenska predikanterna” (som ibland förkortas till ”predikanterna” eller 
”predikanten”) med vilket jag menar den röst/röster som gör sig gällande i 
de svenska medeltidspostillorna.  

Till skillnad från Birgitta framhäver emellertid inte de svenska predikan-
terna sitt författarjag i lika hög grad. Den talande rösten förblir opersonlig. 
Skildringarna av Birgittas person (fiktiv eller ej) lyser däremot igenom på 
flera håll i revelationerna. Dessutom kan Birgitta även själv uppträda som en 
aktör i revelationernas införda exempelberättelser, något som jag återkom-
mer till i avhandlingens undersökningskapitel. 

Historisk kontext och forskningsläge 
 
Vid utforskandet av Birgittas och de svenska predikanternas fostrande prak-
tik tas avstamp i flera olika historiska kontexter och forskningsfält. Bland 
dessa framträder dock fyra tydligare än andra, varför jag nedan vill redogöra 
för dessa. De två första utgörs av Birgittaforskningen och forskningen kring 
de svenska predikanterna och senmedeltidens predikan. Här hämtas historisk 
bakgrund rörande Birgittas respektive de svenska predikanternas mål, ambit-
ioner, uppdrag och förutsättningar, samt kunskap om vad tidigare studier 
anfört om de sedelärande budskap och den undervisning som blir synlig i 
deras verk. Jag kommer även att gå in på vilka primärpubliker som författar-
na har belagts vända sig till. De andra två kontexterna och fälten som av-
handlingen särskilt ansluter till är forskningen kring senmedeltidens religio-
sitet, föreställningar och kristna doktriner samt forskningen kring medelti-
dens exempellitteratur. Med den förra kan Birgittas och de svenska predi-
kanternas moraliska ambitioner bättre förstås. Den senare bidrar därtill till att 
placera in författarnas användning av sina exempelberättelser i en större 
kyrklig exempeltradition. 

Nedan introduceras således forskningsläget vilket jag i det metodologiska 
kapitel 2 och i de empiriska undersökningskapitlen kommer att återkomma 
till och mer specifikt beröra. I det avslutande kapitel 6 kommer jag även att 
återknyta avhandlingens resultat till den historiska kontext som här ges. 

                                                        
10 Birgitta och hennes biktfäder och redaktörer må ha haft sina skiljaktigheter kunskapsmäss-
igt, men de hade trots det liknande intentioner i det att de framgångsrikt ville nå ut till motta-
garna. Samtidigt är det tydligt att de publicerade revelationsböckerna tillskrevs Birgitta och 
hennes återgivelser. Publiken skulle uppfatta orden i dem som Birgittas. 
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Birgitta och hennes kall att reformera kristenheten 
 

Forskningen kring Birgitta Birgersdotter (1303–1373) bygger med nödvän-
dighet mycket på de upplysningar som ges om henne i revelationerna och i 
kanonisationshandlingarna. Att dessa starkt tendentiösa källor inte ger en 
helt tillförlitlig bild av Birgittas verkliga person och liv är värt att betänka.11 
Dock erbjuder de en oumbärlig inblick i hur Birgitta och hennes förespråkare 
önskade att hennes liv och gärningar skulle te sig för samtiden och eftervärl-
den. Dessa skrifter visar således på avsändarnas ambitioner och strävanden. 
Angående revelationerna kan detta opus betraktas som en programskrift för 
författaren Birgittas syn på tillvaron och för hennes kall att reformera det 
kristna samhället. 

Det att Birgitta föddes in i det svenska rikets elit har inom Birgittaforsk-
ningen lyfts fram som en bidragande orsak till hennes senare genomslags-
kraft och helgonförklaring. Befryndad med biskopar, riksråd och lagmän 
genom sin far, Upplandslagmannen och riksrådet Birger Petersson (död 
1327), och släkt med den anrika Folkungaätten genom sin mor, Ingeborg 
Bengtsdotter (död 1314), ingick Birgitta naturligt i den stormannakrets som 
var positionerad inom kyrkan och utövade inflytande på kungamakten. Ge-
nom sin sociala position erhöll Birgitta också flera internationellt inflytelse-
rika medarbetare som skulle hjälpa till att styrka hennes anspråk som Kristus 
språkrör till mänskligheten. Bland de främsta av dessa medarbetare var hen-
nes biktfäder: den teologiskt skolade kaniken magister Mathias Ovidi av 
Linköping (död 1350), den cisterciensiska priorn Petrus Olavi av Alvastra 
(död 1390), den teologiskt skolade prästen magister Petrus Olavi av Skän-
ninge (död 1378) samt den spanske ex-biskopen Alfonso av Jaén (död 1388) 
från Andalusien.12 Ändå krävdes det givetvis mer än enbart mäktiga kontak-
ter för att Birgitta, i en tid då kvinnor var förbjudna att predika, till slut 
skulle skörda framgång som en av det senmedeltida Europas mest omtalade 
författare. 

Att Birgitta önskade förmedla att hon redan som barn blev gudomligt ut-
vald till en särskild livsgärning, är något som latinisten Birger Bergh tar upp 
i sin Birgittabiografi genom att peka på prior Petrus och magister Petrus 

                                                        
11 Den tendentiösa framställningen av Birgitta i dessa källor har inte minst behandlats i Heß 
2010. För en diskussion om moderna läsares svårigheter i mötet med revelationerna och deras 
religiösa tankevärld, se Raudvere 2003. För en vetenskaplig Birgittabiografi, se Morris B. 
1999. För några tidiga källkritiska biografier om Birgitta, se även Schmid 1940; Fogelklou 
1973; Sundén 1973a; Stolpe 1988. För en avhandling om den varierande bilden av Birgitta i 
biografierna om henne, se Nynäs 2006. 
12 De svenska biktfädernas svenska namn är Mathias Övidsson, Peter Olovsson av Alvastra 
och Peter Olovsson av Skänninge. I avhandlingen använder jag dock genomgående deras 
latinska namn då det är dessa som anges i revelationerna. För studier av Birgitta och hennes 
biktfäder, se bl.a. Strömberg 1944; Sundén 1973b; Gilkær 1993; Malm 1997; Voaden 1999, s. 
73–108; Sahlin 2001, s. 114–135; Nordahl 2007; Jönsson 2009; Żochowska 2013. 
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levnadsteckning av henne.13 Likväl skulle det dröja tills Birgitta blev änka i 
fyrtioårsåldern innan hennes andliga karriär tog fart. Bortgift i trettonårsål-
dern år 1316, med den blivande Närkelagmannen och riksrådet Ulf Gud-
marsson (cirka 1298–1344) kom Birgitta att leva som en förmögen stor-
manshustru i Ulvåsa. Hon kom att bli moder till åtta barn – varav flera nådde 
höga positioner inom samhällets andliga och världsliga sfär14 – och att från 
mitten av 1330-talet, tillsammans med sin make, ingå i kung Magnus Eriks-
sons (levde 1316–1374) hov där Birgitta blev drottning Blanches av Namurs 
(levde 1320–1363) hovmästarinna. 

Just motiven till att Birgitta från 1340-talet kom att ägna sitt liv åt sitt gu-
domliga kall och att nedskriva sin allt stridare ström av uppenbarelser, har 
länge varit föremål för diskussion inom Birgittaforskningen. Vissa, såsom 
latinisten Anders Piltz, har pekat på ett religiöst uppvaknande i samband 
med maken Ulfs sjukdom och död runt år 1344, medan andra, såsom histori-
kern Tore Nyberg, framhållit drivkraften i en politisk vision av samhället, 
och ytterligare andra, såsom kyrkovetaren Alf Härdelin, på en kombination 
av båda delarna.15 Tydligt är ändå att Birgitta i revelationerna kopplar sitt 
religiösa kall till en ”kallelsevision” som hon fick efter sin makes död. Detta 
beskrivs vara en uppenbarelse i vilken Kristus kallade Birgitta till sin tjänst 
såsom Kristi brud. Uppdraget var att vidareförmedla Kristus ord och att led-
saga de syndiga tillbaka till frälsningens väg, något som med åren kom att 
utvecklas till ett internationellt reformprogram som inkluderade grundandet 
av den birgittinska klosterorden. Kyrkovetaren Ingvar Fogelqvists har ut-
forskat detta ambitiösa reformprogram teologiskt, varvid han även kommer 
in på programmets praktiska genomförande. Birgitta menas ha stridit för att 
det enkla folket skulle reformeras i sin bristande tro. Men hon kritiserade 
också i skarpa ordalag de profana och religiösa ledarna för deras ohämmade 
syndande och vanstyre av samhället och kyrkan: en kritik i vilken Birgitta, 
enligt Fogelqvist, pekar på ledarnas ansvar att leda både sin egen och sina 
underordnades själsliga bättring.16 Härdelin har även analyserat Birgittas 
klostertanke och samhällsvision, vilka han visar vara tätt sammanflätade, då 
den birgittinska klosterorden likt en vingård skulle frambringa nytt vin 
(gudskärlek) till världen. Dess vin skulle nämligen inte bara spridas till och 
revitalisera andra klosterordnar och kyrkan, utan efter hand även komma 
jordens alla människor till gagn via klosterordens goda fromhetsarbete.17 

Frågan om hur pass originella Birgittas uppenbarelser och deras budskap 
är, har även diskuterats flitigt inom Birgittaforskningen. När Birgitta efter 

                                                        
13 Bergh 2002, s. 33–36.  
14 För Birgittas familjerelationer i revelationerna, se Sjöberg 2004. 
15 Jämför Piltz 1993, Piltz 2003; Nyberg 2003; Härdelin 1998, s. 79–94. Se även Rajaama 
2005. För Birgittas liv under 1340-talet, se dessutom Morris B. 1991. För en analys av Birgit-
tas samtal med sitt eget överjag i revelationerna, se Bergh 1996b. 
16 Fogelqvist 1993b, se särskilt s. 31–32, 167–183. För Birgittas teologi, se Stjerna 1995. 
17 Härdelin 1998, s. 79–94. För kyrkosynen, se Fogelqvist 1993a; Castellano Cervera 1993. 
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valfärden till Santiago di Compostela under Ulfs sista sjukdomstid vistades i 
Alvastra kloster, kom hon att knyta allt tätare band med teologen magister 
Mathias och prior Petrus av Alvastra. Historikern Birgit Klockars har stude-
rat Birgittas inspirationskällor och i revelationerna funnit en rad referenser 
till internationella medeltida storverk, vilket tyder på att lekkvinnan Birgitta 
genom sina biktfäder blev tämligen beläst.18 Liknande influenser från medel-
tidens spiritualitet, predikoteknik, äktenskapssyn, andliga symbolik och sam-
hällssyn har även historikern Claire Sahlin, litteraturvetaren Anna Jane Ros-
sing, kyrkohistorikerna Nina Sjöberg och Emilia Żochowska samt histori-
kern Anna Waśko visat på i sina studier.19 

Birgitta har också behandlats såsom en enastående aktör i 1340–1370-ta-
lens storpolitik. När Birgittas berömmelse växte bjöds hon in till kung Mag-
nus Erikssons hov där hon blev andlig rådgivare. Birgittas politiska gärning 
har bland annat studerats av historikerna Olle Ferm och Tore Nyberg vilka 
pekat på Birgittas viljekraft.20 Birgitta fick år 1346 kungsgården i Vadstena 
(det framtida klostret) testamenterad till sig av kungaparet. Vidare kom hon 
på Guds begäran att mana till korståg mot Novgorod år 1347 och att år 1348 
skicka ett svenskt sändebud till påven i Avignon med ett trefaldigt ärende: 
att få den birgittinska klosterorden godkänd, att mäkla fred mellan England 
och Frankrike i det pågående hundraåriga kriget, samt att få påven att flytta 
tillbaka från Avignon till Rom.21 Då både korståget och sändebudet miss-
lyckades kom dock Birgittas relationer med kung Magnus Eriksson och 
drottning Blanche att hårdna. Birgitta beslöt sig därför att år 1349 söka sig 
till Rom.22 Anledningen var att Birgitta hoppades på att påven skulle flytta 
till den heliga staden i samband med det kristna jubileumsåret 1350. 

Rom blev också Birgittas bas under återstoden av hennes liv, då hon där 
kom att invänta påvens ankomst och att denne skulle godkänna den bir-
gittinska klosterorden, vilket till slut skedde år 1370. Romtiden var en period 
under vilken Birgitta spred sina uppenbarelser och korresponderade med 
religiösa och profana härskare runtom i Europa. Hon kom dessutom att från 
Rom ansluta sig till de svenska stormän som år 1361 ville avsätta kung 
Magnus Eriksson, genom att i sina revelationer politiskt argumentera mot 
kungens rätt till den svenska kronan.23 Birgitta företog därtill flera vallfärder 
i de italienska stadsstaterna och till det heliga landet år 1372–1373 strax före 
                                                        
18 Klockars 1966; Klockars 1973; Klockars 1976. För inspiration från de fyra kyrkolärarna, se 
även Fogelqvist 2003a. Jämför Roelvink 1993. För influenser från Bibeln, se Piltz 1991; 
Hidal 1993. För inspiration från lagarna, se Pernler 1993. 
19 Rossing 1986; Sahlin 2001; Sjöberg 2003; Żochowska 2010; Waśko 2015. 
20 Ferm 1993; Nyberg 2003. Se även Harrison 2005, s. 471–475. 
21 Morris B. 1993. För en sammanfattning av Birgittas politiska strävanden, se även Lindberg 
2005. För revelationerna och det Hundraåriga kriget, se Abergale 1993. 
22 För Birgittas relation till Magnus Eriksson i Sverige och Italien, se Nordberg 2002. 
23 För en analys av Birgittas så kallade ”upprorsrevelation” mot kung Magnus Eriksson, se 
Ferm 1993. Jämför Fogelqvist 2003b. En annan studie som analyserat Birgittas politiska 
argumentation är Gunneng & Westlund 2010, s. 35–44. 
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sin död. Dessa resor jämte Birgittas senare politiska och sociala engagemang 
har analyserats av företrädesvis latinhistorikern Mary Rossi och latinisten 
Arne Jönsson.24 

Birgittas andliga karriär var således, om än storslagen, inte utan mot-
gångar och svårigheter. Dessutom är det känt att Birgitta under hela sin and-
liga karriär brottas med motståndare och kritiker som ifrågasatte hennes gu-
domliga utvaldhet och att hennes uppenbarelser verkligen kom från Kristus – 
individer som i några studier kommit att identifieras.25 Ändå råder det ingen 
tvekan om att Birgitta övervann motståndet mot sin person och att revelat-
ionerna bidrog till att få henne kanoniserad den 7 oktober år 1391, varmed 
Birgitta passande nog blev skyddshelgon för skribenter och författare. Arvet 
efter Birgitta kom också att fortleva i birgittinska klosterorden som, efter 
invigningen av Vadstena kloster år 1384, snart fick dotterkloster i flera euro-
peiska länder. 

 Vad gäller Birgittas författarskap, har det i synnerhet behandlats av 
historikern Claire Sahlin och av kyrkohistorikern Päivi Salmesvuori. Båda 
har i sina studier visat på revelationernas styrkande av Birgittas auktoritet 
som väckelsepredikant och blivande helgon. Författaren Birgitta framställs 
enligt dem som någon som är övertygad om sin sak, uthållig och begåvad i 
rollen som förkunnare.26 Det sistnämnda har även framlyfts av kyrkohistori-
kern Bengt Strömberg och av latinisterna Eva Odelman och Anders Piltz, 
som diskuterat de rika bildspråkliga, analytiska och stillistiska finesserna hos 
revelationerna och hur de slagkraftigt uttrycker Birgittas reformbudskap. 
Därtill har de även pekat på några av revelationernas mer folkligt inspirerade 
liknelser och åskådliggörande exempel (en grupp exemplifierande narrativ 
till vilka också exempelberättelserna hör). Med andra ord visar de på den 
retoriska mångfalden i Birgittas författarskap.27 

Inom Birgittaforskningen har alltså forskare både studerat hur Birgittas 
ambitioner tedde sig och hur revelationerna litterärt framställs. Men ännu 
återstår Birgittas användning av exemplifierande berättelser att utforskas, då 
dessa – i enlighet med dåtidens syn på dem såsom oumbärliga hjälpmedel 
vid ledsagandet av människans förnuft – är värda en egen undersökning. Det 

                                                        
24 Rossi 1993; Jönsson 2003. 
25 För kritiker under början av Birgittas andliga karriär åren 1344–1349, se Salmesvuori 2014, 
s. 107–131. Nämnas kan också att Tryggve Lundén i sina översättningar av revelationerna 
lagt in noter om diverse individers identitet. Se Den Heliga Birgitta, Himmelska Uppenbarel-
ser i översättning av Lundén 1957–1959, b. 1–4. Klockars menar dock att personidentifikat-
ionerna i revelationerna i många fall är historiskt felaktiga. Se Klockars 1966, s. 44–56. 
26 Sahlin 1996; Sahlin 1999; Sahlin 2001; Salmesvuori 2014. Se även tidigare studier av 
Birgittas auktoritet som predikande kvinna i Losman 1986; Losman 1991. För Birgitta som 
del av en kvinnlig rörelse av medeltida profeter och mystiker, se Vauchez 1996, s. 219–229. 
För Birgitta som feminist, se även Losman 1974; Witt-Brattström 2005. 
27 Strömberg 1944, s. 163–178; Odelman 1993; Piltz 2000. Se även Børresen 1991. Se när-
mare beskrivning av dessa studier i kap. 3 s. 121–122 nedan. 
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återstår följaktligen att utforska hur Birgittas strävan efter att reformera sin 
tid tar sig uttryck i hennes användande av uppbyggliga exempelberättelser. 

De svenska predikanterna och deras uppdrag att predika 
 

I jämförelse med Birgittaforskningen har forskningen kring de svenska pre-
dikanterna och deras senmedeltida predikan varit betydligt mer sparsam. 
Dock finns det en uppsjö av forskning kring den medeltida predikan runt om 
i Europa, vars studier är av intresse också för svenskt vidkommande. För 
samma centrala kyrkliga beslut, om predikan och predikobruk, kom så små-
ningom att även gälla i den svenska kyrkoprovinsens stift och socknar. Dess-
sutom kom även europeiskt predikomaterial att finna sin väg till Sverige. 

Skyldigheten att predika Kristus ord kan hänföras till Nya Testamentet, 
där kristlig och moralisk undervisning av nästan påstås vara varje kristens 
uppgift.28 Inom fornkyrkan kom emellertid det specifika predikouppdraget 
att allt mer göras exklusivt för kyrkans prästvigda ämbetsmän, vilka ålades 
att predika regelbundet för såväl hög som låg, lärd som olärd. Kyrkans be-
fattningshavare skulle närmare bestämt anpassa den moraliskt själavårdande 
predikan till sina åhörares kompetensnivå. Detta var något som även uppre-
pades vid det fjärde Laterankonciliet år 1215, då åhörandet av predikan star-
kare knöts till det inskärpta biktobligatoriet. I och med det kom predikan 
också att standardiseras och bli ett tidigt massmedium.29  

I sin granskning av den kanoniska rätten menar kyrkohistorikern Bertil 
Nilsson att skyldigheten och rättigheten att predika under medeltiden i prin-
cip tillhörde biskopen, som i sin tur fick delegera uppdraget till prästerna i 
sitt stift. Det skapade under hög- och senmedeltiden konflikter mellan det 
sekulära prästerskapet och de mendikantiska klosterordnarna (bestående av 
franciskaner och dominikaner). För deras ordensbröder sökte även rätten att 
predika ”populärt”, det vill säga, ad populum, ’för folket’. Och med sin 
kringvandrande livsstil och mer folkliga uttryckssätt kom de inte sällan att 
dra större publiker än sockenprästerna. En överenskommelse nåddes likväl 
vid konciliet i franska Vienne år 1311–1312 där prästvigda mendikanter fick 
lagstadgad rätt att predika i städer och på landsbygden mot att de inte predi-
kade i sockenkyrkan eller samtidigt som predikan hölls där.30 

För svensk del har kyrkovetaren Sven-Erik Pernler diskuterat predikan-
ternas liv och villkor utifrån statut- och lagmaterial. Pernler fastslår att det 
från 1300-talet finns bevarade föreskrifter som statuerar att sockenprästerna 
på folkspråket skulle predika (fastän predikan för det mesta skrevs på latin) i 
de svenska stiften. Sådana föreskrifter bör dock ha funnits också under före-

                                                        
28 Murphy J. 1974, s. 273–344. 
29 Nilsson 1982; Roberts 2002, s. 45. 
30 Nilsson 1982. För mendikantordnarnas predikan i Europa, se förslagsvis D’Avray 1985; 
Lesnick 1989; Corbari 2013. 
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gående århundraden. Vilken sorts utbildning som predikanterna hade fram-
går inte i lagmaterialet. Emellertid håller Pernler det för troligt att prästerna 
inte kunde vara skyldiga att regelbundet predika – vid predikstolen inne i 
kyrkan eller (som vanligt också var) på kyrkogården och predikogluggar 
utomhus – utan att de hade utbildning för detta. Troligtvis fick sockenpräs-
terna predikoutbildning vid katedralskolorna, där de kan ha erhållit pre-
dikohjälpmedel såsom Birgittas biktfader magister Mathias exempelsamling 
(alltså samling av exemplifierande predikoberättelser) Copia exemplorum 
och predikohandboken Homo conditus, men också flera europeiska pre-
dikomaterial.31 

Precis som på kontinenten har predikoforskningen också pekat på mendi-
kantordnarnas närvaro och predikoverksamhet i det svenska riket.32 Därtill 
kom birgittinerna att från slutet av 1300-talet hålla uppskattade folkpredik-
ningar i Vadstena.33 Som Härdelin kommenterat var det enligt Birgitta viktigt 
att predikan i klosterkyrkan skulle hållas även för lekfolket och att predikan 
därför skulle förkunna Guds ord på ett så enkelt och tydligt sätt att alla 
kunde förstå dem.34 Vadstena kloster med dess skriftlärda ordensbröder och 
ordenssystrar blev dessutom under 1400-talet säte för en ansenlig homiletisk 
textproduktion som inte bara kom hela det svenska riket utan också unionen 
med Norge och Danmark (under Kalmarunionen 1397–1523) till godo då 
predikomaterial härifrån spreds till lokala sockenkyrkor inom de tre rikena.35 

Vad gäller innehållet i den predikan som av prästerna hölls inför svenska 
sockenförsamlingar, skulle denna predikan i stort följa det liturgiska kyrkoå-
ret och dess perikoper. Prästernas predikan skulle, med andra ord, ansluta till 
de för året aktuella bibelavsnitten: ett upplägg som också de folkspråkiga 
svenska medeltidspostillorna har.36 På så sätt skulle prästen naturligt komma 
in på de grundläggande trossatser som församlingen behövde få undervis-
ning om.37 Annorlunda förhöll det sig däremot med den predikan som, i stäl-
let för att offentligt riktas ad populum, vände sig ad clerum, ’till prästerskap-
et’ eller ad monachos/ad sorores, ’till munkar/till nunnor’. Dessa religiösa 
stånd skulle, som Härdelin framhållit i sin studie av predikningar från Vad-

                                                        
31 Pernler 1982. Jämför Bergman 1982, s. 104–109; Strömberg 1944. 
32 För den mendikantiska predikans inflytande i Sverige genom magister Mathias författar-
skap, se Strömberg 1944; Kilström 1990; Andersson 2015. 
33 Andersson & Borgehammar 1997, s. 212–213. För en analys av det politiska maktspelet 
kring Vadstena och det politiska idéinnehållet i predikan, se Berglund 2003. För en studie av 
hänsyftningen till revelationerna i Vadstenapredikan, se Andersson 2003. 
34 Härdelin 1998, s. 215. Jämför Borgehammar 2001, s. 50–51. För studier av Vadstenapredi-
kans karaktär och syfte, se Andersson & Borgehammar 1997. 
35 För forskning kring Vadstena klosterbibliotek och textproduktion, se bl.a. Andersson 1994; 
Fredriksson 1997; Andersson 2001; Härdelin 2005a; Carlquist 2007. 
36 Borgehammar 2001. 
37 Pernler 1982, s. 74–78. För dessa doktriner, se s. 33 nedan. 
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stena på 1400-talet, ges en predikan som berörde deras särskilda skyldigheter 
såsom klerker och klosterfolk.38 

Emedan de religiösa stånden mer eller mindre disciplinerat förväntades 
åhöra predikan har dock åtskilliga studier visat att förväntningarna på lekfol-
ket var helt andra. Det välkända problemet bland medeltidens predikanter 
var att lekfolket lätt distraheras av sina profana angelägenheter. För predi-
kanterna gällde det alltså att undervisa på ett sätt som fångade den enskilda 
församlingsbons uppmärksamhet och intresse, något som historikern Larissa 
Taylor samt litteraturhistoriker såsom Gerald Owst och mer nyligen Susan 
Phillips diskuterat rörande den senmedeltida predikan i Frankrike och Eng-
land. De påpekar att köpslående, galanteri, sömn, tankspriddhet, opponering 
gentemot predikanten, hånskratt, löst prat, skvaller och trosmässiga villfarel-
ser bland folket tillhörde det som predikanterna på 1300- och 1400-talet 
beklagade sig över.39 Hur det förhöll sig med de svenska lekmannaförsam-
lingarna under samma tid är mindre känt, förutom det att kyrkoledningen 
försökte stävja vidskepelser bland befolkningen.40  

Ändå är det uppenbart att också de svenska predikanterna allt mer tog in-
tryck av den europeiska retorik, som utvecklades inom den nya predikokons-
ten Ars predicandi från 1100-talets slut,41 för att möta de krav på pedagogik 
som predikan inför menigheten ställde. Denna europeisering och anpassning 
av predikan till lekfolkets särskilda behov har i synnerhet nordisten Roger 
Andersson pekat på i senmedeltida predikomaterial från Vadstena. Hans 
resultat visar att predikans disposition (dess indelning i olika välplanerade 
segment), språkliga uttryckssätt och argumentation (dess enkla språkfram-
ställning och lättfattliga resonemang) tydligt följer kontinentala mönster.42 
Andersson är också den forskare som mer än någon annan studerat de forn-
svenska och nordiskt blandspråkiga postillorna från senare halvan av 1400-
talet. I sina filologiska studier har Andersson särskilt pekat på den populära 
teologin och på kopplingarna till den mendikantiska folkpredikan.43 

                                                        
38 Härdelin 1998, s. 201–228. För kontinentala predikanters ad status-predikan, se Muessig 
2002. Detta var alltså den typ av predikan som, i stället för att som predikan de tempore eller 
de sanctis följa det liturgiska kyrkoåret eller dess festdagar, tematiskt berörde olika stånd eller 
grupper i samhället samt deras andliga angelägenheter. Dock är det viktigt att komma ihåg att 
även helgdagspredikan anpassades till den avsedda publiken, vilket Roger Andersson visat i 
en studie av skillnaderna mellan populär och akademisk predikan till Långfredagen. Se An-
dersson 2011. 
39 Jämför Taylor 1992, s. 32–36; Owst 1926, s. 169–194; Phillips 2007a; Phillips 2007b, s. 
13–63. Se även Berlioz & Polo de Beaulieu 2013. 
40 För en studie av det folkliga fromhetslivet under unionsdrottning Margaretas tid, se Pernler 
2012. 
41 För Ars predicandi, som framträder ur handböcker och manualer, se bl.a. Murphy J. 1974, 
s. 306–344; Roberts 2002; Roberts 2005, s. 90–94. 
42 Andersson 2001, se särskilt s. 49–67. Se även Borgehammar 2010. 
43 Andersson 1991b, s. 498–504; Andersson 1993. För källorna till postillorna, se särskilt 
Andersson 1993, s. 133–147. 
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Ytterligare förespråkades inom Ars predicandi användandet av prediko-
hjälpmedel såsom exemplifierande predikoberättelser i form av similitudi-
nes, ’liknelser’ eller dem i form av exempla, ’exempel’ (sådana som jag 
framöver hänför till i termer av just ”predikoberättelser”, ”berättade ex-
empel” eller såsom enbart ”berättelser”44). Liksom retorikern James Je-
rome Murphy och predikoforskaren Phyllis Roberts diskuterat, kom särskilt 
de senare att höra till de viktigaste resurserna i den predikan som vände sig 
till breda lekmannaförsamlingar. Och det faktum att dessa berättade exempel 
även blev mycket välanvända och uppskattade, kan också ses i den kraftiga 
ökningen av homiletiska exempelsamlingar vilka spreds över Europa från 
och med 1200-talet (se mer om detta i avsnittet om forskning kring exempel-
litteraturen på s. 34–37 nedan).45 

Rörande de svenska medeltidspostillorna har Andersson i två artiklar be-
handlat användningen av berättade exempel i dem. Andersson går i den ena 
studien in på hur predikoberättelserna textuellt inkorporerats och brukas i 
postillorna. I detta finner han att berättelserna retoriskt används för att un-
derbygga en rad kristna trossatser i predikan. Berättelserna ges mer precist 
funktionen av bekräftelser, teologiska argument och konkretiseringar för de 
exemplifierade trossatserna.46 Därtill diskuterar Andersson i den andra stu-
dien några iakttagelser rörande berättelsernas berättartekniska och språkliga 
framställning. I den undersökningen finner han att berättelserna har ett 
mycket lättfattligt språk och att deras händelseutveckling varieras efter några 
givna motiv, i vilka straff och försoning ofta återkommer.47 

Sammanfattningsvis har så till vida den svenska senmedeltidens predi-
kanter och deras uppdrag att predika varit föremål för forskning som under-
strukit deras starka band till predikotraditionen på kontinenten. Dessutom 
har de populär-retoriska exempelberättelser som används i de fornsvenska 
postillorna behandlats. Emellertid tåls dessa berättelser att undersökas i en 
mer omfattande studie. Inte minst bör predikanternas exempelberättelser 
utforskas närmare i förhållande till hur de bidrar till att moraliskt fostra just 
sin bestämda publik: sin primärpublik. I jämförelse med exempelberättelser-
na i Birgittas revelationer riktar sig nämligen exempelberättelserna i de 
svenska predikanternas postillor inte bara till en annan publik i tid, utan 
också till en annan publik socialt sett. 

 
 

                                                        
44 För skillnaden mellan ”exempelberättelse” och dessa termer, se terminologin i kap. 2 s. 50–
52 nedan. 
45 Murphy J. 1974, s. 310, 313, 342; Roberts 2002, s. 52–56; Roberts 2005, s. 92–93. 
46 Andersson 1991a. Jag kommenterar denna studie närmare i kap. 3, s. 122, 125, 128, 137–
138, 152 nedan. 
47 Andersson 2010. Jag kommenterar denna studie närmare i kap. 4, s. 162–163 nedan. 
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Olika primärpubliker 
 

När det kommer till frågan om vilka som utgör de svenska predikanternas 
primära målgrupp (vilka de moraliskt ville fostra) är saken relativt enkel. 
Som anförts har tidigare studier understrukit att predikanternas folkspråkiga 
postillor, med sina populära drag, avsåg att fungera som uppslag för predi-
kan inför lekfolk under 1400-talet senare del.48 De svenska predikanternas 
ämnade primärpublik var följaktligen den breda svenska allmänheten: en 
inhemsk mottagarkrets som till största del bestod av män och kvinnor ur de 
lägre profana samhällsstånden. Beroende på om predikan hölls i en stad (för-
slagsvis i Vadstena) eller på landsbygden avsåg den därmed först och främst 
adressera en lekmannaförsamling där majoriteten utgjordes av ofrälse bönder 
eller av ofrälse stadsbor och borgare. 

Något mer komplicerat är det att ringa in Birgittas tänkta primärpublik. 
Visserligen var det Birgittas önskan att, som Kristus språkrör på jorden, re-
formera hela mänskligheten och alla kristna på 1300-talet. Men till att börja 
med behövde Birgitta övertyga dem som kunde bistå henne i denna stor-
slagna uppgift. Hon behövde sprida revelationernas moraliska budskap till 
en primärpublik som i sin tur hade förmågan att vidareförmedla dem och 
deras budskap till resten av kristenheten och slutligen till alla människor i 
världen. Vilka det var som skulle utgöra denna kärntrupp framgår också i re-
velationerna och i samtida kommentarer. 

För Birgitta låter i flera revelationskapitel vända sig direkt till enskilda 
mottagare, som Kristus genom Birgitta vill rådge. Dessa mottagare är mesta-
dels klerker, ordensfolk, påvar, världsliga ståndspersoner, drottningar, kung-
ar eller kejsare.49 Samma inflytelserika adressater är också de som avbildas 
på de tidigaste bilderna av Birgitta från slutet av 1300-talet. Den kanske 
främsta av dessa är illuminationen till den åttonde revelationsboken i ett 
manuskript som daterats till mellan år 1375–1390 – alltså före Birgittas ka-
nonisation – och som finns bevarad på Pierpont Morgan Library i New York 
(se Bild 1 på nästa sida). Birgitta visas i bildens övre del motta sina uppenba-
relser från Kristus, Maria och den himmelska härskaran av helgon. Uppenba-
relsen lämnar hon sedan över till sina biktfäder, ex-biskopen Alfonso av Jaén 
och  prior  Petrus av  Alvastra. I bildens  nedre del  syns  därefter de två bikt- 

                                                        
48 Det kan förvisso hävdas att författarna till de svenska medeltidspostillorna skrev dem med 
tanke på de predikantkollegor som skulle använda dem i predikan för folket. Dock är det 
orimligt att betrakta andra predikanter som de primära mottagarna för postillornas och deras 
exempelberättelsers moraliska fostran – den som jag kommer att studera. 
49 Se förslagsvis Rev. III:13; IV:45; IV:139; VIII:18. Det kan även framhållas att Birgittas 
redaktörer i prologen till den tryckta Lübeck-upplagan från år 1492 dedikerat den andra reve-
lationsboken till riddarna, den tredje boken till prästerna och den åttonde till kejsarna och 
kungligheterna. Se prologerna till dessa böcker i Den Heliga Birgitta, Himmelska uppenbarel-
ser i översättning av Lundén 1957–1958, b. 1 och 3. Naturligtvis är utöver det även Birgittas 
ordensregel tillägnad klosterfolk. 
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BILD 1. Illumination i manuskript till Rev. VIII (MS M. 498, fol. 343v). Bilden tillhör ett av 
de tidigaste Birgittaporträtten och visar hur hon mottar och vidareförmedlar sina revelationer. 
Copyright & Photographic credit: Pierpont Morgan Library, New York. 
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fäderna vidareförmedla revelationerna till en kristen kejsare eller storkung 
som sitter bland andra kungar och drottningar tillsammans med soldater och 
hovfolk. Bakom biktfäderna står också representanter för kyrkans ledning 
och kloster, vilka likaså tar del av Birgittas revelationer. Denna tidiga Birgit-
tabild visar följaktligen, precis som revelationernas dedikationer, på att Bir-
gitta i första hand siktade på en mäktig internationell mottagarkrets.50 

Att det var de högre samhällsgrupperna inom kristenheten som Birgitta 
primärt vände sig till har därtill framhållits inom Birgittaforskningen. Å ena 
sidan har flera, likt Fogelqvist, anfört att Birgittas moraliska reformprogram 
inte bara omnämner utan också väsentligen handlar om de styrande parternas 
angelägenheter. Fogelqvist belyser i synnerhet hur hårt Birgitta klandrade 
ridderskapet, prästerskapet och ordensfolket i Europa, vilka ansågs ha förfal-
lit mer än andra, då de gjorde sig skyldiga till en rad dödssynder förutom 
hyckleri, simoni och nepotism. Dock var det också dessa grupper som i 
egenskap av världsliga och andliga ledare kunde vända den onda utveckling-
en om de bestämde sig för att ta sitt ansvar och agera som goda kristliga 
föredömen, samt om de ingrep mot sina underlydandes oseder.51 Å andra 
sidan har andra, likt Odelman, pekat på inslagen av lärd retorik i revelation-
erna, och tagit det som bevis på att opuset adresserades till vittra mottagare. 
Det latinska skriftspråket valdes för att möjliggöra att verket skulle spridas 
och läsas av den europeiska eliten. Därutöver menar Odelman att revelation-
ernas teologiska och stilistiska finesser, med redaktörernas hjälp, utarbetades 
för att väcka respekt hos boklärda mottagare inom hoven och kyrkan. Samti-
digt menar emellertid Odelman att revelationernas framställning till viss del 
också påminner om den folkliga predikan. Skälet är överensstämmelser i 
disposition samt att det i revelationerna går att finna även populära prediko-
hjälpmedel, såsom liknelser och berättade exempel. Enligt Odelman är Bir-
gittas revelationer av den anledningen att betrakta som ett verk, vilken ge-
nom att den adresserar påvar, kyrkomän och världsliga ledare, söker över-
tyga genom att ta det bästa från både den lärda litteraturen och den populära 
förkunnelsen.52 

                                                        
50 För manuskriptet och illuminationen, se Aili & Svanberg 2003, s. 31–37, 68–70. 
51 Fogelqvist 1993b, s. 31–32, 167–183. Jämför uttalanden om Birgittas ambitioner och adres-
serande i Klockars 1973, s. 106; Ferm 1993; Härdelin 1998, s. 79–94; Nyberg 2003; Sjöberg 
2003, s. 85–86. 
52 Odelman 1993. Odelman beskriver särskilt Birgittas adressater när hon jämför revelationer-
na med den folkliga predikan i följande: ”I Birgittas uppenbarelser möter vi en typ av förkun-
nelse, som har nära anknytning till predikogenren men som i vissa avseenden skiljer sig från 
denna. Predikan riktar sig i allmänhet till alla, både lärda och olärda, och framförs muntligen 
på folkspråket (även om det också finns predikningar som är avsedda för läsning). Birgitta 
däremot vänder sig till en internationell publik, som i stor utsträckning är en elit – påven, 
kyrkofurstar, världsliga ledare i olika länder, ibland stormannaklassen i det egna landet – och 
hon gör det skriftligt och på latin (en anpassning till svensk publik gjordes genom återöver-
sättning till svenska).”, Odelman 1993, s. 16. För påtalade likheter mellan revelationerna och 
predikan beträffande exemplifierande narrativ, jämför även Strömberg 1944, s. 163–178. 



 30 

Utifrån ovanstående kan det således med stor sannolikhet framhållas att 
Birgittas primära målgrupp var hennes ståndlikar under 1300-talet: de makt-
havare som skulle förverkliga hennes reformprogram, uppbygga den bir-
gittinska klosterorden och försvara Birgittas andliga anspråk (hennes fram-
tida helgonförklaring). Annorlunda uttryckt var Birgittas avsedda primär-
publik en inflytelserik internationell elit, bestående av världsliga och andliga 
ledare. Ytterligare kan det antas att Birgitta i sitt adresserande också priorite-
rade män framför kvinnor, då männen var de som besatt större makt och 
inflytande i samhället. Medan välborna kvinnor var viktiga för Birgitta var 
sålunda deras makar, bröder och söner helt avgörande för förverkligandet av 
hennes ambitioner. 

Både Birgitta och de svenska predikanterna avser alltså att adressera pri-
märpubliker (en term som fortsättningsvis används synonymt med ”publi-
ker”, ”mottagare”, ”målgrupper” och ”adressater” om inget annat anges) 
med olika social sammansättning. I Birgittas fall är den tilltänkta primärpub-
liken en relativt homogen europeisk elit av kyrkliga och profana företrädare 
som hålls samman av sin ställning, sina kontakter och sitt samhällsinfly-
tande.53 Många i denna primärpublik förväntas också vara kapabla till att 
individuellt läsa revelationerna, eller lyssna till högläsning av dem i klostren 
och på andra håll. I predikanternas fall är däremot den avsedda primärpubli-
ken en heterogen svensk allmänhet bestående av flera olika sociala grupper, 
om än dominerad av de lägre profana stånden i samhället. Detta är vidare en 
primärpublik som kollektivt förväntades åhöra predikan.  

Genom att ställa Birgittas och predikanternas verk mot varandra blir det 
därför möjligt att undersöka inte bara innehållet i deras moraliska fostran 
eller hur deras fostran tar sig uttryck. Det blir även möjligt att diskutera lik-
heter och skillnader i hur författarna ville fostra sin respektive primärpublik. 
Särskilt intressant blir det dessutom att fokusera på författarnas exempelbe-
rättelser, då primärpublikerna med dem – oavsett om de läste eller hörde 
berättelserna – skulle ledas till insikt om budskapen i revelationerna och 
postillorna. Birgitta och predikanterna bör ju ha valt att infoga hjälpmedel 
som de fann var både lämpliga och publikfriande för just sin primärpublik. 
Exempelberättelserna och deras användning i författarnas verk blir i och med 
det värdefulla att studera och jämföra med avseende på publikanpassning. 

En annan fråga är varför Birgitta och de svenska predikanterna, likt andra 
moralföreläsare, ansåg det vara av högsta vikt att kristligen fostra sin respek-
tive publik. Varför ansträngde de sig i själva verket så mycket för att för-
medla sina budskap? Svaret kan sökas i senmedeltidens katolska tro och 

                                                        
53 Det kan nämnas att det världsliga och andliga frälset under medeltiden var tätt sammanflä-
tat. Liksom i Birgittas egen familj (se s. 19–20 ovan) var det vanligt att de rika familjernas 
söner intog positioner inom både samhällets världsliga och andliga sfär, varmed de befäste 
ättens inflytande. Elitens kontaktnät var också internationellt. För en studie av de bärande 
banden av vänskap, kärlek och brödraskap i Norden år 1000–1200, se Hermanson 2009. 
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verklighetsuppfattning, som i mycket präglades av föreställningen om män-
niskosjälens utsatthet. 

En strid om själarna: senmedeltidens religiositet, föreställningar 
och doktriner 
 

Vid studien av Birgittas och de svenska predikanternas moraliska fostran av 
sina publiker är det angelägenhet att ta hänsyn till deras samtid och till dess 
religiösa tankesystem. För att kunna förstå författarnas ambitioner är det 
viktig att sätta dem i samband med den samhällskontext och den anda i vil-
ken de verkade, något som studier kring senmedeltidens religiositet, före-
ställningar och doktriner kan bidra med. 

Vissa forskare har tyckt sig se en ökad religiös oro och tro på apokalyp-
sens och domedagens nära förestående under senmedeltiden – en uppfattning 
som inte minst står att se hos Birgitta.54 Anledningen till denna oro framhålls 
vara den senmedeltida depressionen i Europa: den som började med klimat-
förändringarna och agrarkrisen (”den stora svälten”) vid 1300-talets inled-
ning, och som åtföljdes av digerdöden vid seklets mitt, samt i vars släptåg 
krig, politiska maktstrider och andra samhälliga oroligheter såsom judeför-
följelser kom att göra sig gällande.55 

Ändå markerar 1300- och 1400-talet en period i vilken den katolska kyr-
kan verkade konsoliderande och kulturellt sammanhållande för Västeuropa. 
Trots tillväxten av heretiska rörelser och från kyrkan mer fristående religiösa 
sammanslutningar såsom beguinerna, samt tilltagande antiklerikal kritik och 
inre stridigheter inom kyrkoledningen,56 stärkte kyrkan under hög- och sen-
medeltiden sitt inflytande över befolkningen. Med befästandet av biktobliga-
toriet, det kyrkliga dopet, vigseln och sista smörjelsen, kom kyrkan att in-
träda i varje del av den kristnes liv och att söka vägleda och forma dennes 
samvete. Om tidigare århundraden hade handlat om att omvända icke-
troende till den kristna tron och att få människor att delta i kyrkolivet och i 
den kristna gemenskapen, kom det från 1100-talets slut att snarare handla 
om strävan att kontrollera människors tänkande, en föresats som inom 1400-
talets teologi även kom att intensifieras. Fokuset inom kyrkan övergick i och 
med det även från de kristna som ett kollektiv till den kristne som en individ, 

                                                        
54 För Birgittas och senmedeltidens religiösa oro, se Stjerna 1994, s. 25–30. För nervös ambi-
valens bland religiösa lekmannarörelser, se Vauchez 1996, s. 23–26. För övrigt råder det både 
i revelationerna och i de svenska medeltidspostillorna, liksom i andra senmedeltida verk, 
oklarhet kring när själen i livet efter detta ska dömas. Det talas i dem både om att själen döms 
direkt efter döden och vid domedagen. 
55 För agrarkrisen och digerdöden, jämför Myrdal 2003b; Campbell B. 2016. För pogromer 
mot judar i digerdödens släptåg, se Foa 2000, s. 13–16. 
56 För senmedeltida kätteri, se Lambert 2002, s. 194–382. För antiklerikalism, se Graus 1993. 
För Avignonpåvedömet och den stora schismen, se Rollo-Koster 2015; Weiß 2009.  
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varmed varje människas individuella ansvar för sin själs frälsning (lösning-
en från synd och slutliga inträde i himmelriket) underströks.57 

Denna betoning på den enskildes fromhet och moraliska agerande sam-
manföll också med de rådande kristna föreställningarna om tillvarons inrätt-
ning. Människosjälen ansågs nämligen vara spelplatsen för en kamp mellan 
ont och gott.58 Som Klockars skriver beträffande Birgittas och hennes sam-
tids verklighetsuppfattning bedömdes människan inta en särställning i skap-
elsen. Med sin kropp bands hon till den synliga materiella världen. Samti-
digt kunde hon dock med sin odödliga själ ana Gud, änglarna, Jungfru Ma-
ria, helgonen och Satan i den dolda immateriella världen (bestående av sfä-
rerna himmelriket, skärselden och helvetet). Den senare metafysiska (över-
jordiska/översinnliga) tillvaron var den verklighet som människan efter sin 
lekamliga död skulle komma till och som representerade det verkliga livet. 
De dödas själar var således inte borta utan närvarande i en annan dimension 
varifrån de ibland kommunicerade med de på jorden levande.59  

Men skapad till sin Herres avbild hade människan också givits fri vilja, 
vilken gjorde henne sårbar för djävulen. Klockars beskriver hur djävulen, 
enligt medeltidens demonologi, visserligen var underkastad Gud men ändå 
fullt kapabel till att häckla människan. Ty den fallna ängeln Satan skydde 
inga medel då han, med sitt anhang av demoner (smådjävlar), trängde mellan 
världarna och utnyttjade människans fria vilja till att förmå henne att på jor-
den göra uppror emot Gud. Djävulen kunde därmed erövra människans ande 
genom att få henne att självmant avvika från den frälsningsplan som Herren i 
sin kärlek utlagt för henne – en frälsningsplan som inletts med skapelsen och 
de bibliska profeternas utsändande, fullföljdes i Jesus offer för mänsklighet-
ens synder och som skulle fullbordas i Kristus återkomst på domedagen.60  

Det var följaktligen i denna strid om människans själ som kyrkan och 
dess undervisning kom in i bilden. För att kunna stå emot djävulens snaror 
och välja Gud behövde varje människa erhålla kunskap om kristendomens 
viktigaste doktriner. Varje kristen behövde upplysas om hur just hon skulle 
agera, tro och tänka för att kunna nå den slutliga frälsningen i Guds rike. 
                                                        
57 Morris C. 1987. För 1400-talets nominalistiska strömning inom teologin och dess påverkan 
på biktundervisningen i det svenska riket, se Kilström 1958, s. 130–133. 
58 För den rasande striden mellan goda och onda änglar om människan, se Edden 1992. 
59 Klockars 1973, s. 38, 63–72, 183–187. Jämför Bergquist 2003; Raudvere 2003. Se även 
Härdelin, som beskriver alla tings ”genombrutna ytor” som ett sätt att förklara medeltidsmän-
niskans syn på den metafysiska verkligheten. Bakom det fysiska ansågs en andlig immateriell 
dimension härbärgeras. Om än outgrundlig till sin karaktär var den en ständigt närvarande 
realitet som var intimt sammanvävd med den timliga. Den metafysiska tillvaron och dess 
varelser utgjorde så till vida en ofrånkomlig immateriell aspekt av livet, och det var en verk-
lighet som människan behövde lära sig att förhålla sig till för att nå frälsningen. Härdelin 
2005b. 
60 Klockars 1973, s. 38–40, 47–59. För medeltidens demonologi jämför Raudvere 2000; 
Muchembled 2002. För djävulens influerande av människans känslor, se Schmitt 2017. För 
senmedeltidens syn på apokalypsen, se studierna i Emmerson & McGinn (red.) 1992; Bynum 
& Freedman (red.) 2000. 
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Den katolska kyrkans allmänna katekesundervisning har för svensk del 
studerats av teologen Bengt Ingmar Kilström som särskilt anför predikans 
och bikten betydelse i vägledningen av individen under senmedeltiden. För 
det var genom åhörandet av predikan som den enskilde fick undervisning om 
de doktrinära lärdomar som denne sedan skulle använda i sin individuella 
bikt och botgöring för att från prästen kunna erhålla syndernas förlåtelse och 
motta Kristi lekamen vid nattvarden. Lekfolket skulle därmed via predikan 
erhålla den kunskap som de behövde för sin själs frälsning skull.61 Till dessa 
doktriner hörde främst ett antal dominerande dygd- och syndkataloger, de sju 
sakramenten, trosbekännelsen, böner, dekalogen, allmosor, barmhärtighets-
verken samt vetskap om de kristna högtiderna och fastetiderna. Vidare var 
självfallet vördandet av helgonen, kyrkorummet, prästerskapets auktoritet 
och deltagandet i det kyrkliga livet av stor betydelse.62  

Fast kyrkan lärde även att människor av olika stånd, kön och civil status 
inte bara hade olika uppgifter och förhållningsregler i samhället utan också 
vissa specifika religiösa skyldigheter, något som bland annat Härdelin disku-
terat utifrån predikningar från Vadstena. Det hörde till lekfolkets särskilda 
plikt att erlägga kyrkan tionde. Dessutom uppmuntrades lekfolket att leva 
gudfruktiga gifta liv, varvid det tillkom dem att efter sin ställning utföra 
kroppsarbete till samhällets världsliga försörjning. Klerkerna och ordensfol-
ket skulle, å sin sida, leva i celibat och använda framför allt intellektets gå-
vor för att sörja för sina medkristnas undervisning och själavård, samt för 
dem verka såsom goda föredömen. I den kristna samhällsorganismen skulle 
på så sätt de olika stånden komplettera varandra och harmoniskt samverka.63 

Medan senmedeltiden kantades av svårigheter inom jordbruket, minskad 
befolkning efter digerdödens härjning och social och politisk oro, pågick det 
alltså samtidigt en kamp av ett annat slag: den om människans tro och själ. 
Och det var i denna strid som Birgitta och de svenska predikanterna ville 
fostra sina adressater till goda kristna medmänniskor och vägleda dem till 
himmelsk frid i livet efter detta. Jag kommer därför att utgå ifrån att de som 
moralföreläsare inte bara vill ge sina respektive mottagare kunskap om hur 
de skulle leva som fromma kristna. Författarna ville få sina mottagare att 
aktivt efterleva de kristna doktriner som skulle ge dem tillträde till himmel-
riket, något som i sin tur krävde att dessa framlades på ett slagkraftigt sätt – 
inte minst med hjälp av exempelberättelser. 

                                                        
61 Kilström 1958, s. 79, 108–109. För diskussionen om den medeltidspredikans effektivitet, 
betydelse, inflytande och bemötande av publiken på kontinenten, jämför även med studierna i 
Muzzarelli (red.) 2014. 
62 Jämför Kilström 1958; Tanner & Watson 2006. De senare har belyst vad som utgjorde 
minimum kraven för folklig kristendomskunskap från påvekyrkan centralt. 
63 Härdelin 1998, s. 79–94. För kvinnors och mäns andliga plikter inom äktenskapet i Birgittas 
och hennes samtids ögon, se företrädesvis Sjöberg 2003. 
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Doktriner publikanpassas via exemplifierande berättelser 
 

Den internationella forskningen kring medeltidens exempellitteratur är om-
fattande. Studier har bedrivits på homiletiska material från företrädesvis 
Frankrike och England, i vilka forskare behandlat många aspekter av de se-
delärande berättelsernas kulturhistoriska betingelser.64 I samband med det 
har också medeltida författares medvetna anpassning till sin publik kommit 
att diskuteras. Publikanpassning har som fenomen berörts i relation till tre 
områden: i samband med de exemplifierande berättelsernas historik, i sam-
band med deras upptagning och spridning i det medeltida samhället, samt i 
samband med berättelsernas koppling till det som de exemplifierar. Detta är 
tre diskussioner som även blir relevanta utgångspunkter för studien av hur 
Birgitta och de svenska predikanterna moraliskt fostrar sina mottagare via 
sina exempelberättelser, och som jag därför nedan vill kommentera. 

Till obildade och bildade: berättelsernas historik 
Själva den retorisk-didaktiska användningen av berättelser som exempel har 
inom exempellitteraturforskningen anförts vara mycket gammal, liksom 
kännedomen om att talaren, för att vinna gehör, bör anpassa sitt anförande 
till de adresserade. Skriftliga belägg på begagnandet av exemplifierande be-
rättelser finns från antiken, då grekiska och romerska retoriker i sina tal an-
vände dem i syfte att övertyga.65 I Nya Testamentet skildras det också hur 
Jesus genom paraboliska berättelser, i form av liknelser, moraliskt vägledde 
sina åhörare. En tidig förespråkare för den kristna exempellitteraturen var 
dessutom påve Gregorius den store (levde 540–609) som av litteraturhistori-
kern Margaret Howie kallats för ”den medeltida predikoberättelsens fader”. 
Gregorius exempelsamlingar och predikomaterial kom att inspirera senare 
århundradens predikan.66  

Likväl var det först från slutet av 1100-talet som exempellitteraturen fick 
sitt verkliga uppsving i och med Ars predicandi och med franska predikanter 
såsom Alaine de Lille (död 1202), Jacques de Vitry (död 1240), Étienne de 
Bourbon (även kallad Stephanus de Bourbon, död 1261) samt senare Jean 
Gobi (död cirka 1350), Jaen Gerson (död 1429) och den engelske John 

                                                        
64 För några inflytelserika äldre studier av medeltida exempellitteratur, se Crane 1890; Mosher 
1911; Smyth 1940; Owst 1961, s. 149–209; Welter 1973. Owsts och Welters studier publice-
rades ursprungligen på 1920-talet. 
65 Howie 1923, s. 5. Skillnaden mellan den klassiska antikens och den kristna medeltidens 
berättade exempel har förutom form och retorik, bland annat framhållits vara att de förra i stor 
utsträckning låter framhålla krigshjältar medan de senare låter framhålla mer mångfacetterade 
hjältar eftersom det är det kristliga agerandet och inte hjältemodet i sig som i dem fokuseras. 
Se Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 41–48. Jämför Tubach 1962, s. 409. 
66 Howie 1923, s. 6. Jämför Rivers 2010, s. 193–195. För praktiken med publikanpassning av 
predikan, med start under tidig medeltid, se även McCune 2013. 
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Bromyard (död 1352),67 till vars tradition också Birgittas svenska biktfader 
magister Mathias anslöt sig.68 Med denna nyordning inom predikan kom, 
som James Jerome Murphy och Phyllis Roberts beskrivit, antikens medve-
tenhet kring retorikens betydelse att nyttjas för att åstadkomma religiös sin-
nesrörelse hos åhörarna, en inre reformering av själen som skulle föra dem 
mot frälsningen.69 För det var nu som det berättade exemplets förmåga att 
pedagogiskt ledsaga det mänskliga sinnet till insikt om abstrakta trossatser 
kom att värdesättas, när predikanterna insåg att de med stöd av dem kunde 
göra också mer invecklade kristna doktriner lättfattliga.70 

Som tagits upp i ovanstående avsnitt har predikoforskningen traditionellt 
hänfört användandet av berättade exempel till den predikan som vändes till 
den icke-läskunniga menigheten. När predikanterna ombads anpassa predi-
kan till sina åhörares fattningsförmåga fick berättelserna sin givna plats i 
förkunnelsen, där dessa tillsammans med kyrkomålningar, den liturgiska 
undervisningen och bikten blev viktiga verktyg i populariseringen av teolo-
gin.71 Tillsammans bidrog således berättelserna till att hålla samman en soci-
alt stratifierad åhörargrupp genom att närma sig denna ”på dess egna vill-
kor”. 

Ändå blev exemplifierande berättelser också omtyckta bland den under 
senmedeltiden växande skaran av läskunniga. Ty ett annat forum för berät-
tade exempel var den från högmedeltidens slut blomstrande religiösa upp-
byggelselitteraturen, vars didaktik litteraturvetaren Margarete Andersson-
Schmitt studerat och som även litteraturvetaren Lotta Paulin berör i sin stu-
die av exempellitteratur från år 1400–1750. Bland denna litteratur fanns 
instruktiva exempelböcker såsom den lågtyska Seelentrost, vilken översattes 
till fornsvenska Själinna thröst under början av 1400-talet och som primärt 
riktades till klostren och de rikas hem i det svenska riket.72 En annan forn-
svensk exempelbok är Järteckensboken som behandlats av teologen Oloph 
Odenius och dateras till sent 1300-tal.73 Precis som den populära predikan 
kom författare i verk som dessa att använda berättade exempel för att väg-
leda mottagarna till ett frommare liv genom att, i förhållande till utvalda 
kristna doktriner, tala till både mottagarnas förnuft och känsla. Mot denna 

                                                        
67 För historiken kring Ars predicandi och berättade exempel, se Roberts 2002, s. 52–55. Se 
även Schmitt red. 1985. För Jacques de Vitry, se även Sandor 1993. För Jean Gerson, se 
Brown C. 1987. 
68 Strömberg 1944. 
69 Murphy J. 1974, s. 306–344; Roberts 2002. Se även Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 
46. 
70 Jämför det inledande citatet och kommentarerna kring det på s. 15 ovan. 
71 För bilder och liturgins betydelse i den kyrkliga undervisningen av lekfolk i det svenska 
riket, se Pernler 2012. För religiösa målningars undervisning och förevisande av doktriner, se 
även Gelfand 2007. För liturgin i allmänhet, jämför Vitz 2005. För biktundervisning i det 
svenska riket, se Kilström 1958, s. 109–146. 
72 Andersson-Schmitt 1989; Paulin 2012. 
73 Odenius 1981. 
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för frälsningen nyttiga uppbyggelselitteratur stod emellertid den profana 
litteraturen som i vissa fall även kom att använda berättade exempel, om än 
utifrån helt andra ändamål. Den florentinske författaren Giovanni Boccac-
cios (död 1375) Decamerone och den engelske hovskalden Geoffrey Chau-
cers (död 1400) Canterbury Tales tog till sig av kyrkans användning av ex-
emplifierande berättelser men kom för sin del att nyttja dem för att roa sina 
läsare och inte för att undervisa dem i kristna trossatser. 

Med hänsyn till Birgittas revelationer och de svenska predikanternas po-
stillor kan dessa tydligt placeras in i den religiösa uppbyggelselitteraturen 
respektive i den populära predikan. I överensstämmelse med dessa genrer 
var deras syfte inte att underhålla utan att på ett pedagogiskt sätt ledsaga 
publiken mot kristligt leverne. Trots det bör de, likt sin samtids moralförelä-
sare, ha insett att de i sina verk behövde göra sina sedelärande budskap in-
tresseväckande för sin respektive publik. 

Hos senmedeltidens predikanter fanns det nämligen en klar medvetenhet 
om den ömtåliga balansen mellan att enbart roa och att moraliskt undervisa 
på ett medryckande sätt. De underhållande dragen hos de exemplifierande 
berättelserna fick inte överutnyttjas på bekostnad av den kristna moralen. 
Det är en problematik som bland annat Susan Phillips belyst mot bakgrund 
av engelska predikningar. Hon visar att senmedeltida predikanter ibland 
frestades att berätta ”roliga historier”, vilka liknade folkets skvallerskrönor, 
varvid de fick motta hård kritik från kollegiet.74 Som ovan framhållits bar 
visserligen Ars predicandi på ett publikfriande ideal. Men förespråkarna av 
denna predikokonst och dess bruk av berättade exempel betonade samtidigt 
vikten av stringens och ändamålsenlig lämplighet beträffande det predikade 
temat. Den som predikade i enlighet med de kyrkliga direktiven skulle 
följaktligen tänka på vad som undervisades till en viss adressat, men också 
på hur detta undervisades till denne. 

Användandet av exemplifierande berättelser inom predikan och uppbyg-
gelselitteraturen var således inte oomtvistad under medeltiden. Kyrkliga 
kritiker såg riskerna i en alltför slapphänt tillämpning av predikoberättelser-
na. Dessutom fanns det en oro för att oerfarna predikanter med illa valda be-
rättelser kunde skämta bort de kristna doktriner som församlingsborna skulle 
få undervisning i. Kulturhistorikern Frederic Tubach menar att en separation 
mellan moral och berättelse allt tydligare gjorde sig gällande i exempellitte-
raturen under senmedeltiden, när den profana exempellitteraturen växte 
fram. Boccaccio och Chaucer har tidigare nämnts, men Tubach pekar även 
på flera tyska verk som skrevs för att underhålla publiken.75 Andra forskare 
har hänvisat till renässansen som en allmän kristid för exemplarisk (i bety-

                                                        
74 Phillips 2007a; Phillips 2007b, s. 13–63. Se även Odenius 1959, s. 91. För medeltida eng-
elska predikanters användning av humor och roliga berättelser i sin predikan, se även Owst 
1961, s. 161–168; Riising 2001. 
75 Tubach 1962. 
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delsen förebildlig eller idealiserande) litteratur, då det var vid denna tid som 
novellen gjorde sitt intåg76 – en profan genre som likväl inspirerats av medel-
tidens religiösa exempellitteratur.77 En stark motreaktion mot predikoberät-
telserna kom också med den protestantiska traditionen som tog bort de berät-
tade exemplen från predikan med motiveringen att berättelserna inte var 
sprungna ur Guds ord (Bibeln) och att de förde med sig vidskeplighet.78 

På samma gång som exemplifierande berättelser under medeltiden prisa-
des för sin sedelärande nytta blev de alltså även sedda med viss skepsis. Pre-
dikoberättelser betraktades som ambivalenta, då de felanvända kunde få 
mottagarna att bilda ”fel” uppfattning om de kristna doktrinerna – något som 
i sin tur också kunde få mottagarna att agera okristligt. Denna ambivalens 
kring predikoberättelserna betydde dock inte att predikanterna var döva för 
folkliga influenser när de konstruerade sina berättelser. Tvärtom fann predi-
kanterna att de kunde vinna sina församlingars uppmärksamhet, förståelse 
och välvilja om de tog till sig av folkets eget berättande. Som ska beröras 
närmare nedan, har ett flertal studier ägnats åt att spåra de exemplifierande 
berättelserna förekomst i olika medeltida källor, varav somliga knutits till 
folkloren. 

Upplockandet, bearbetandet och spridningen av berättelser 
Litteraturhistorikern Jean-Théobald Welter hör till dem som utforskat exem-
pellitteraturen utifrån enskilda berättelsers kulturella rötter. Welter framhål-
ler att medeltidens berättade exempel härrör från såväl lärda som folkliga 
källor. De härrör närmare bestämt från en uppsjö av helgonlegender, mira-
kel, fabler, bibliska och antika liknelser, sagor, poem, krönikor, skvaller och 
historiska händelser med mera, vilka plockades upp av predikanterna och 
sedan omarbetades för att kunna fungera som moraliserande berättade exem-
pel i predikan.79 Många av dem samlades också i särskilda exempelsamlingar 
som stod predikanterna till buds, i vilka berättelserna radades upp tematiskt 
efter de olika kristna doktriner och ämnen som de ansågs kunna användas 
som exempel för.80 Den osäkra predikanten kunde alltså vid behov söka i 
dessa exempelsamlingar efter nyttiga berättelser till sin predikan.  

Kyrkans förkunnare var därmed vaksamma i mötet med lekfolk. De lyss-
nade till folkets upplevelser, sagor och historier, varmed de kom att skriva 
                                                        
76 Jämför Stierle 1998; Rigolot 1998. För renässansens retoriska användning av exempellitte-
ratur, se Lyons 1989. 
77 Cazalé-Bérard 1998. 
78 För den svenska reformationens kritik mot predikoberättelserna, se företrädesvis Pahlmblad 
2010, s. 52–53. 
79 Welter 1973, s. 83–108. Jämför Mosher 1911, s. 6–7; Whitesell 1947; Lee 1981. Se även 
Gregg 1977. För nordisk del, se Odenius 1959, s. 91–94. 
80 För en efterforskning av de olika berättelser som ingår i dessa exempelsamlingar, se Tubach 
1969. Se även internetdatabasen Thesaurus Exemplorum Medii Aevi i vilken ett stort antal 
predikoberättelser samlats och i vilken det går att se i vilken exempelsamling/predikosamling 
de härrör från. Se närmare http://lodel.ehess.fr/gahom/thema/ Hämtad 2016-09-15 kl.10.00. 
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ned, återanvända och i redigerad form bevara ett stort antal muntliga berät-
telser för framtiden.81 Den medeltida hagiografins mirakelberättelser visar, 
enligt historikern Aron Gurevič, på hur prästerna systematiskt använde sig 
av lekfolkets berättelser i sin undervisning av dem. Gurevič skriver i sin 
studie av medeltidens populärkultur att ”The outcome of the fantasy of the 
masses was returned to them by monks and clerics in a socially and reli-
giously filtered version.”82 Enligt Gurevič rådde det således en dialog mellan 
de lärda och de olärda i samhället: mellan den skolade teologin och folkloren 
inom det kristna kulturområdet, vilken också gör sig påmind i medeltidens 
predikoberättelser.83 Medeltidens (och särskilt senmedeltidens) kulturella ut-
byte och cirkulation av berättelser kan därför beskrivas som en rundgång 
mellan ”berättelseproducenter” som hierarkiskt befinner sig på olika håll i 
samhället, och som står i kontakt med både sitt rikes och andra rikens berät-
tartraditioner. 

För att åskådliggöra detta intrikata kretslopp har jag uppritat Figur 1 på 
nästa sida. Liksom i denna figur visas, kan det medeltida samhället betraktas 
ha haft ett överordnat lärt auktoritativt utbyte av berättelser, vilka spreds 
skriftligen. Här fanns kyrkans textproduktion och de profana författarna 
vilka tog intryck av varandras berättelser och av lärda litteratur, såsom Bi-
beln, legender och krönikor. Dessa skriftlärda hämtade emellertid input även 
från det folkliga utbytet av muntligt vardagsberättande i form av bland annat 
sagor, skämt och skvaller. Omvänt kom också de skriftlärdas berättelser 
folket till del genom framför allt den professionella folkundervisning som 
kyrkan stod för. Det var också en folkundervisning i vilken folkets egna be-
rättelser återanvändes och återgavs i modifierad form. Såväl det auktoritativa 
som den folkliga cirkulationen av berättelser kom vidare att påverkas både 
av inhemskt och utländskt berättande. Under medeltiden kom rättare sagt 
somliga berättelser att spridas – genom skrift och tal – över hela det kristna 
kulturområdet medan andra förblev lokala företeelser. Detta betyder dock 
inte att de lokala berättelserna inte påverkades av utländska förhållanden och 
strömningar. Precis som en berättelses ursprung inom antingen det auktorita-
tiva eller folkliga utbytet av berättelser ofta är svår att spåra, kan det ibland 
även vara bekymmersamt att utröna en berättelses geografiska tillkomst, för 
att inte tala om den exakta tidpunkten för dess tillblivelse. 

Angående Birgitta och de svenska predikanterna var de författare vars be-
rättelseproduktion i Figur 1 kan lokaliseras till det auktoritativa utbytet: båda 
representerar de en del av den kyrkliga textproduktionen. Birgitta var visser-
ligen en lekkvinna, men med stöd av sina lärda biktfäder blev så småningom 
hennes  publicerade verk en del av kyrkans texter. Till skillnad från  Birgitta, 
                                                        
81 Whitesell 1947, s. 358; Geremek 1980, s. 177. För svensk del se även Andersson 1991a, s. 
288–292. 
82 Gurevič 1988, s. 58 
83 Gurevič 1988, s. 210. För denna tvåvägskommunikation i fråga om predikoberättelser, se 
även Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 85–107. 
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som riktade sig till en primärpublik vilken till stor del kunde läsa, lät dock 
predikanterna adressera människor utanför det auktoritativa utbytet. De äg-
nade sig i första hand åt professionell folkundervisning av dem som till 
största del levde i en muntligt dominerad kultur. Båda författarna var dock i 
sin berättelseproduktion mottagliga också för folkliga influenser och för nära 
och fjärran kulturgods, något som tidigare studier också visat prov på i deras 
verk och i anslutning till deras berättelser.84 

Detta komplexa kretslopp av berättelser är alltså något som jag utgår från 
i min studie, även om jag inte studerar det. Jag kommer inte att försöka ta 
reda på vilka av Birgittas och predikanternas exempelberättelser som är de-
ras egna och vilka de lånat från andra (ett lånande som särskilt bör ha varit 
fallet med flertalet av predikanternas berättelser, då de brukade kontinentala 
förlagor vid utarbetandet av de svenska medeltidspostillorna). Däremot fin-
ner jag det intressant att studera vilka sorters berättelser Birgitta och predi-
kanterna faktiskt valt att använda i förhållande till sin respektive primär-
publik. För oavsett om en berättelse konstruerats av författarna själva eller 
om de lånat den har författarna funnit det gynnsamt att använda berättelsen i 
den moraliska undervisningen av sin publik. 

                                                        
84 Jämför delavsnittet om Birgitta och det om de svenska predikanterna ovan. 
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FIGUR 1. Utbytet och cirkulationen av berättelser under medeltiden sett ur ett hierarkiskt och 
interkulturellt perspektiv. Med det utländska inflytandet förstås allt utanför den stora cirkeln 
och med inhemskt inflytande allt inom den. 
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Dessutom finner jag det likaså vara av intresse att närmare undersöka hur 
Birgitta och predikanterna, som målmedvetna moralföreläsare, använder 
exempelberättelser i sina verk och vad det är som berättelserna där ska ex-
emplifiera. Nedan vill jag därför avslutningsvis förhålla min studie till en 
inom exempellitteraturforskningen pågående diskussion om kopplingen mel-
lan den exemplifierande berättelsen och den doktrinära lärosats vilken berät-
telsen ges som exempel för. 

Exemplifieringen: kopplingen mellan lärdomen och berättelsen 
Till exemplets teori hör att det visar på ett enskilt fall som ansluts till något 
större och mer generellt vilket det beskriver eller belägger. På samma sätt är 
det med de berättelser som utgör exempel i tal och skrift. Med en termino-
logi inspirerad av Ferdinand de Saussures semiotik kan en berättelse uppfatt-
tas som ett exempel på/för något då en koppling bildas mellan ”exemplifi-
kanten”, den exemplifierande berättelsen, och ”exemplifikatet”, det exempli-
fierade ämnet.85 När forskare sökt förstå medeltidens exempellitteratur och 
dess didaktik, har det dock rått delade meningar kring hur fast eller tänjbar 
kopplingen mellan den exemplifierande berättelsen och det exemplifierande 
ämnet egentligen är. 

I sin gemensamma studie sällar sig litteraturvetaren Claude Bremond och 
historikerna Jacques Le Goff och Jean-Claude Schmitt till dem som pekat på 
en fast koppling mellan berättelsen och det som den ska exemplifiera. Vid 
sitt typologiska studium av medeltidens berättade exempel strävar de efter 
att definiera och inringa det som är utmärkande för denna berättelsetyp inom 
framför allt predikan. Häri kommer de fram till att exemplifierande berättel-
ser, i sitt retoriska textsammanhang, ansluter till en utskriven kristen doktrin. 
De visar utifrån den franske predikanten Jacques de Vitrys homiletiska tex-
ter, att det berättade exemplet faktiskt består av två delar: den doktrinära 
lärdomen och berättelsen, vilka reciprokt relaterar till varandra. Lärdomen 
styrks alltså med hjälp av berättelsen under det att berättelsen såsom ett 

                                                        
85 Saussure beskrev språkliga symbolers verkan. Han talade om le signifiant, ’det som bety-
der’, alltså tecknet i språket, och om le signifié, ’det betydda’, alltså objektet som tecknet 
signifierar. Se NE, ”Ferdinand de Saussure”. Det utskrivna ordet HUND (tecknet) blir således 
en symbol för konceptet hund (objektet). Men en liknande logik kan även överföras till exem-
pel som utgör delar av den helhet som de exemplifierar. En kanin är ett exempel på en gna-
gare. En kanin är följaktligen en gnagare, men en gnagare är inte bara en kanin. Gnagare 
inkluderar ju alla de djurarter som hör till gnagarsläktet samtidigt som det exkluderar dem 
som inte hör dit, såsom katter och hundar. Exemplet ”kanin” kan således belysa många vik-
tiga aspekter (karaktärsdrag m.m.) beträffande vad en ”gnagare” är och hur konceptet ”gna-
gare” bör förstås. På samma sätt är det med berättade exempel som när de knyts till ett ämne 
har förmågan att säga något viktigt om hur det ämnet bör förstås. Jämför SAOB, ”exempel”. 
Där framhålls det att exemplet är ett förhållande, en omständighet, en sak eller ett levande 
väsen som tjänar till att belysa något enskilt och typiskt som hör till en gemensam klass. 
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uppmärksamhetsfrämjande argument belyser lärdomen och dess innebörd.86 
Det hela kan beskrivas i följande enkla formel: 

 
lärdom ↔ exemplifierande berättelse 

 
Bremond, Le Goff & Schmitt poängterar därtill att lärdomen ofta organiskt 
hänger samman med den exemplifierande berättelsen i predikan, emedan 
lärdomen vanligen utskrivs omedelbart före eller efter berättelsen.87 Detta är 
också en fast, organisk koppling som Roger Andersson visat i sin studie av 
hur predikoberättelserna textuellt brukas och inkorporerats i de svenska me-
deltidspostillorna. Som ovan beskrivits, ådagalägger nämligen Andersson att 
dessa berättelser, även om de retoriskt kan används på flera olika sätt, alltid 
exemplifierar utskrivna trossatser i predikanternas anförande.88 

För att återgå till Bremonds, Le Goffs & Schmitts typologiska studie av 
medeltidens berättade exempel, kommer de vidare fram till att dessa berät-
telser har vissa narrativa egenskaper, vilka gör dem användbara såsom ex-
empel för lärdomar. Utöver att dessa berättelser är korta (så att publiken inte 
ska tappa ”den röda tråden” till den styrkta lärdomen i förkunnelsen) har de 
även en stringent uppbyggnad.89 Bremond, Le Goff & Schmitt finner att 
händelseutvecklingen, det vill säga intrigstrukturerna, i Jacques de Vitrys 
exemplifierande berättelser följer regelbundet återkommande sekvenser och 
motiv. Dessa är mer precist moraliserande sekvenser och motiv som valts av 
predikanten för att de på intresseväckande och medryckande sätt antogs 
kunna leda publikens tankar i ändamålsenlig riktning.90 Via berättelsens inre 
utformning demonstrerar därmed Bremond, Le Goff & Schmitt hur den me-
deltida avsändaren kunde ge mottagarna en bestämd uppfattning om den 
                                                        
86 Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 113–115. På de efterföljande sidorna anför författar-
na att Vitrys berättade exempel utgör argument för dessa lärdomar i synekdotiskt eller metafo-
riskt hänseende. 
87 Ibid. 
88 Andersson 1991a. Jämför även litteraturhistorikern Fritz Kemmlers iakttagelser av den 
exemplifierande berättelsens kommunikation med en utskriven norm i det engelska uppbyg-
gelseverket Handlyng Sin från 1300-talets början. Kemmler 1984, s. 185–186. 
89 Se framför allt diskussionen kring författarnas definition av exemplum i Bremond, Le Goff 
& Schmitt 1982, s. 37–38. Angående det rent tekniska hantverket måste följaktligen avsända-
ren visa gott omdöme i hur berättelsen utformas. Som litteraturhistorikern Jacques Berlioz 
diskuterat i en artikel, såg medeltida predikanter till att inkorporera predikoberättelser som var 
allmängiltiga, korta, genuina, sannolika, underhållande, metaforiska (alltså bildligt överför-
bara på den enskilde mottagarens levnadssituation) samt minneshäftande. Enligt Berlioz är det 
annorlunda uttryckt dessa sju kvalitéer som gör berättelserna till effektiva exemplifierande 
narrativ med förmåga att moraliskt påverka och vägleda mottagaren. Berlioz 1980. För några 
berättartekniska aspekter och språkliga framställningar i de svenska medeltidspostillorna, 
jämför även Andersson 2010. 
90 Se den intrikata diskussionen kring det berättade exemplet, dess exemplifiering av en lär-
dom och berättelsens olika delar i Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 113–130. För mora-
liserande intrigstrukturer, se specifikt s. 124–131, varvid motiven i intrigerna ges på s. 132–
143. Jag återkommer till detaljerna i denna studie i kap. 4 på s. 165–168 nedan. 
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lärdom som den exemplifierande berättelsen styrker. De visar att den exemp-
lifierande berättelsens narrativa utformning i mycket blir avgörande, då det 
är denna som gör det möjligt för moralföreläsaren att popularisera teologin 
och att anpassa sig till sin avsedda publik. 

Liknande tankegångar möter även i historikern Ruth Mazo Karras studie 
av den engelske dominikanpredikanten John Bromyards uppbyggliga exem-
pelsamling Summa Predicantium. Karras undersöker de berättade exempel 
som ges till stöd för lärdomsrubriker om de sju dödssynderna genom att se 
till fördelningen av kvinnliga och manliga rollfigurer i dem och de motiv 
som dessa involveras i. På så vis blir det möjligt för henne att peka på de 
specifika gestaltningar som dödssynderna ges via de exemplifierande berät-
telserna. Hon argumenterar närmare bestämt för att dödssynderna av Bromy-
ard tilldelas vissa genusspecifika och misogyna innebörder som troligen låg i 
linje med hur Bromyard själv uppfattade synderna och hur han ansåg att 
dessa bäst skulle undervisas lekfolket.91 

Exemplifierande berättelser nyttjas följaktligen i enlighet med Bremond, 
Le Goff & Schmitt, Andersson och Karras för att retoriskt skärpa mottagar-
nas uppmärksamhet och förståelse för viktiga lärdomar i predikan, samt för 
att öka deras intresse för dessa. Men de visar också att de exemplifierande 
berättelserna vid sitt handfasta underbyggande av lärdomarna även tillför 
lärdomarna något mer. I synnerhet visar Bremond, Le Goff & Schmitt och 
Karras att moralföreläsarna med berättelserna gestaltar de lärdomar som de 
styrker, och att berättelserna därmed ger dem sådana tolkningar vilka moral-
föreläsarna trodde skulle gynna publikens inlärning av lärdomarna. 

Att kopplingen mellan medeltidens exemplifierande berättelse och dess 
exemplifierade lärdom är betydligt mer otvungen och tänjbar har emellertid 
anförts av litteraturvetaren Larry Scanlon. För i sin studie av den litterära 
funktionen hos religiös och profan exempellitteratur i senmedeltidens Eng-
land, finner Scanlon att de exemplifierande berättelserna kan stå för sig 
själva. Han menar att den moral som berättelsen ska exemplifiera i realiteten 
finns inneboende i narrativet. Rättare sagt framhåller Scanlon att exemplifie-
rande berättelser iscensätter moralen som därför i strikt mening inte kan 
separeras från dem på det sätt som Bremond, Le Goff & Schmitt framhållit i 
förbindelsen mellan berättelsen och en extern lärdom.92 Dock anser Scanlon 
att medeltidens exemplifierande berättelser – oavsett om de används i homi-
letiska texter eller i furstespeglar och hovlitteratur – alltid förmedlar auktori-
tet till någon/något.93 Berättade exempel utgör således aktiva ideologiför-

                                                        
91 Karras 1992. Detta är en slutsats som också bekräftas i historikern Marie Anne Polo de 
Beaulieus och litteraturhistorikern Joan Young Greggs studier av medeltidens berättade ex-
empel, och som dessutom kan relateras till filologen Peter von Moos iakttagelser rörande de 
typiska rollinnehavarna i dessa berättelser. Se Polo de Beaulieu 1990; Gregg 1997; Von Moos 
1998. Jag berör dessa studier i kap. 4 på s. 195–196 nedan. 
92 Scanlon 1994, s. 30. 
93 Se Scanlons definiering av medeltidens berättade exempel i Scanlon 1994, s. 5, 33–34. 
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medlare enligt Scanlon, då kyrkan med deras hjälp kunde etablera hegemoni 
över de troende, medan hovskalderna med dem kunde argumentera för 
kungamaktens legitimitet, för det profana livets sedvänjor eller för sin egen 
författarauktoritet.94 

Även litteraturvetaren Elizabeth Allen har framhållit kopplingen mellan 
medeltidens exemplifierande berättelse och dess exemplifierande lärdom 
som mycket tänjbar. I sin studie av den engelska senmedeltidens religiösa 
och profana exempellitteratur och adressering av publiken, hävdar nämligen 
Allen att exemplifierande berättelser gav mottagarna en viss tolkningsfrihet 
då de hörde eller läste dem. Hon menar att den enskilde mottagaren via be-
rättelsernas narrativa utformning kunde bilda sig en egen uppfattning om den 
moral som berättelsen skulle förmedla – en uppfattning som kunde skilja sig 
från den lärdom som berättelsen ur retorisk synpunkt avsågs styrka i författa-
rens anförande. Allen anser i och med det att medeltidens exemplifierande 
berättelser engagerade publiken och uppmanade dem att tänka själva: att 
publiken blev medagerande och medskapande i uttolkandet av berättelsernas 
moral och betydelse.95 

Sammantaget finns det således olika åsikter om hur exemplifieringen 
inom medeltidens exempellitteratur tog sig uttryck. Sett till de i föregående 
diskuterade exempelforskarna kommer jag dock i denna avhandling att i 
linje med Bremond, Le Goff & Schmitt, Andersson och Karras betrakta ex-
emplifierande berättelser som fast förbundna med en specifik lärdom. An-
ledningen är att jag vill utforska vad Birgitta och de svenska predikanterna 
målmedvetet avsåg lära sin respektive primärpublik, och hur författarna med 
hjälp av exempelberättelserna skulle leda publikerna till att dra vissa slutsat-
ser. Vid studien kommer jag följaktligen att som nämnda forskare lägga stor 
vikt på det retoriska textsammanhanget i revelationerna och postillorna. Jag 
kommer alltså inte som Scanlon och Allen undersöka författarnas undervis-
ning med fokus på berättelserna som fristående enheter skilda från den ar-
gumenterande exposén i författarnas verk (och därför kapabla till att ge pub-
liken större tolkningsfrihet). Däremot kommer jag lägga stor emfas vid be-
rättelsernas inre narrativa utformning, vilken samtliga av forskarna, om än 
på olika sätt, behandlat och påvisat vara en betydande del i undervisningen 
av publiken. 

I kapitel 2 kommer jag att gå närmare in på studiens källor, metod och te-
ori, varvid tillvägagångssättet i förhållande till författarnas exempelberättel-
ser klarläggs. Dessförinnan är dock en sammanfattande precisering av av-
handlingens problemställning på sin plats. 
                                                        
94 För Scanlons diskussion kring kyrkans bruk av berättelserna, se särskilt Scanlon 1994, s. 31 
och kap 4. Scanlon talar m.a.o. om ideologisk sammanhållning i samhället, vilket han menar 
att medeltidens berättade exempel bidrar med. 
95 Allen 2005, s. 2–11, 15–18. Hon skriver också: ”Medieval exemplary literature does not 
simply demand obedience but inquires into its own social benefit, examines its own poetic 
indeterminacy, and argues for its audiences’ moral freedom”, s. 26. 
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Sammanställning av avhandlingens utgångspunkter, 
hypotes, syfte och frågeställningar 
 
Som diskuterats i detta kapitel utgår denna avhandling från ett antal antagan-
den vilka bildar underlag för studiens hypotes, syfte och frågeställningar. 

Avhandlingen bygger sammanfattningsvis på tre centrala utgångspunk-
ter. För det första utgår jag från att en skicklig författare vet att uttrycka sig 
på ett ändamålsenligt sätt och att anpassa sig till sin publik för att få genom-
slag för sina ord. För det andra utgår jag från att Birgitta och de svenska 
predikanterna, i likhet med många andra medeltida moralföreläsare, var såd-
ana skickliga författare. För det tredje utgår jag slutligen från att Birgitta och 
predikanterna vände sig till publiker med olika social sammansättning, något 
som också tidigare forskning gjort gällande med hänvisning till författarnas 
specifika ambitioner och deras verks språkdräkt och stil. Birgitta strävade 
efter att reformera en enligt henne förfallen kristenhet genom att på sinnrikt 
latin adressera en relativt homogen publik, bestående av världsliga och and-
liga samhällsledare: de högre stånden i Europa. De svenska predikanterna, å 
sin sida, fullföljde sitt kyrkliga uppdrag att på folkspråket predika för en 
heterogen publik: den svenska allmänheten, som man dock kan anta domine-
rades av ofrälse lekfolk. 

Med anledning av att Birgitta och predikanterna därmed vände sig till 
skilda målgrupper bör alltså deras moraliska fostran av dem ha tagit sig olika 
uttryck. Deras undervisning av publikerna bör kort sagt ha utformats på olika 
sätt – en hypotes som i denna avhandling ska prövas utifrån författarnas an-
vändning av sedelärande exempelberättelser. I kapitel 2 kommer jag att ut-
veckla denna hypotes när jag går närmare in på de specifika sätt på vilka 
författarna kan förväntas ha publikanpassat sina berättelser och hur detta 
kommer att prövas med hjälp av teori (se s. 82–83 nedan). 

Avhandlingens övergripande syfte är därmed, som tidigare framhållits, att 
visa hur Birgitta under 1300-talet och de svenska predikanterna under 1400-
talets ville fostra människor till goda kristna med hjälp av de exempelberät-
telser som de infogar i sina verk. Mer precist vill jag studera de sätt på vilka 
författarna använder exempelberättelserna som moraliskt fostrande redskap. 
Dessutom vill jag analysera och diskutera de sätt som Birgitta och predikan-
terna kan hävdas ha anpassat exempelberättelserna till sin respektive primär-
publik. I avhandlingen avser jag således att utforska hur författarna gjorde 
exempelberättelserna både publikfriande och lämpliga att fostra sin mål-
grupp med. 

Detta syfte leder vidare fram till de två frågeställningar som kort anför-
des i kapitelinledningen. När jag studerar Birgittas och de svenska predikan-
ternas moraliska fostran av sina publiker kommer jag dels undersöka förfat-
tarnas fostrande praktik vid användningen av exempelberättelserna. Jag 
kommer då att undersöka vilka lärdomar författarna styrker med exempelbe-
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rättelserna och hur författarna med exempelberättelserna retoriskt och narra-
tivt undervisar mottagarna. Men dels kommer jag också att föra en diskuss-
ion kring Birgittas och predikanternas publikanpassning av denna fostrande 
praktik. Då kommer jag att analysera hur författarna sökte anpassa framför 
allt exempelberättelsernas narrativa utformning till sin respektive primär-
publik. 

I avhandlingen vill jag därför inte bara beskriva författarnas moraliska 
fostran. För att på djupet kunna studera och begripliggöra deras fostrande 
praktik är det nödvändigt att dekonstruera den. Det innebär att jag bit för bit 
ämnar ta isär och utforska hur Birgitta och de svenska predikanterna i sina 
verk använde exempelberättelser som fostrande redskap. I och med det blir 
det även möjligt att se vad författarnas val av berättelser kan säga om deras 
anpassning till sina mottagare – om hur författarnas öga för publiken tog sig 
uttryck. 

För att kunna dekonstruera Birgittas och de svenska predikanternas fost-
rande praktik och analysera publikanpassningen av denna kommer jag i 
nästa kapitel att renodla de centrala begrepp som begagnas i avhandlingen. 
Där kommer källorna, den metod – eller rättare sagt de metoder (bearbet-
ningsnivåer av källorna) – som jag nyttjar i studien att närmare behandlas 
tillsammans med avhandlingens teoritillämpning. Där kommer även delun-
dersökningarnas empiriska frågor att konkretiseras. 
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2. Att utforska en fostrande och 
publikanpassad praktik – källdiskussion, 
metod och teori 

[…] goda exempel och gärningar gagnar mer än nakna ord.96 
 
Den som vill övertyga sina åhörare ska enligt Birgitta inte bara tala. När hon 
i revelationerna (genom Kristus anförande) i detta citat refererar till Grego-
rius den stores kända sentens om vad predikanter bör tänka på, betonar hon 
vikten av att predikanten ska reflektera över hur han talar och beter sig. Pre-
dikanten bör ikläda sina ord mening genom goda exempel och gärningar, det 
vill säga genom goda berättade exempel och sitt eget föredöme.97 Gällande 
det förra kan det dock funderas över vad det mer precist är som gör berättade 
exempel till så goda fostrande redskap. Som tidigare nämnts utgår jag från 
att Birgitta och de svenska predikanterna, likt andra moralföreläsare under 
medeltiden, medvetet valde att styrka lärdomar i sina verk med hjälp av ex-
emplifierande berättelser. Men hur bör dessa sedelärande narrativ närmare 
förstås? Och hur blir det görligt att studera författarnas fostrande praktik 
samt att diskutera och värdera publikanpassningen av den? Birgittas och 
predikanternas fostrande praktik behöver på något sätt brytas ned och dekon-
strueras för att kunna utforskas. 

Avsikten med detta kapitel är att redogöra för avhandlingens källor, me-
tod och teori. Nedan följer först en ingående diskussion rörande revelation-
erna och de svenska medeltidspostillorna samt kring exempelberättelserna i 
dem. Därefter kommer jag att redogöra för de metodologiska och teoretiska 
förhållningssätt med vilka jag kommer att studera källorna. I samband med 
detta förklaras också flera av de begrepp som jag använder. Dessutom be-
skriver jag här den teori mot vilken resultatet från avhandlingens undersök-
ningar kommer att utvärderas i analysen av författarnas publikanpassning. 
Sist i kapitlet ges också en sammanfattande schematisering över avhandling-
ens studie, empiriska frågor och disposition. 

                                                        
96 Rev. IV:126 § 44. 
97 Ovanstående fras återkommer många gånger i revelationerna, något som Fogelqvist gjort 
gällande. Fogelqvist 1993b, s. 152–155. Se även Strömberg 1944, s. 169. Att Gregorius den 
store med denna sentens åsyftade berättade exempel har diskuterats av flera. Se Rivers 2010, 
s. 193; Judic 2010, s. 136. 
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Källorna 
 
Det är de tryckta utgåvorna av Birgittas latinska revelationer och de svenska 
predikanternas fornsvenska postillor som jag använder i avhandlingen. Det 
är alltså dessa som utgör mitt huvudsakliga källmaterial, fastän också andra 
källor tidvis konsulteras.98 Med hänsyn till revelationerna har dessa i sina 
olika delar givits ut av Kungliga Vitterhetsakademien och av Svenska forn-
skriftssällskapet under 1900-talets andra hälft. De svenska medeltidspo-
stillorna har å sin sida givits ut av Svenska fornskriftssällskapet och av den 
enskilda utgivaren Ernst Rietz med start från 1850-talet.99 Innan jag går in på 
exempelberättelserna vill jag nedan beskriva de aktuella editionerna, samt 
kort kommentera källornas genrer och karaktär. 

Revelationerna och de svenska medeltidspostillorna 
 

Birgittas revelationsopus och de svenska predikanternas medeltidspostillor 
utgör ett digert material. Emellertid är det inte alla delar av verken som in-
nehåller de för min studie avgörande exempelberättelserna. Alla de ”exem-
pellösa” utgåvorna har således uteslutits.100 Därtill har jag när det kommer till 
de svenska medeltidspostillorna valt att utesluta också de utgåvor av po-
stillorna vars predikningar inte skrivits på klassisk fornsvenska utan på 
fornnordiskt blandspråk (på svensk-danska eller på svensk-norska, vilket kan 
indikera att dessa ämnades spridas också utanför det svenska riket101), samt 
en grovt fragmentarisk postilla.102 Kvar blir därför de källutgåvor av Birgittas 
och predikanternas verk som för det första rymmer exempelberättelser, för 
det andra är skriva på latin respektive fornsvenska (alltså inte på blandspråk) 
och för det tredje är någorlunda kompletta. 

                                                        
98 Till dessa källor hör sådana vars tankegods inspirerat Birgitta och de svenska predikanterna 
eller på annat sätt kan ha influerat deras författarskap. Först och främst har Bibeln konsulte-
rats. Jag har använt både Bibel 2000 och Vulgatan, vilka har jämförts med varann. När inget 
annat anges är det den förra som avses. Därtill har jag även använt Aristoteles verk Retoriken 
(översatt och kommenterad av Lindqvist Grinde) och Om diktkonsten (översatt och kommen-
terad av Melberg) samt Augustinus Bekännelser (översatt och kommenterad av Holte). 
99 För ett register till handskrifterna som det Svenska fornskriftsällskapets utgåvor bygger på, 
se Åström 2003. För historiken kring återupptäckten av den Svenska järteckenspostillan, se 
Andersson 2000. 
100 I Birgittas fall handlar det om revelationsböckerna Sermo Angelicus och Quattuor Ora-
ciones. I predikanternas fall rör det sig om Svenska medeltidspostillor (SMP) 1–2 och 8 samt 
delvis även 3, vars predikohandskrifter med stöd av Andersson hör till α-traditionen av po-
stillorna, som till skillnad från den populära β-traditionen antas vara ämnade för internt klos-
terbruk (möjligen predikan för nunnorna). Se Andersson 1991b, s. 492–496; Andersson 1993; 
Andersson 2010, s. 156–157. 
101 De predikningar som delvis författats på gammal svensk-danska är utgivna i SMP 3 medan 
de som författats på gammal svensk-norska är utgivna i SMP 6. Se Andersson 1991b, s. 492. 
102 Dessa fragmentariska predikningar finns utgivna i SMP 7. Se Andersson 1991b, s. 492. 
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Angående revelationerna studerar jag Birgittas åtta uppenbarelseböcker i 
Sancta Birgitta Reuelaciones Liber I–VIII (Rev. I–VIII), de bifogade uppen-
barelserna i Reualeciones Extrauagantes (Rev. Extr.) samt den birgittinska 
ordensregeln i Reula Saluatoris (Reg. Salv.) vilka återgår på revelationsma-
nuskript som huvudsakligen dateras till 1300-talets andra hälft och 1400-
talets början.103 Jag tar även hjälp av Tryggve Lundéns svenska översättning 
från 1950-talet i flerbandsverket Himmelska uppenbarelser. När längre citat 
anförs i avhandlingens brödtext är det Lundéns svenska översättning som 
används, även om jag i fotnoterna alltid också hänvisar till de aktuella para-
graferna (§) i de textkritiska latinska editionerna.104 När kortare citat hämtas 
från revelationerna är däremot översättningarna mina egna. 

Rörande de svenska medeltidspostillorna studerar jag tre diplomatariska 
källutgåvor. Dessa är Svenska medeltidspostillor 4–5 (SMP 4–5) samt 
Svensk järteckenspostilla (JäP), vilka återgår på handskrifter daterade till 
1400-talets andra hälft. Vid citeringen av text i dessa är det alltid mina egna 
översättningar från fornsvenska till modern svenska som används. 

Beträffande källornas genrer och stilart finns, som berördes i föregående 
kapitel, vissa olikheter författarna emellan. Även om båda tillhör senmedel-
tidens religiösa litteratur skiljer de sig åt när det kommer till de förväntning-
ar som läggs på deras respektive mottagare i fråga om kunskap och färdig-
heter. 

Birgittas revelationer hör till den religiösa uppbyggelselitteraturens profe-
tiska genre och mystik. Som tidigare nämnts var det en litteratur som till stor 
del avsågs att läsas av mottagarna: en närläsning som (oavsett om den sked-
de via kollektiv högläsning eller via enskild meditation) skulle göra det möj-
ligt för publiken att ta till sig text av större komplexitet. Därför lade Birgitta 
också stor vikt vid att med hjälp av sina skolade biktfäder ge revelationerna 
deras kännetecknande mångskiftande stil. Inte minst förseddes revelationer-
na med sinnrika dialoger, bibliska referenser, retoriska figurer och tidvis 
mycket djuplodade teologiska diskussioner i det genomgripande samtalet 
mellan Birgitta, Gud och himmelrikets varelser.105 Dessutom kom revelation-

                                                        
103 För de latinska revelationernas komplexa texthistoria, se bl.a. Aili 2003; Bergh 2003. 
104 Ett problem som kan lyftas i samband med detta är att Lundéns översättning bygger på 
Lübeckupplagan av revelationerna – en tryckt upplaga som gavs ut sent, år 1492. De textkri-
tiska latinska editionerna går för sin del tillbaka på äldre handskriftsmaterial. Lundéns över-
sättningar är således inte helt kompatibla med dessa, vilket Bergh anmärkt. Se Bergh 2002, s. 
24. Ändå är Lundéns svenska översättning den enda fullständiga översättningen till modern 
svenska av revelationsopuset, vilket gjort att jag valt att ändå använda mig av den vid längre 
citat. 
105 För studier av revelationernas språkbruk och retorik, se företrädesvis Koch 1991; Odelman 
1993; Piltz 2000; Gunneng & Westlund 2010; Lindell 2010; Odelman 2014. För Birgittas 
mystik och ”spirituella teologi”, se bl.a. Rossing 1986; Klockars 1993; Stjerna 1994. För den 
profetiska genren, se Piltz 2003. 
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erna genom redaktörerna att ordnas och rubriceras i de olika revelations-
böckerna, vilka därav fick sina befintliga utseenden och innehåll.106  

De svenska predikanternas predikningar, å sin sida, tillhör i stället den 
populära predikan och ämnade att fungera som modellpredikan för präster. 

Den skulle följaktligen fungera som uppslag för de predikanter som riktade 
sig till lekfolket.107 Att åhörarna i större grupper förväntades lyssna till en 
muntligen framförd predikan förklarar också texternas många talspråksan-
passningar, vilka Andersson visat på.108 Därtill skulle de svenska medeltids-
postillornas stringenta disposition underlätta för åhörarna att följa predikan-
tens resonemang. Varje enskild predikan börjar med ett inledande bibelrefe-
rat varefter en huvudutläggning följer, i vilken inledningens ord stegvis bely-
ses och diskuteras. Vanligen avslutas också predikan med en formaliserad 
bön. Som nämnts följer de svenska predikanternas predikningar kyrkoårets 
högtider och perikoper. De utgör så kallade de tempore-predikningar, varvid 
varje predikan bestäms till en specifik söndag eller annan helgdag. Detta gör 
det också möjligt att föra predikningarna till de bestämda tidpunkter på året 
då de avsågs att hållas. Som Roger Andersson visat går JäP och SMP 4 till-
baka på predikningar under sommarhalvåret, medan SMP 5 går tillbaka på 
dem under vinterhalvåret. Vid studiet av dessa källutgåvor blir det således 
möjligt att undersöka predikningar från större delen av kyrkoåret.109  

Det har visserligen hävdats att revelationerna på vissa sätt liknar medelti-
dens folkliga predikan. Båda verken har dessutom uttalade mendikantiska 
kopplingar.110 Likväl är det viktigt att framhålla att revelationerna och de 
svenska medeltidspostillorna har sin egen säregna form och uttrycksätt. Som 
tagits upp ovan har de olika stil och upplägg. Dock har de det gemensamt att 
de båda utnyttjar exempelberättelser i undervisningen av mottagarna: de 
texter i källtexterna vars betingelser jag i det följande vill redogöra för. 

Exempelberättelserna: definition, undergrupper, avgränsningar, 
antal och placering 
 

Tidigare forskning har onekligen uppmärksammat närvaron av exemplifie-
rande narrativ i både revelationerna och de svenska medeltidspostillorna. 
Likväl har det inte gjorts någon egentlig klassificering av dessa enheter, sär-
                                                        
106 Aili 2003. 
107 Den enskilde predikanten behöver alltså inte slaviskt ha följt den nedskrivna modellpredi-
kan (även kallad exempelpredikan) till punkt och pricka. Postillorna utgör predikanternas 
hjälpmedel i predikan, inte deras faktiskt hållna predikan. Hur predikanternas predikan gick 
till i realiteten är emellertid inget som jag vare sig kan eller avser att undersöka. I stället nöjer 
jag mig med att studera hur de predikanter som författade postillorna tänkte sig att predikan 
skulle gå till. 
108 Andersson 2010. 
109 Andersson 1991b, s. 492; Andersson 1993, s. 70–90; Andersson 2006. 
110 För revelationerna, jämför Strömberg 1944, s. 163–178; Odelman 1993. För källor till 
postillorna, se Andersson 1993, s. 133–147. 
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skilt inte av dem som berörts i revelationerna. Eftersom en klar avgränsning 
av det studerade fostrande redskapet är viktigt i min studie finner jag det 
dock nödvändigt att tydligt definiera vad jag menar med ”exempelberättelse” 
och hur dessa tar sig uttryck i författarnas verk. Nedan följer således en käll-
kritisk diskussion kring exempelberättelsernas bestämning, varvid jag även 
berör två undergrupper och de avgränsningar som gjorts. Därefter beskrivs 
berättelsernas frekvens samt berättelsernas placering i revelationerna och 
postillorna. 

Samlingsbeteckningen ”exempelberättelse” och dess definition 
Jag har medvetet valt att arbeta med ett vitt begrepp för de exemplifierande 
berättelser som jag studerar. Många narrativ omgärdas av typologiska genre-
diskussioner. Så inte minst medeltidens predikoberättelser i form av ex-
empla, ’exempel’, vilka företrädesvis franska forskare velat särskilja från 
andra predikoberättelser i form av similitudines, ’liknelser’. Den motivering 
som givits är att de förra uppges vara argument hämtade från historien me-
dan de senare utgör förklarande komparationer som många gånger är fiktiva 
och allegoriska.111 När det kommer till min studie är det dock inte min avsikt 
att likt en litteraturteoretiker ge mig in i diskussionen kring berättelsernas 
genrelogiska, typologiska eller ontologiska hemvist. I stället är det min av-

                                                        
111 Med Bremonds, Le Goffs & Schmitts allmänt citerade definition menas med medeltidens 
exemplum ”en kort berättelse presenterad som sann [historiskt] och ämnad att sättas in i ett 
anförande (vanligen en predikan) för att övertyga en åhörarpublik genom en frälsningsbring-
ande lektion.”, Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 37–38. Därmed utgör ett exemplum inte 
en fiktiv berättelse, som gruppen av liknelser, metaforer, fabler eller allegorier, vilka enligt 
författarna också signaleras och föreläggs på ett mer jämförande vis i predikan. Se diskuss-
ionen på s. 31–32, 155–158. Se även liknande gränsdragningspriciper i bl.a. Berlioz 1980; 
Bremond 1998; Von Moos 1998; Dahan 2010; Mula 2015. Detta är dock en sträng distinktion 
som inte delas av alla. Andra tongångar möter i framför allt äldre exempellitteraturforskning, 
vilken menat att medeltidens författare till exempla räknade både historiska skildringar och 
fiktiva/jämförande illustrationer som används för uppbyggelse. Se bl.a. Owst 1961, s. 152, 
155; Kahrl 1965; Welter 1973, s. 1. Jämför NE, ”exempel”. Se även Fritz Kemmlers kritik av 
stränga moderna genredefinitioner av medeltidens exemplum, en kritik i vilken han menar att 
medeltidens författare själva var mer intresserade av dess exemplifierande funktion än form. 
Kemmler 1984, s. 60–67, 155–192. Dessutom finns Lary Scanlons kritik av de moderna 
definitioner som omgärdar medeltidens exemplum. Scanlon presenterar en egen distinktion 
mellan homiletiska exempla, som används i predikan, och publika exempla, vilka ofta före-
kommer i form av furstespeglar. Någon skarp distinktion mellan historiskt och allegoriskt 
förstådda berättelser eller argument och förklarande jämförelse gör han däremot inte. Alla 
dessa används som exempla. Scanlon 1994, s. 4–5, 91. För svenska förhållanden berör även 
Bengt Strömberg – med utgångspunkt i det mendikantinspirerade verket Copia exemplorum – 
magister Mathias och Birgittas användning av exempla som både historiska verklighetsskild-
ringar och som allegoriseringar av verkligheten. Strömberg 1944, s. 121–123, 129–133. I min 
tidigare pilotstudie av Birgittas och de svenska predikanternas användning av exempla valde 
också jag att inkludera båda varianterna i form av historiska anekdotiska exempla och allego-
riska paraboliska exempla, även om jag då utgick från en snävare definition än i denna av-
handling. Se Letzter 2013. 
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sikt att studera hur de exemplifierande berättelserna oavsett stilart bistår 
Birgitta och de svenska predikanterna i deras moraliska fostran av publiken. 

I avhandlingen använder jag därför samlingsbeteckningen exempelberät-
telse – ibland förkortad till enbart ”berättelse” (även om ”berättelse” också 
kan stå för andra ting och alltid måste läsas i sitt sammanhang!) – som be-
nämning på mitt studieobjekt. Denna term ska vidare inte förväxlas med 
andra termer i avhandlingen, såsom ”åskådningsexempel”, ”predikoberättel-
ser” och ”berättade exempel”, vilka används för att visa på andra forskares 
studieobjekt och indelningar.112 Beträffande min samlingsbeteckning definie-
rar jag exempelberättelsen som en kort moraliserande berättelse vilken in-
förts i en större text för att där, såsom exempel, styrka en lärdom som skrift-
ligen artikuleras i direkt eller indirekt anslutning till den. Centralt i denna 
definition är således att berättelsen retoriskt sett har en fast exemplifierande 
koppling till en i den omgivande texten utskriven lärdom (en norm vars be-
stämning, inringning och formulering berörs på s. 60–64 nedan) samt att 
berättelsen är moraliserande (alltså att dess narrativa utformning strukturellt 
görs moraliskt förevisande och uppbygglig). Det är dessa två ting som gör en 
berättelse till en exempelberättelse i min mening.113 

I kategoriseringen av exempelberättelser har jag, med andra ord, inte ka-
tegoriserat utifrån vilka litterära genrer som exempelberättelserna tillhör 
eller stammar från. I likhet med andra medeltida författare använder Birgitta 
och de svenska predikanterna exempelberättelser som ytterst härrör från ett 
brett spektrum av både lärda och folkliga källor. Bland dessa märks särskilt 
Bibeln, legender, mirakelberättelser, myter, fabler, encyklopedisk litteratur 
och homiletiska exempelsamlingar, men också rykten och händelser som 
ibland anges som självupplevda.114 Jag har heller inte kategoriserat efter 
vilka benämningar som exempelberättelserna ges av Birgitta och de svenska 
predikanterna så länge berättelserna stämt in på ovanstående definition. Ex-
empelberättelserna kan i revelationerna hänvisas till som exemplum, ’exem-
pel’, similitudo, ’liknelse’, eller figura, ’bild’,115 samt finnas medtagna under 
                                                        
112 Med dessa alternativa terminologier (bakom vilka genreteoretikernas exempla ofta ryms) 
avser jag alltså markera den exempellitteratur som andra forskare, efter sina kategoriseringar 
och benämningar, tagit fasta på i Birgittas och de svenska predikanternas verk, eller i andra 
medeltida verk. Bland dessa återfinns onekligen många av de berättelser som jag definierar 
som exempelberättelser. Men de kan också rymma sådana narrativ som jag inte behandlar 
(förslagsvis bildspråk, ordspråk, korta liknelser och andra språkliga utsmyckningar) eller 
också frångå sådana berättelser som jag medtagit som exempelberättelser. 
113 Jämför resonemanget inom exempellitteraturforskningen som beskrevs i kap. 1 på s. 40–43 
ovan. 
114 För studier om Birgittas källor, se bl.a. Klockars 1966; Piltz 1991; Hidal 1993; Pernler 
1993; Piltz 2000. För de svenska medeltidspostillornas exempelberättelser och deras ursprung 
och inspirationskällor, se Andersson 1991a; Andersson 1991b; Andersson 2010. 
115 Birgitta synes inte göra någon sträng åtskillnad mellan exemplum och similitudo när det 
gäller exempelberättelser som ska förstås symboliskt. Båda termerna används då det refereras 
till dessa. Jag finner alltså att exemplum ofta används för exemplifierande berättelser vilka 
inte ska förstås som historiska skildringar. Se bl.a. Rev I:21 § 1–5; II:16 § 1–5; III:17 § 15–
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de senare tillagda underrubrikerna declaracio, ’förklaring’ och addicio, ’till-
lägg’. För postillornas del anges exempelberättelserna ofta som äptirdöme 
och järtekne, men ibland också såsom ävintyr eller liknilse.116 

Med detta sagt finner jag det dock värt att framhålla två undergrupper 
bland Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser. Fastän jag 
definierar ”exempelberättelse” på ett inkluderande vis finner jag det nämli-
gen berättigat att i vissa fall exponera författarnas tillvaratagande av olika 
varianter av exempelberättelser: i synnerhet dem som går tillbaka på den 
inledningsvis nämnda skiljelinjen mellan berättelser av historisk och allego-
risk karaktär. 

Två undergrupper: historiska och allegoriska exempelberättelser 
I revelationerna och postillorna förekommer det alltså två subgrupper av 
exempelberättelser. För det första finns det historiska exempelberättelser 
som, vid styrkandet av en lärdom, framställer tilldragelser som verkligen 
menas ha inträffat och som menas ha inträffat på det sätt som de skildras. 
För det andra finns det allegoriska exempelberättelser, som vid styrkandet 
av en lärdom, framställer tilldragelser som ej menas ha inträffat eller som ej 
inträffat på det sätt som de skildras. Emellertid händer det att Birgitta och de 
svenska predikanterna i sin utläggning använder historiska och allegoriska 
exempelberättelser på paradoxala sätt. Historien kan närmare bestämt allego-
riseras.117 Dessutom är det vanligt att allegorier symboliskt ådagalägger nå-
got som historiskt verkligen hänt eller är på väg att hända.118 Dessa två un-
dergrupper av exempelberättelser står därmed egentligen nära varandra i 
fråga om hur författarna didaktiskt drar nytta av dem i sina verk. Som sede-
lärande exemplifierande berättelser är deras överordnade funktion alltid att 
underbygga de lärosatser som författarna framlägger – på ett eller annat sätt. 

Jag kommer följaktligen i denna avhandling referera till Birgittas och 
predikanternas exempelberättelser som antingen historiska eller allegoriska. 
Ändå kommer jag för det mesta inte att dela upp dem i mina analyser. För 
som framhållits tidigare är det i grunden exempelberättelsernas gemen-

                                                                                                                                  
19; III:24 § 2–9. Se även kapitelrubriken till III:31 och exempelberättelsen i § 1–12. Viktigt 
att nämna är även att Lundén, i sin svenska översättning av Lübeck-upplagan av revelationer-
na, ofta använder termen liknelse när de textkritiska latinska källutgåvorna använder exem-
plum. Den som enbart läser de svenska översättningarna av revelationerna går därmed miste 
om den inkluderande betydelse som Birgitta tillskriver termen exemplum. 
116 Jämför bl.a. SMP 4, s. 130; SMP 4, s. 181–182; SMP 4, s. 169 och JäP, s. 12–13. 
117 Några gånger händer det i revelationerna att en historisk exempelberättelse, vilken skildrar 
en historisk tilldragelse från biblisk tid, allegoriserar något som inträffat i Birgittas samtid. Se 
företrädesvis Rev. II:5 § 13–15; II:5 § 23–26. Att Birgitta ibland använder historien allego-
riskt är något som också Żochowska diskuterat. Żochowska 2010, s. 110–114. 
118 Allegoriska exempelberättelser kan alltså ofta beskriva något som historiskt inträffat men 
som för att det är svårbegripligt eller abstrakt väljs att belysas symboliskt. Se bl.a. Rev. 
IV:135 § 2–5; IV:139 § 4–5. Jämför SMP 5, s. 132–133. 
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samma uppgifter, som moraliskt fostrande redskap, jag är ute efter att stu-
dera och inte deras typologiska egenheter. 

Uteslutningar och avgränsningar 
Med stöd av min ovanstående definition för exempelberättelser har jag gjort 
ett antal uteslutningar. Först och främst har jag uteslutit exemplifierande 
referat, passiva metaforer och beskrivningar. Skälet är att inga av dessa utgör 
fullständiga berättelser och att de därmed inte ger lika mycket till livs om hur 
Birgitta och de svenska predikanterna ville fostra sina publiker. Därutöver 
har jag uteslutit grovt fragmentariska, osammanhängande eller dunkla skild-
ringar, eftersom inte heller dessa utgör fullödiga berättelser. Slutligen har jag 
i några fall även uteslutit berättelser som ytterst otydligt kopplas till lärdo-
mar i textsammanhanget. Jag har, med andra ord, uteslutit sådana berättelser 
som inte kunnat betraktas som moraliskt exemplifierande.119 

Ur metodologisk synpunkt har dessa uteslutningar varit viktiga att göra, 
då en studie av alla exemplifierande referat och bildspråk som används i 
källorna svårligen låter sig göras. Det har således varit nödvändigt att av-
gränsa undersökningsmaterialet, varför jag valt att endast beakta de längre 
narrativen: dem som bildar berättelser vilka kan förstås i sig själva. Likväl 
måste det medges att det inte alltid varit lätt att skilja referat eller beskriv-
ningar från reella berättelser, särskilt inte med tanke på revelationernas må-
lande språk.120 De narrativ som jag klassat som exempelberättelser har dock 
en tydlig intrig, alltså en strukturell händelseutveckling av något slag. Ex-
empelberättelserna följer därmed en egen inre logik, något som inom narra-
tologin benämns som narrative connection: en narrativ sammankoppling av 
sekventiella händelser vilka bildar en begriplig helhet och som har en början 
och ett slut.121 Denna teori om berättelsens begripliggörande sekvenser har 
följaktligen hjälpt mig att göra nämnda uteslutningar. 

                                                        
119 Här kan även nämnas att jag uteslutit en berättelse som djävulen berättar i Rev. VIII:48 § 
112–113 vilken ges till stöd för en falsk och omoralisk lärdom i § 114–115. 
120 Vad gäller några knepiga fall kan här nämnas att det bland de beskrivningar som jag ute-
slutit finns episoder i revelationerna i vilka Birgitta mottar himlens svar på sina eller andra 
människors frågor. Om narrativen i stort tillägnas de ordrika monologer som Birgitta ges till 
svar, har jag bedömt narrativen mer som beskrivningar – jämförliga med revelationernas 
exposé i allmänhet – än som dynamiska och fristående exempelberättelser, i vilka mänskliga 
öden och/eller ageranden ställs i centrum. Se bl.a. de uteslutna Rev. IV:114 addicio; VI:89; 
VI:106; VI:108; VI:110; VIII:11. Motsvarande har jag i postillornas fall inte bedömt de bib-
liska referat, vilka inleder predikan, som exempelberättelser i annat fall än om dessa rymt en 
sedelärande berättelse som Jesus där berättar. Rörande de fragmentariska, osammanhängande 
eller otydliga skildringar som jag bedömt som rimliga att utesluta kan följande ges som typfall 
Rev. I:3 declaracio; IV:121 declaracio; SMP 4 s. 239; SMP 5 s. 95; SMP 5, s. 239; JäP, s. 1. 
Därtill har jag inte bedömt följande narrativ som berättelser, utan snarare som omnämnanden 
av kända berättelser. Se Rev. III:13 § 12; IV:87 § 12; SMP 5 s. 8–9; SMP 5 s. 24. 
121 För en filosofisk diskussion kring begreppet och innebörden av narrative connection, se 
Carroll 2001, s. 118–133. Bland mina uteslutningar kan ett antal konkreta typfall ges. För 
uteslutna passiva liknelser och beskrivningar, se bl.a. Rev. I:15; I:43 § 10; IV:77 § 12–13; 
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Exempelberättelsernas frekvens 
I revelationerna uppgår exempelberättelserna till 150 olika berättelser, varav 
121 påträffas i de åtta uppenbarelseböckerna Reuelaciones I–VIII, 28 i de 
bifogade uppenbarelserna Reuelaciones Extrauagantes och 1 i ordensregeln 
Regula Saluatoris. I de svenska medeltidspostillorna, SMP 4, SMP 5 och 
JäP, finns sammanlagt 152 olika exempelberättelser. Emellertid inträffar det 
ibland att samma exempelberättelse återkommer i revelationerna respektive i 
postillorna.122 Viktigt att notera är även att det i fem fall i de svenska medel-
tidspostillorna händer att en exempelberättelse återkommer under det att den 
ges till stöd för en annan lärdom än tidigare. Räknas likaså dessa exempelbe-
rättelser som unika exempel blir antalet exempelberättelser 157 i postillorna. 
Då blir också det totala antalet exempelberättelser som analyseras som sepa-
rata enheter i denna avhandling 307 stycken. Alltså fortfarande 150 i revelat-
ionerna och 157 i de svenska medeltidspostillorna. 

Vad gäller överlappning mellan källorna har jag inte funnit en enda ge-
mensam exempelberättelse. Fastän författarna ibland berör samma helgon i 
sina exempelberättelser skildrar de olika episoder i helgonens liv eller olika 
saker i deras livsgärning. Detta gäller också Birgitta, som i form av ett kano-
niserat helgon framträder i 5 exempelberättelser i de svenska medeltidspo-
stillorna, vilka hämtats från olika episoder som ej utgör exempelberättelser i 
revelationerna.123 De exempelberättelser som förekommer i revelationerna 
står följaktligen inte att finna i postillorna och vice versa. Men exempelbe-
rättelsernas karaktär skiljer sig också åt källorna emellan, något som kan 
jämföras med författarnas språk, stil och utläggningar i övrigt. 

Med hänsyn till de två undergrupperna, historiska och allegoriska exem-
pelberättelser, kan det också på ett tidigt stadium ses att de historiska över-
väger hos både Birgitta och predikanterna. Ändå använder författarna de två 
subgrupperna i olika utsträckning. Bland revelationernas berättelser finner 

                                                                                                                                  
VII:5 addicio; SMP 5 s. 166 vilka saknar en reell intrig. Jag har heller inte tagit med spekula-
tiva narrativ utan konkret slut, såsom i Rev. IV:71 § 5–8 där en ung man bjuds att välja en av 
tre lika goda jungfrur, varmed berättelsen avbryts innan mannen nått sitt beslut. För liknade 
fall, se förslagsvis Rev. IV:71 § 9–10; V:13. Inget egentligt slut ges heller i I:17 declaracio. 
För en utförlig diskussion om de varierande intrigstrukturer som jag finner i Birgittas och 
predikanternas exempelberättelser, se kap. 4 nedan. 
122 Upprepningen i revelationerna har att göra med att revelationsbok VIII (även kallad kung-
aboken) sammanfogats med hjälp av flera uppenbarelser från de tidigare böckerna. Egentligen 
är det för den skull inte exempelberättelserna per se som upprepas utan den uppenbarelse i 
vilken berättelsen ingår. Ett liknande förhållande gäller i postillorna. Där sker överlappningen 
framförallt mellan JäP och SMP 4/SMP 5. Vid ett bestämt datum (söndag eller annan helg-
dag) ges normalt samma predikan innehållande identiska exempelberättelser. Men predikan-
ten upprepar även vid ett par andra tillfällen en berättelse, som då ges till stöd för samma 
lärdom. Att predikanterna på detta sätt ”återanvänder” berättelser är ytterst vanligt i medelti-
dens predikosamlingar. Jämför Spencer 1993, s. 32. 
123 För helgonet Birgitta i postillorna, se SMP 4, s. 57; SMP 4, s. 171–172 och JäP, s. 15–17; 
SMP 4, s. 210; SMP 5, s. 12; SMP 5, s. 209–210. Helgon i både revelationernas och postillor-
nas exempelberättelser tas upp i kap. 4, s. 218–222 nedan. 
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jag att cirka 63 procent av dem utgör historiska exempelberättelser och att 
cirka 37 procent utgör allegoriska exempelberättelser. Motsvarande andel 
bland de svenska medeltidspostillornas berättelser är cirka 92 procent histo-
riska exempelberättelser och enbart cirka 8 procent allegoriska exempelbe-
rättelser (av 157 berättelser). Birgitta som över lag håller en högre litterär 
och stilistisk nivå än predikanterna är följaktligen även mer flexibel och 
mångskiftande när det kommer till exempelberättelsernas framställning, nå-
got som jag likaså återkommer till i undersökningskapitlen. 

Exempelberättelsernas placering i författarnas verk 
Till likheterna författarnas verk emellan hör att exempelberättelserna kan 
placeras lite varstans i deras revelationskapitel/predikan, det vill säga i bör-
jan, i mitten eller i slutet av en revelation eller predikan. Om exempelberät-
telsen inte inleder texten föregås den dock vanligen av en diskussion kring 
det överordnade ämnet för revelationskapitlet/predikan, alltså av det större 
ämne som exempelberättelsens styrkta lärdom ofta utgör en del av (se när-
mare Figur 2B på s. 84 nedan). Många gånger föregås även exempelberättel-
sen av ett transitivt uttryck som meddelar att en lärdom i det följande ska 
exemplifieras med hjälp av en berättelse. Dessa uttryck kan vara av typen 
”Jag vill ge ett exempel om …” eller ”Om detta berättas ett järtecken som 
inträffade …”. Direkt efter exempelberättelserna kommer dessutom ofta 
kommentarer på berättelsen, varefter författarna återgår till det överordnade 
ämnet för revelationen/predikan i en avslutning, bestående av en slutsats 
eller bön. Men det händer också att flera exempelberättelser placeras i en och 
samma revelation/predikan. Särskilt vanligt är detta i postillorna där 2 till 5 
exempelberättelser per predikan hör till det normala. 

Viktigt att beakta är emellertid att det trots dessa likheter även finns vissa 
säregenheter i hur exempelberättelserna uppträder i författarnas verk, vilka 
även är värda att nämna. Dessa är olikheter som har att göra med författarnas 
stil och med deras verks genre. 

I revelationernas mångfacetterade framställningar har jag funnit att histo-
riska och allegoriska exempelberättelser inte sällan är inrymda i de him-
melska samtal som vanligen förs mellan Kristus, Jungfru Maria och Birgitta. 
Andra gånger händer det att korta revelationskapitel i sig bildar historiska 
eller allegoriska exempelberättelser (varvid den lärdom som styrks återfinns 
i kapitelrubriken). Därtill gör sig historiska och allegoriska exempelberättel-
ser även gällande i bilagorna till revelationskapitlen, alltså i de billagor som 
givits underrubrikerna declaracio, ’förklaring’ eller addicio, ’tillägg’. Enligt 
Birgit Klockars och andra som studerat revelationsmanuskripten lades dessa 
till i ett senare skede, efter Birgittas kanonisation år 1391, av Birgittas redak-
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törer.124 Ändå går de tillbaka på händelser och syner som Birgitta menas ha 
bevittnat, samt på livsöden som hon var bekant med. 

Postillornas upplägg är betydligt mer regelbundet än revelationernas, nå-
got som likaså återspeglas i hur deras exempelberättelser framträder. I predi-
kans inledande bibelreferat skildras några gånger Jesus ge sina kringstående 
lärjungar och åhörare en liknelse i form av en allegorisk exempelberättelse. 
Dock är det i predikans huvudutläggning som den svenske predikanten fram-
lägger den stora merparten av sina exempelberättelser, varav nästan alla är 
historiska exempelberättelser. Dessa senare berättelser var också dem som 
det stod predikanten fritt att själv välja som han önskade, i kontrast till de 
förra, betydligt mindre gruppen, som hörde till datumets obligatoriska bi-
belavsnitt.125 

Var än exempelberättelserna placeras i revelationerna och postillorna är 
det emellertid alltid deras syfte att där underbygga en lärdom. Därför blir det 
nödvändigt att i nästa steg mer ingående resonera kring beskaffenheten hos 
dessa lärdomar och hur författarnas fostrande praktik metodiskt och teore-
tiskt kan analyseras. 

Metodiska och teoretiska förhållningssätt 
 
För att kunna utforska hur Birgittas och de svenska predikanterna moraliskt 
fostrar sin respektive publik med hjälp av sina exempelberättelser kommer 
jag först att klargöra vad som i denna avhandling menas med moralisk fost-
ran. Jag kommer sedan att gå in på de lärdomar som exempelberättelserna 
ges till stöd för i författarnas verk – lärdomar vilka ytterst kan betraktas som 
normer och systematiseras som sådana. Slutligen kommer jag också att re-
dogöra för de olika sätt på vilka exempelberättelserna såsom fostrande red-
skap blir möjliga att utforska. I detta kommer jag i synnerhet ta fasta på tidi-
gare forskning kring medeltidens exempellitteratur. 

Men för att möjliggöra analysen av hur Birgitta och predikanterna be-
mötte sin respektive primärpublik – hur de publikanpassade sin moraliska 
fostran – kommer jag även att anlägga en medievetenskaplig teori som rör 
mottagares identifikation med aktörer i berättelser. Medan min systematise-
ring av normer i kombination med exempellitteraturforskningen konstruerar 
                                                        
124 Klockars 1966, s. 53–55. Jämför Aili 2003, s. 58; Morris B. 2006, s. 30; Morris B. 2012, s. 
16–17. Att revelationernas declarationes och additones lagts till först efter Birgittas död 
förklarar enligt Klockars varför dessa emellanåt är relativt löst fogade till revelationen tema-
tiskt. Klockars 1966, s. 53. Jag finner dock att de exempelberättelser som återfinns i dessa 
bilagor tämligen väl kopplas till revelationskapitlets tematik och till en viss lärdom i revelat-
ionen. Återigen bör nämnas att jag enbart klassat exempelberättelser, som just exempelberät-
telser, om jag funnit att de styrker en utskriven lärdom i textutläggningen. 
125 Även obligatoriska bibliska berättelser kunde dock bearbetas och anpassas på vissa sätt. Se 
en diskussion kring detta i kap. 4, s. 223 nedan. 
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avhandlingens metodologi, kommer alltså identifikationsteorin att nyttjas för 
att teoretiskt tolka studiens resultat. 

Moralisk fostran: bildande och förmanande undervisning som ska 
internaliseras 
 

Begreppet moralisk fostran rör i denna avhandling en undervisning som kan 
riktas till både vuxna och barn i avsikt att forma deras beteende och samvete. 
Moralisk fostran är häri både bildande och förmanande till sin natur. Den är 
bildande eftersom den meddelar vad som är viktigt för en individ att ha kun-
skap om. För att kunna agera moraliskt behöver en individ som bekant äga 
kunskap om förhållandena i världen och få veta vad som förväntas av denne: 
vad denne bör uppfatta som rätt och fel alternativt som gott och ont. När det 
kommer till religion behöver individen dessutom äga rätt tro via kunskap om 
centrala dogmer. Men moralisk fostran är därutöver även förmanande ef-
tersom den meddelar hur en individ bör förhålla sig till kunskapen och därtill 
sina medmänniskor: hur denne bör agera. Med andra ord ska moralisk fost-
ran fungera vägledande för den mottagare som väljer att ta till sig den. I so-
ciologerna Émile Durkheims och Norbert Elias mening vill avsändarna ge-
nom sin moraliska fostran ytterst åstadkomma en sedlig likriktning i det 
samhälle och den tid i vilket de verkar.126 För att detta ska kunna åstadkom-
mas krävs dock något att förenas kring i form av den moraliska fostrans 
minsta byggstenar, vilka brukar kallas normer. Avsändarna vill att vissa ve-
derhäftiga normer om korrekt uppförande ska förena alla inom deras respek-
tive målgrupp. De måste därför övertyga mottagarna om att internalisera de 
normer som föreläggs dem. Fostraren måste få mottagarna att göra dessa till 
sina egna. 

På samma sätt är målet för Birgitta och de svenska predikanterna att för-
må sin respektive publik att internalisera de lärdomar som ges dem i deras 
verk. Och eftersom författarnas exempelberättelser ska bistå dem som fost-
rande redskap i denna målsättning vill jag studera hur de går till väga när de 
använder dem. Men för att kunna studera hur författarna fostrar sin respek-
tive publik med hjälp av sina exempelberättelser måste först mekanismerna 
bakom deras moraliska fostran begripliggöras. Det blir därför viktigt att dis-
kutera lärdomar såsom normer. 

Normer utskrivna som lärdomar: artikuleringar 
 

Normer begripliggörs utifrån sin formativa inverkan på människors bete-
ende. Sociologen John Finley Scott menar att en norm bör definieras utifrån 
den effekt som den utövar på individer: den utgör ett mönster av sanktioner, 

                                                        
126 Jämför förslagsvis Durkheim 1979, s. 34–35; Elias 1994, s. 443–456. 
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det vill säga ett mönster för påbjudna beteenden i en social interaktion.127 
Viktigt är att det här gäller beteenden som påbjuds, reproduceras och formas 
av medlemmar i en social gemenskap: en grupp.128 Normer lärs in och vid-
makthålls därmed kollektivt, vilket betyder att normer återkommande behö-
ver belysas och stadfästas i gruppen – och detta gärna under ledning av auk-
toritativa gruppmedlemmar som visar vad normerna innebär.129 

Normer används således för att hålla samman en grupp eller ett samhälle 
och för att denna enhet ska kunna fungera. När en individ väljer att följa en 
grupps normer styrker denne nämligen sitt medlemskap i gruppen. Internali-
sering av normer beskriver Scott som en individs inrättning efter de mönster 
av påbjudna beteenden som normerna medger. Själva begreppet internali-
sering utgör i och med det en metafor i vilken en norm föreställs gå från att 
vara ett yttre koncept eller handling till att bli en integrerad del av individens 
personlighet. Då en individ väl internaliserat en norm utgör denna härigenom 
en princip som individen är benägen att agera efter, även utan yttre påtryck-
ningar.130 

Studiet av normer kompliceras emellertid av att de kan ta många olika ut-
tryck och gälla en rad beteenden. Sociologerna Corinna Elsenbroich och 
Nigel Gilbert beskriver normer som kommer från sociala, moraliska och 
juridiska värden. Fastän normerna används inom en och samma grupp eller 
samhälle menar de alltså att dessa normer, i egenskap av kollektivt hållna 
rättesnören, vanligen kan härledas till värden och värderingar hemmahö-
rande inom flera olika sammanhang.131 Därmed blir en moralisk norm, enligt 
Elsenbroichs & Gilberts definition, en uppföranderegel framdriven ur ett 
moraliskt värde.132 

                                                        
127 Scott 1971, s. 72–73. Se även Scotts definiering av sanktioner på s. 65 och 85. I definition-
en av sanktioner anges begreppet reinforcment of behavior vilket jag i sammanhanget valt att 
översätta med ”påbjudandet av beteenden”. Scotts normdiskussion kan jämföras med den som 
pedagogen Orlenius för kring normer inom skolans värld. Han menar att normer utgör hand-
lingsaxiom som föreskriver (bildar utsagor om) hur människor bör och inte bör handla. Orle-
nius 2001, s. 15. 
128 Scott 1971, s. 65. 
129 Många sociologiska studier har försökt förklara normer inom olika samhällsgrupper och 
samhällen, samt belägga normernas förändring över tid. Inom denna forskning har man också 
analyserat vilken betydelse det har för den enskilde individen att följa dessa normer, både vad 
gäller vuxna och barn. Se bl.a. Feldman 1984; Adler & Adler 1998. 
130 Scott 1971, s. 3–4, 88. 
131 Elsenbroich & Gilbert 2014, s. 4. Diskussionen om normer och deras förhållande till olika 
värden och värderingar (engelskans values) har länge förts inom sociologin och pedagogiken, 
där flera tänkbara relationer föreslagits. Generellt kan dock sägas att normer baseras på vissa 
godtagna värden som de bildar lagstadgande rättesnören för. Scott föreslår även att värden 
kan skiljas åt från normer genom att de förra representerar individuella ställningstaganden 
(vad en individ tycker/håller för sant) medan de senare utgör kollektiva rättesnören (vad 
individer tillsammans avtalar vara påbjudet/icke påbjudet). Scott 1971, s. 81–83. Jämför med 
den pedagogiska ståndpunkten kring detta i Orlenius 2001, s. 15–16. 
132 Elsenbroich & Gilbert 2014, s. 4. Författarna diskuterar vidare moraliska normer med 
hänsyn till individers förhållande till brott. Häribland tar de upp forskning som visat att mora-
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Jag tar i denna avhandling avstamp i dessa sociologiska normdefinitioner. 
I min studie av Birgittas och de svenska predikanternas moraliska fostran av 
sin respektive primärpublik kommer jag utgå från Scotts jämte Elsenbroichs 
& Gilberts definition av normer, samt Scotts föreställning om normers inter-
nalisering. Viss försiktighet måste dock iakttas vid tillämpningen av de 
nämnda begreppsbildningarna. Detta då dessa antar ett mottagarperspektiv 
och gäller individers upptagande av normer genom reciproka interaktioner i 
samhället, och inte som jag kommer att studera: avsändarens textbaserade 
strategier för att förmå publiken att begripliggöra och internalisera normer. 

Viktigt att poängtera är följaktligen att jag på vissa punkter frångår det 
förhållningsätt till normer som framlagts ovan. I Birgittas och predikanternas 
verk är det nedskrivna utsagor rörande i första hand moraliska och trosmäss-
iga normer som jag ämnar studera. Dessa är alltså normer vilka till största 
del kan förmodas vara baserade på de värderingar och värden som de lärda 
teologerna åberopade med stöd i Bibeln och andra auktoritativa källor. Det 
är detta ursprung som ofta bemyndigar normerna. Likväl kommer jag inte, i 
Elsenbroichs & Gilberts mening, att spåra normerna tillbaka till dessa vär-
den/värderingar. Ej heller är det min avsikt att skilja moraliska och trosmäss-
iga normer åt. Jag nöjer mig med att konstatera att dessa utgör normer som 
på skilda sätt rör den rättfärdiga människans liv och tro.  

Birgittas och de svenska predikanternas normer kommer därför att be-
handlas som kollektivt sammansvetsande regler för hur en individ ska agera, 
alltså tänka/handla för att vara en god människa. De utgör därmed principer 
för ett godtagbart bemötande av omvärlden och rätt tro. I predikanternas fall 
utgår jag från att dessa normer redan utgör auktoriserade regler. Även Bir-
gitta lär ha framlagt vederhäftiga regler men hon kan även – till följd av 
hennes lägre auktoritet vid revelationernas initiala offentliggörande – tänkas 
anföra regler som hon söker att få auktoriserade. Dessa kan förslagsvis vara 
sådana som rör Guds val av henne som sitt språkrör, den birgittinska kloster-
ordens nytta i en tid av förfall, eller också utfästelser som rör de individer till 
vilka hon vänder sig med råd. 

Beträffande den sociologiska ståndpunkten att normer reproduceras inom 
avgränsade grupper och samhällen betraktar jag vidare den senmedeltida 
romerskkatolska kristenheten som en kulturell enhet. Jag kommer att se den 
som en brokig sammanslutning, men ändå som en enhet vilken förenades 
genom kyrkan och som via den hade sina levnadsregler och doktriner. Det är 
så till vida moraliska och trosmässiga normer av detta slag som Birgitta och 
de svenska predikanterna är ute efter att lära sina mottagare. I denna avhand-
ling studeras av det skälet lärdomar såsom nedskrivna moraliska/tros-
mässiga normer vilka är gångbara inom den kristna gemenskapen. Resulta-

                                                                                                                                  
liska normer är deontologiska (pliktetiska) till sin natur, eftersom de går tillbaka på pliktmäss-
iga föresatser. Se Elsenbroich & Gilbert 2014, s. 174. 
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ten från studien av dessa förväntar jag mig kunna blotta underliggande 
mönster för hur Birgitta och predikanterna ville att den enskilde kristne 
skulle handla/tänka för att omsider bli förtjänta av frälsningen. Författarnas 
fostran av sin respektive primärpublik kan ju ha tagit sig olika uttryck även 
om de båda i grunden anförde kristna läror, eller läror i kristenhetens namn. 

Olika skriftliga artikuleringar 
Begreppet lärdomar kommer följaktligen i denna avhandling att användas 
för moraliska/trosmässiga normer hemmahörande inom den kristna kultur-
gemenskapen. Men grundläggande är även att jag med begreppet menar i 
skrift artikulerade normer. Inom sociologin behandlas generellt normer som 
uppförandemässiga koncept, vilka lärs in via gemenskapen i ett socialt sam-
manhang. Normer utforskas då som oskrivna regler. Dock finns det även 
normativ litteratur: texter som uttryckligen redogör för och statuerar nor-
mer.133 I sådana texter kan enskilda normer dessutom etableras på flera sätt. 
De kan utskrivas som korta sentenser, men även uttryckas genom åtskilliga 
meningar i ett resonemang. 

För att närmare blottlägga de lärdomar som författarna uttrycker och 
styrker med hjälp av sina exempelberättelser, kommer jag därför att ta av-
stamp i argumentationsanalysen och dess urskiljande av teser. Skriftligen 
artikulerade normer som underbyggs i en argumenterande framställning kan 
nämligen betraktas som teser. Anledningen är att de ofta har samma uppgift i 
författarens textutläggning.134 Vidare finns det bland teser några högst all-
mängiltiga påståendeformler som visar hur tesens utsaga formuleras, och 
som jag inspirerats av. Dessa formler synliggör, med andra ord, hur artiku-
lationen av normer ofta ter sig i politiskt agiterande texter, men också i reli-
giösa uppbyggelsetexter såsom medeltidens exempellitteratur.135  
                                                        
133 Orlenius anför att ”Normer kan formaliseras och därmed bli både mer synliga och avgrän-
sade genom att omformas till regler, avtal eller lagar.”, Orlenius 2001, s. 15. Se även NE, 
”norm”. 
134 Vad gäller de svenska medeltidspostillorna har Andersson framhållit att berättelser i dem 
används som argument för teser. Andersson 1991a, s. 268, 273–280. Jämför med Björnsson, 
Kihlbom, Tersman och Ullholm definitionen för en tes och hur denna kan urskiljas i en textut-
läggning genom argumentationsanalys. De menar att ett påstående är en tes i en argumentat-
ion om det finns minst ett annat påstående i argumentationen som är avsett att styrka hållbar-
heten hos tesen, samtidigt som tesen inte är avsedd att styrka eller försvaga hållbarheten hos 
något annat påstående i argumentationen. De skriver också att det i realiteten ofta finns flera 
teser i en text. Där finns en huvudtes och flera sidotester. Björnsson, Kihlbom, Tersman & 
Ullholm 1994, s. 19. Enligt deras terminologi uppfattar jag i de flesta fall Birgittas och de 
svenska predikanternas normer, i form av lärdomar, som sidoteser. Detta eftersom det i deras 
textutläggningar kan förekomma flera lärdomar, vars hållbarhet styrks av exempelberättelser 
– berättelser som i sin tur kan betraktas som en sorts påståenden. Alla dessa lärdomar har 
också någon relation till det överordnade ämnet (huvudtesen) för revelationskapitlet/predikan. 
Se närmare Figur 2B på s. 84 nedan. 
135 Teser i en utläggning kan framställas på olika sätt. Jag har inspirerats av det som ibland 
kallas för en positiv tes och en negativ tes. En positiv tes är en utsaga som uttalar sig om ett 
fördelaktigt förhållande/påbud. En negativ tes är omvänt en utsaga som uttalar sig om ett 
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Först och främst kan en norm skriftligen artikuleras i positiv bemärkelse. 
Den utskrivna normen beskriver då vad som är önskvärt genom att uttala sig 
om det goda subjektet eller objektet x.136 Normen kan i detta fall uppställs 
enligt två vanliga formler: 

 
• x är (ska uppfattas som) vördnadsvärd/angenäm 
 
• gör dig förpliktad till/se till att äga x 

 
I enkla utsagor som dessa kan således dygder och välgärningar statueras som 
påbjudna ting. Dock kan till den första formeln också hänföras utsagor om 
Guds kärleksfulla agerande i tillvaron och verkande för människans bästa.137 
Det angenäma i denna typ av utsagor visar alltså på det som är angenämt för 
människan. Vidare kommer jag att till den positiva artikulationen även hän-
föra de utsagor som i komparation statuerar det som är att föredra av två 
ting. Dessa är jämförelseformler av typen: a är ok men b är bättre, eller a är 
bra medan b är dålig.138 

                                                                                                                                  
ofördelaktigt förhållande/påbud. Teser som dessa förekommer inte minst inom västerländsk 
reklam, marknadsföring och politik. Inom medieforskningen har sådana teser i annonser flitigt 
undersöks utifrån sin effekt på publiken – särskilt i förhållande till politisk reklam för eller 
emot presidentkandidater i USA. Se bl.a. Garramone, Atkin, Pinkleton, & Cole 1990; Kaid & 
Johnston 1991; King & McConnell 2003; Geer 2006. Med hänsyn till den medeltida exempel-
litteraturen har liknande positiva/negativa teser uppmärksammats, varvid dessa också ofta 
framhållits vara uppställda i grammatiskt bejakande/nekande form. I synnerhet framhåller 
Kemmler att berättade exempel i det engelska uppbyggelseverket Handlyng Sin, ofta styrker 
utsagor (normer) med formeln: ”Du ska …” alternativt ”Du ska inte ...” eller också ”Om du 
… då …”. Med den sista formeln statueras de eftersträvansvärda eller icke-eftersträvansvärda 
konsekvenserna av något. Kemmler 1984, s. 185–186. 
136 Inom sociologisk forskning kallas normer, vilka rör beteenden som samhället vill att en 
individ ska följa, för perscriptive rules. Se termens användning i Wilson K. L., Lizzio, Zauner 
& Gallois 2001, s. 134. Jämför med Orlenius som menar att normer utgör utsagor om hand-
lingar som är önskvärda, alltså rätta och som det är en plikt att utföra. Orlenius 2001, s. 15. 
137 För exempel på artikulation i positiv bemärkelse enligt de två formlerna, se följande väl-
kända utsagor i Bibeln: ”[…], ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet”, Jak 5:11, 
och ”Du skall älska din nästa som dig själv”, Mark 12:31. Kursiveringarna är mina och visar 
på vad som är x i satsen. 
138 För exempel på formlerna, se bl.a. det svenska ordspråket: ”Att tala är silver, men att tiga 
är guld” och Bibelns uttalande: ”Flit och förutseende ger vinst, hastverk bara förlust”, Ords 
21:5. Kursiveringarna är mina och markerar vad som är a alternativt b i satsen. Inom reklam-
branschen artikuleras teser ofta på detta vis, och kallas då för ”positiv komparation” respek-
tive ”negativ komparation”. För en studie om effekten av sådana teser på konsumenter, se 
Pratap Jain 1993. Som ovan framhållits definierar jag dock dessa formler som varianter av 
den positiva artikulationen, då de båda i marknadsföringssyfte ytterst statuerar det som är att 
föredra (genom kontrastverkan). Liksom konsumenten primärt ska förmås att köpa en viss 
produkt med dessa utsagor, ska ju även den som undervisas med dem primärt fås att betänka 
det goda värdet i ett visst ting. Först i andra hand ska de med utsagorna fås att rata andra 
produkter, eller betänka det sämre/usla värdet i ett annat ting. På så vis blir undervisningen 
effektiv. Det positiva blir alltså det dominerande också i dessa utsagor. 
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Men en norm kan dessutom erinra om vad en individ bör tänka eller göra 
genom att ensidigt fokusera på vad individen bör akta sig för. För att kunna 
veta vad som är moraliskt/trosmässigt riktigt måste ju individen även få klart 
för sig vad motsatsen är – vad som är felaktigt och av ondo. Därmed kan en 
utskriven norm även vara artikulerad i negativ bemärkelse. Dess utsaga be-
skriver då vad som inte är önskvärt genom att uttala sig om det onda subjek-
tet eller objektet y.139 Normen kan då uppställs enligt följande formler: 

 
• y är (ska uppfattas som) förkastlig/usel�
 
• gör dig ej skyldig till/se till att ej äga y 

 
Utsagor som dessa kan därför användas för att statuera synder och allsköns 
illgärningar som olovliga och avskyvärda ting. I Bibeln utgör som bekant 
majoriteten av de tio budorden utsagor som följer den andra av de två form-
lerna. Därutöver kan utsagor om djävulens och hans medlöpares natur ut-
tryckas enligt den första formeln.140 Likaså räknar jag till den negativa artiku-
lationen även den komparativa utsaga som framgår i jämförelseformeln: a är 
dålig, b är sämre.141 

Utöver dessa två fundamentala varianter för skriftligen artikulerade nor-
mer (den positiva och den negativa) kan givetvis en mängd kombinationer 
och undervarianter presenteras, varav alla omöjligt kan nämnas här. Särskilt 
vanligt förekommande i religiös moralundervisning kan dock två undervari-
anter hävdas vara. Det är undervarianter som sett till utsagan inte bara ut-
trycker att något ska eller ej ska företas, utan även lägger större vikt vid an-
ledningen till detta. Dessa utskrivna normer påtalar därför det ondas eller 
godas kausala följder för människan och världen.142 

Som undervariant till den negativt artikulerade normen hör därmed de 
normer som artikuleras i negativ varnande bemärkelse. Normen kan då i 
skrift uppställas enligt fyra vanliga formler: 
 

• försummande av x bestraffas  
 
• företagande/ägande av y bestraffas  

                                                        
139 Dessa normer, vilka rör det som samhället inte vill att en individ ska göra, kallas inom 
sociologin för proscriptive rules. Se termens användning i Wilson K. L., Lizzio, Zauner & 
Gallois 2001, s. 134. Jämför med Orlenius som menar att normer också utgör utsagor för 
handlingar som är icke-önskvärda, alltså orätta och förbjudna att utföra. Orlenius 2001, s. 15. 
140 För exempel på artikulation i negativ bemärkelse enligt de två formlerna, se följande väl-
kända utsagor i Bibeln: ”Den som syndar är djävulens barn, […]”, 1 Joh 3:8, och ”Du skall 
inte dräpa”, 2 Mos 20:13. Kursiveringarna är mina och visar på vad som är y i satsen. 
141 Se formeln i Bibeln: ”Ett falskt vittne får sitt straff, en menedare går under”, Ords 18:9. 
Kursiveringarna är mina och markerar vad som är a alternativt b i satsen. 
142 Jämför med den sista av Kemmlers formler vilken åsyftar konsekvenserna av något. 
Kemmler 1984, s. 185–186. 
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• y förstör x  
 
• x kan förstöras genom företagande/ägande av y 

 
Här läggs betoningen vid de negativa konsekvenser som ett agerande kan få. 
Det kan röra sig om följden (Guds straff) vid försummandet av det goda, x, 
eller också om följden vid företagandet eller ägandet av det onda, y. Hit hör 
även varskoende anföranden om att det onda, y, förstör det goda, x, respek-
tive att det goda, x, kan förstöras till följd av företagandet eller ägandet av 
det onda, y.143 

Som undervariant till den positivt artikulerade normen finns därtill de 
normer som artikuleras i positiv försonlig bemärkelse. Det handlar då om att 
i skrift visa hur en person kan göra för att uppfylla en norm. Även här kan 
man ställa upp fyra vanliga formler: 
 

• företagande/ägande av x belönas 
 
• för att undslippa y, ska y ej göras/ej ägas 
 
• för att undslippa y, ska x göras/ägas 
 
• vid sonandet av y, kan x vinnas 

 
I denna artikulation betonas de positiva konsekvenserna. Det kan vara belö-
ningen (Guds välsignelse) vid företagandet eller ägandet av det goda, x, som 
understryks. Men det kan också röra sig om hur det onda, y, kan undslippas, 
något som i sig kan anföras genom att man berättar om det som bör undvikas 
eller det som bör eftersökas. Dessutom kan de goda följderna av att gottgöra 
det onda, y, anföras.144 Värt att beakta är således att denna artikulation, till 
skillnad från den föregående, sätter samman ett åtgärdsprogram för förso-
ning. 
                                                        
143 För exempel på artikulation i negativ varande bemärkelse enligt de tre formlerna, se föl-
jande kända utsagor i Bibeln: ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har 
inte Gud”, 2 Joh 9, och ”Den som gläds åt det onda skall få sin dom”, Syr 19:5, ”Ett enda fel 
fördärvar mycket gott”, Pred 9:18, samt ”Gud skapade människan till oändlighet och gjorde 
henne till en bild av sitt eget väsen, men genom djävulens avund kom döden in i världen, och 
de som är hans egendom [följer djävulen] får erfara den”, Vish 2:23–24. Kursiveringarna är 
mina och visar på vad som är x alternativt y i satsen. 
144 För exempel på artikulation i positiv försonlig bemärkelse enligt de fyra formlerna, se 
följande kända utsagor i Bibeln: ”Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren och skall få sin 
lön av honom”, Ords 19:17, och ”Gör inget ont, så skall inget ont drabba dig”, Syr 7:1 (i detta 
fall har ordningen i den andra formeln kastats om), ”Omåttlighet har blivit mångas död, men 
den försiktige [alltså den med försiktighet] förlänger sitt liv”, Syr 37:31, samt ”Om vi bekän-
ner våra synder är han [Jesus] trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar 
oss från all orättfärdighet [vinns alltså förlåtelse och rening]”, 1 Joh 1:9. Kursiveringarna är 
mina och visar på vad som är x alternativt y i satsen. 
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Sammantaget kommer jag alltså att använda dessa fyra varianter av 
normartikulationer (positiv/positiv försonlig och negativ/negativ varnande) 
samt deras olika formler som mallar för att kategorisera lärdomar. Detta sker 
i kapitel 3. I min retoriska och argumentationsanalytiska närläsning av reve-
lationerna och postillorna kommer närmare bestämt dessa att användas för 
att ringa in och begripliggöra författarnas normer. Med stöd av dessa närm-
ast allmängiltiga artikulationsscheman kommer jag att etablera en gemensam 
grundval mot vilken författarnas lärdomar kan bedömas och jämföras. 

I det nedanstående kommer jag nu att gå närmare in på hur exempelberät-
telserna, såsom fostrande redskap, ska studeras. Därmed flyttas också fokus 
från lärdomarna till exempelberättelserna undervisning och uppbyggnad. 

Metodologiskt ramverk: exempelberättelserna styrker retoriskt 
lärdomar och verkar narrativt moraliserande 
 

Som beskrivits i kapitel 1 har en rad studier ägnats medeltidens exempellitte-
ratur, varvid exemplifierande berättelser diskuterats som fostrande redskap 
med vilka författare kunde anpassa och popularisera budskap inför sin pub-
lik. I dessa studier har också berättade exempel metodologiskt närmats på 
flera olika vis. Dock kan något förenklat två analytiska perspektiv urskiljas. 

Å en ena sidan har berättelserna undersökts utifrån sin roll i det retoriska 
textsammanhanget, det vill säga som styrkande exempel för kristna läro-
sattser i en textutläggning. I synnerhet har Claude Bremond, Jacques Le Goff 
& Jean-Claude Schmitt och Roger Andersson anlagt detta perspektiv, när de 
beskriver hur berättade exempel i predikan retoriskt styrker lärdomar.145 

Å den andra sidan har berättelserna undersökts inifrån sin narrativa ut-
formning, varmed fokus flyttats bort från det retoriska textsammanhanget 
och till hur berättelserna byggs upp och verkar moraliserande. Även detta 
perspektiv har anlagts av Bremond, Le Goff & Schmitt när de studerar hur 
berättade exempel med olika intrigstrukturer styrker lärdomar.146 Dessutom 
har Ruth Mazo Karras låtit undersöka hur lärdomsrubriker med de sju döds-
synderna gestaltas genom berättelserna, och hur synderna därigenom tillde-
las vissa specifika innebörder.147 Hit hör också de exempellitteraturforskare 
som studerat medeltidens berättade exempel som mer eller mindre löst kopp-
lad till den lärdom som berättelsen styrker i textsammanhanget. Till dem hör 
Larry Scanlon som inriktat sig på studiet av berättelsernas inneboende iscen-

                                                        
145 Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, se företrädesvis s. 111–120; Andersson 1991a. För 
andra studier som haft berättelsernas retoriska undervisning för ögonen, se bl.a. Mosher 1911; 
Kemmler 1984. Se därtill Tilliette 1998; Louis 2013. Misslyckandet från predikantens sida, att 
använda predikoberättelser på ett retoriskt korrekt sätt, har också varit föremål för studier. Se 
företrädesvis Phillips 2007a; Phillips 2007b, s. 13–63. 
146 Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 120–143. Även Andersson antar delvis detta per-
spektiv vid beskrivandet av berättelsernas berättarteknik. Jämför Andersson 2010. 
147 Karras 1992. För en annan liknande studie, om än mindre, jämför Polo de Beaulieu 1990. 
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sättande av auktoritet, samt Elizabeth Allen som diskuterat de olika tolk-
ningsmöjligheter som berättelserna i sig själva rymmer.148 

Tidigare studier av medeltidens exempellitteratur har följaktligen funnit 
att berättade exempel, såsom fostrande redskap, undervisar på två nivåer. De 
undervisar på en retorisk nivå och på en narrativ nivå, vilka i det väsentliga 
handlar om de exemplifierande berättelsernas yttre styrkande av externa 
moraliska/trosmässiga normer, i form av lärdomar, samt om berättelsernas 
inre moraliserande förmåga. Det jag i denna avhandling kommer att göra är 
att kombinera de två perspektiven (varvid jag dock till skillnad från Scanlon 
och Allen kommer att betrakta berättelserna såsom fast kopplade till de lär-
domar som de i författarnas verk avses styrka). Det är således min avsikt att 
först rikta uppmärksamheten mot exempelberättelsernas överordnade lär-
domsstyrkande mål i författarnas verk, och sedan mot exempelberättelsernas 
strategiska inre uppbyggnad och gestaltning av dessa lärdomar. 

För att visa hur Birgitta och predikanterna ville fostra sin respektive 
publik till goda kristna kommer jag sålunda att undersöka dels 1) hur förfat-
tarna i sina verk retoriskt styrker valda lärdomar genom infogade exempel-
berättelser, och dels 2) hur författarna narrativt utformar exempelberättelser-
nas moraliserande intriger och deras vitala komponenter på ett sådant sätt 
som de av allt att döma trodde skulle gynna deras publikers internalisering 
av lärdomarna. 

Båda dessa undervisningsnivåer kommer jag nu mer ingående att redo-
göra för mot bakgrund av tidigare forskning. Och för att tydliggöra hur Bir-
gittas och predikanternas fostrande praktik i avhandlingens empiriska kapitel 
kommer att studeras har jag även låtit konstruera Figur 2A på nästa sida. I 
denna figur schematiseras författarnas tänkta användning av exempelberät-
telserna. På vänster sida visas de objekt/element som jag kommer att under-
söka, varmed dessa på höger sida visas i förhållande till de olika undervis-
ningsnivåer som jag strukturerar min analys efter. 

Den retoriska nivån 1 
Exempelberättelsernas retoriska undervisningsnivå utgör avhandlingens 
övergripande analysnivå. Sett till Figur 2A kommer jag på nivå 1 att betrakta 
författarnas exempelberättelser utifrån deras retoriska samspel med textut-
läggningen: en reciprocitet som i figuren visas genom den upp- och nedgå-
ende pilen. 

I kapitel 3 undersöks till att börja med vilka lärdomar som Birgitta och de 
svenska predikanterna styrker med hjälp av sina exempelberättelser. Här 
kommer  jag alltså  mer ingående  granska vilka  artikulerade moraliska/tros- 

                                                        
148 Jämför Scanlon 1994; Allen 2005. För ytterligare andra som också inriktat sig på de ex-
emplifierande berättelsernas inre konstitution och föreställningsvärld, varvid berättelsens 
koppling till en exemplifierad lärdom betraktats som tänjbar, se bl.a. Newman 2012; Paulin 
2012; Lamberg 2014; Lackner 2016. 
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FIGUR 2A. Metodologiskt ramverk. Schematisk representation över Birgittas och de svenska 
predikanternas användning av sina exempelberättelser samt hur denna praktik i avhandlingen 
studeras i överensstämmelse med två undervisningsnivåer. Kursiverna indikerar icke-
utskrivna objekt/element. Jämför denna figur med det utvidgade metodologiska ramverket i 
Figur 2B på s. 84 nedan. 

 
mässiga normer som, i form av lärdomar, styrks av exempelberättelserna. 
Som stöd kommer jag att nyttja de fyra normartikulationerna och deras form-
ler som mallar för att ringa in lärdomarna. Jag vill utreda om Birgittas och 
predikanternas exempelberättelser styrker tematiskt likartade grupper av 
lärdomar, eller om författarna med hjälp av sina exempelberättelser ville lära 
sin respektive primärpublik olika lärdomar. Föregående studier kring medel-
tida predikoberättelser har ju visat att dessa kan lyfta många typer av doktri-
nära läroämnen. Dessutom har forskningen kring revelationerna och de 
svenska medeltidspostillorna ådagalagt tydliga ambitioner från författarnas 
sida.149 Däremot återstår det att undersöka vad författarna ansåg viktigt att 
lyfta med hjälp av sina exempelberättelser. 

I kapitel 3 analyseras sedan vilka retoriska funktioner som exempelberät-
telserna har vid styrkandet av dessa lärdomar. Hur går författarna praktiskt 
till väga för att deras respektive publik ska uppta och internalisera lärdomar-
na? Annorlunda uttryckt: om lärdomar betraktas som teser i Birgittas och de 
svenska predikanternas utläggningar, hur underbyggs de då med hjälp av 
exempelberättelserna? En möjlighet är att Birgitta och predikanterna i textut-

                                                        
149 Jämför redogörelserna i kap. 1 ovan. 
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läggningen låter infoga exempelberättelserna som illustrativa argument för 
lärdomar. Detta är den funktion som utöver Bremond, Le Goff & Schmitt 
även litteraturhistorikerna Joseph Mosher och Nicolas Louise anfört rörande 
berättade exempel i den engelska och franska hög- och senmedeltida predi-
kan. Dessa forskare menar att berättelserna argumenterar för värdet av en 
lärosats, eller för vad som händer om en individ väljer att följa eller bryta 
mot den.150 En annan möjlighet är att exempelberättelserna bildar åskådliggö-
rande förklaringar av lärdomarna. Att medeltida predikanter använde berät-
telser för att konkretisera och begripliggöra det svårbegripliga har också det 
dokumenterats.151 Det är därutöver rimligt att anta att exempelberättelserna 
vid styrkandet av lärdomar inte bara syftade till att tilltala publikens förnuft, 
deras ratio, utan även publikens känslor, deras pathos. I likhet med andra 
medeltida moralföreläsare lär nämligen Birgitta och de svenska predikanter-
na ha sökt beröra och vederkvicka sina publiker genom att omväxlande 
skrämma, roa och trösta dem.152 Frågan är hur de gjorde detta. 

Sammantaget kan följaktligen författarna retoriskt ha framlagt sina exem-
pelberättelser på flera olika sätt. Och detta reser även frågan om de använder 
dem på samma vis eller ej. Det bör anmärkas att somliga kontextuella upp-
gifter tidigare berörts i relation till deras berättelser,153 vilket jag återkommer 
till i kapitel 3. Dock har ingen tidigare i detalj undersökt eller jämfört hur 
Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser retoriskt hjälper 
till att backa upp lärdomar – något jag avser att göra. 

Den narrativa nivån 2 
Exempelberättelsernas narrativa undervisningsnivå utgör avhandlingens 
lägre analysnivå. Sett till Figur 2A kommer jag på nivå 2 studera hur Birgitta 
och de svenska predikanterna konstruerar exempelberättelserna och vad kon-
struktionerna kan säga om det författarna ansåg lämpligt att delge sin respek-
tive publik vid styrkandet av lärdomar. Här är det således exempelberättel-
sernas narrativa utformning som ligger i fokus: deras moraliserande inre och 
deras vitala beståndsdelar, som i figuren visas innanför den ovala cirkeln. 
                                                        
150 Se Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 28; Mosher 1911, s. 8; Louise 2013, s. 10–15. 
Även Tilliette diskuterar berättelserna som argument, men inte för sanningen i en lärdom utan 
som argument som gör lärdomen mer ”attraktiv” för en lekmannapublik. Tilliette 1998. 
151 Jämför Mosher 1911, s. 8; Strömberg 1944, s. 93–102. Bremond, Le Goff och Schmitt 
diskuterar i förhållande till sin typologiska studie av exempla även similitudines. De menar att 
skillnaden mellan dessa ligger i att den första utgör ett argument hämtat från historien, medan 
den senare snarare fungerar som bildliga förklaringar som ofta ska förstås allegoriskt. Bre-
mond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 31–32, 155–158. I min samlingsbeteckning exempelberät-
telse ingår dock både historiskt och allegoriskt förstådda berättelser. Jag öppnar alltså upp för 
möjligheten att båda dessa retoriska funktioner kan påträffas bland Birgittas och de svenska 
predikanternas exempelberättelser. 
152 Jämför Mosher 1911, s. 8; Strömberg, s. 95, 98–102; Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, 
s. 83; Gregg 1997, s. 11–13. För humor se även Owst 1961, s. 161–168. 
153 För Birgitta, se bl.a. Strömberg 1944, s. 163–178; Odelman 1993, s. 18–19. För de svenska 
predikanterna, se Andersson 1991a; Andersson 2010. 
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I kapitel 4 väljer jag att inledningsvis undersöka vilka intrigstrukturer 
som Birgitta och de svenska predikanterna ger sina exempelberättelser och 
hur dessa görs moraliserande. Hur struktureras händelseutvecklingen i ex-
empelberättelserna och vilka likheter och skillnader föreligger det mellan 
författarnas intriger? Detta är intressant att utforska mot bakgrund av att 
företrädesvis Vladimir Propp inom den narratologiska forskningen och Bre-
mond, Le Goff & Schmitt inom exempellitteraturforskningen, pekat på in-
trigstrukturers förmåga att skapa begriplighet och stringens i berättelser.154 
De har i sina studier visat att inte enbart spänning utan också sedelärande 
logik i berättelser kan frambringas genom intrigstrukturen, och då särskilt 
via de centrala momenten i intrigen och via huvudrollsinnehavarnas age-
rande. Huvudrollsinnehavare och viktiga birollsinnehavare har närmare be-
stämt visats framträda i strukturellt betingade moraliska roller, däribland i 
rollen av en dygdig hjälte, syndig falsk hjälte eller elak fiende.155 När Birgit-
tas och de svenska predikanternas exempelberättelser studeras kommer jag 
därför att ställa deras intrigstrukturer mot dem som tidigare påvisats hos 
franska predikoberättelser. På så sätt vill jag närmare utforska hur författarna 
genom sina intrigstrukturer gör sina (lånade eller självförfattade) exempelbe-
rättelser moraliskt förevisande och uppbyggliga. 

Senare i kapitel 4 undersöks de essentiella beståndsdelar som Birgitta och 
de svenska predikanterna låter inkludera i sina exempelberättelser: de kom-
ponenter som formger exempelberättelsernas narrativa värld. Jag utforskar 
då vilka sorters aktörer (i synnerhet vilka huvudrollsinnehavare), spelplatser 
(vilken tid och vilket rum aktörerna rör sig i) och komplikationer (de motiv 
av tilltrasslande och spänningsstegrande omständigheter som aktörerna ställs 
inför) som förekommer i Birgittas och predikanternas exempelberättelser. 
Dessa är komponenter som jag kommer att kalla för nyckelkomponenter i en-
lighet med vad som inom narratologin räknas till berättelsens mest grund-
läggande beståndsdelar. De utgör ”nycklar” som förekommer i alla fullödiga 
berättelser, fastän deras särdrag kan växla in i det oändliga.156 Liksom inom 
den litteraturvetenskapliga forskningen kommer jag därtill att betrakta nyck-

                                                        
154 Jämför den genomgående diskussionen i Propp 1979; Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, 
s. 124–131. För diskussionen inom sentida narratologisk forskning, se Carroll 2001, s. 119–
128; Boyd 2009, s. 215–231; Murphy T. P. 2015. 
155 Se dessa tre moraliska roller i Propp 1979, s. 79–80. Motsvarande kan även skönjas i 
Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 124–131. Alla är de överens om att intrigen bildar 
berättelsens logik. 
156 För aktörernas betydelse i berättelsers intriger, se bl.a. Edler, Jannidis, Schneider 2010. För 
betydelsen av spelplatsens tid och rum samt den där rådande komplicerande situationen, se 
diskussionen i Hogan 2003, s. 228–230. Vad gäller komplikationer skrev redan Aristoteles om 
lyckoomsvängningar, vilka han menade att varje god berättelse borde innehålla. Se Aristoteles 
Om diktkonsten, kap. 13. Inom den narratologiska forskningen räknas också komplikationer 
(även kallad för ”konflikter” eller ”kamp” från grekiskans agon) till en berättelses centrala 
beståndsdelar, och detta oavsett genre eller om berättelsens förmedlas i skrift eller i tal. Jäm-
för Labov & Waletzky 1967, s. 32–42; Abbot 2008, s. 55–56.  
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elkomponenterna som meningsbärande. De tillför så att säga vissa idéer och 
associationer som i sin tur kan forma mottagarens intryck av hela berättel-
sen.157 Här kan man även hänvisa till Karras tidigare nämnda studie av de 
rollfigurer och motiv som valts i en engelsk exempelsamling vid styrkandet 
av lärdomar om dödssynderna: en studie i vilken Karras visar att dessa val 
tillfört vissa innebörder till berättelserna och därmed till de exemplifierade 
dödssynderna.158 Vidare kommer jag även att jämföra mina resultat med de 
komponenter som bland annat litteraturhistorikern Joan Young Gregg och 
filologen Peter von Moos menat vara vanliga i europeiska predikoberättel-
ser.159 

Med andra ord kommer jag alltså att granska huruvida Birgitta och predi-
kanterna i sina exempelberättelser valt att framlägga samma eller olika typer 
av aktörer, spelplatser och komplikationer. Vid styrkandet av sina lärdomar 
bör de ju ha försökt att välja sådana ingredienser som de tyckte var lämpliga 
och som de trodde skulle tilltala deras respektive publik. De bör följaktligen 
genom sina exempelberättelser ha försökt att gestalta lärdomarna efter bästa 
förmåga för att lyckas med sin undervisning. 

Förutom nyckelkomponenterna förväntar jag mig dock att författarnas 
exempelberättelser även rymmer ett icke-utskrivet men högst vitalt element: 
en underförstådd sensmoral. Sensmoralen är en riggad och allmänt hållen 
slutpoäng som publiken leds mot genom intrigens uppbyggnad. Vidare tän-
ker jag mig att sensmoralen bidrar till att sammankoppla exempelberättel-
sens narrativa utformning med den lärdom som den ska styrka.160 Då jag i 
avhandlingen analyserar hur Birgitta och de svenska predikanterna använder 
enskilda exempelberättelser (på den retoriska nivån liksom på den narrativa) 
kommer jag därför söka uttyda sensmoralen.161 Författarna bedöms genom 
exempelberättelsernas intrigstruktur och nyckelkomponenter insinuera en 
sensmoral som i sin tur ska leda deras mottagare mot att begripliggöra, och 
förhoppningsvis internalisera, den styrkta lärdomen på avsett vis. 

                                                        
157 För en studie av meningsbärande rollfigurer, i form av av barn och ”minimänniskor”, vilka 
agerar symboler i sagor, se Hancock 2009. För meningsbärande spelplatser, se diskussionen 
om meningsbärande landskap inom litteraturen i Mellard 1996. För olika typer av menings-
fulla komplikationsmotiv/komplikationshandlingar, se Propp 1979, särskilt översikten i ap-
pendix på s. 122. Här kan också hänvisas till den lexikologiska forskningens studie av en-
skilda ords meningsbärande inom litteraturen samt olika mottagares skiftande förståelse av 
orden. Se företrädesvis Aitchison 2012, s. 53–65. Varje författare har alltså att precisera vad 
han/hon menar med de företeelser som förekommer i verket. 
158 Karras 1992. Jämför Polo de Beaulieu 1990. 
159 Gregg 1997; Von Moos 1998, s. 76–78. 
160 En jämförbar tanke finns även hos Bremond, Le Goff & Schmitt. De menar att den exemp-
lifierade lärdomen kopplas till en sekventiell punkt i berättelsens intrig: en punkt som rymmer 
berättelsens moraliska poäng (alltså sensmoralen). Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 126. 
161 Se särskilt andra halvan av kap. 3 och första undersökningsdelen i kap. 4. 
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Studieresultaten från nivå 2 kan belysa publikanpassning med stöd av teori 
När exempelberättelsernas moraliserande narrativ undersökts, enligt ovan-
stående, kommer analysen i kapitel 5 slutligen att ägnas åt Birgittas och pre-
dikanternas publikanpassning. Precis som i exempellitteraturforskningen 
kommer jag nämligen att utgå från att Birgitta och predikanterna med sina 
exempelberättelser ansåg sig veta vad som passade deras respektive publik 
och vad de skulle svara väl på: att de trodde sig veta vilka typer av berättel-
ser som var fördelaktiga att framlägga för att vinna mottagarnas gehör, och 
lämpliga för att moraliskt kunna fostra dem. Frågan är emellertid om det 
konkret går att peka på publikfrämjande strategier i berättelserna, alltså på 
sådana som kan fungera som belägg för att författarna verkligen hade goda 
möjligheter att förmå sina mottagare att internalisera de lärdomar som deras 
exempelberättelser ges till stöd för. Finns det något sätt som resultatet från 
undersökningarna av Birgittas och predikanternas fostrande praktik kan ut-
värderas i förhållande till deras respektive primärpublik? Kan en uppskatt-
ning göras av hur (på vilka sätt) författarnas publikanpassning lyckades? 

Svaret är att modern medieforskning rörande publikers identifikation med 
rollfigurer kan tillföra ett verktyg som gör detta möjligt. Medieforskare har 
visat att mottagare blir särskilt villiga att ta till sig budskap via narrativ om 
de ges möjligheten att identifiera sig med en aktör i berättelsen. Samma 
forskare har även pekat på att flera mekanismer är väsentliga vid framma-
nandet av olika publikers identifikation med aktörer. De har visat på varie-
rande sätt på vilka avsändare kan locka sina publiker till identifikation.162 

Jag kommer av den anledningen att i kapitel 5 ställa resultaten från 
undersökningarna på den narrativa nivån 2 i kapitel 4, mot de strategier för 
identifikation som presenterats inom identifikationsteorin. Det är följaktligen 
ett företag i vilket jag kommer att anta att principerna för identifikation i 
grunden är desamma för moderna och medeltida publiker. Mycket talar när-
mare bestämt för att publikers identifikation med rollfigurer är en tidlös före-
teelse.163 Birgittas och de svenska predikanternas möjligheter att förmå sina 
publiker att identifiera sig med exempelberättelsernas aktörer kommer såle-
des att nyttjas för att avläsa hur författarna publikanpassade berättelserna, 
samt för att tolka hur de därigenom lyckades med sin fostran av publikerna. 
Men för att kunna göra detta behöver först identifikationsteorin diskuteras 
närmare och det sätt på vilket jag kommer att använda den. 

                                                        
162 Publikers identifikation med aktörer i berättelser har anförts vara en av de viktigaste for-
merna för mänskligt begripliggörande och uppskattande av massmedial kultur. För den identi-
fikationsteori jag nyttjar, se särskilt Cohen 2001; Cohen 2006; Tal-Or & Cohen 2010; Tal-Or 
& Cohen 2015; Cohen & Tal-Or 2017. Dessa med flera kommer att tas upp i nästa delavsnitt. 
Forskningen kring publikers reception av berättelser i olika former av medier är dock ett stort 
och livfullt fält. Jag reserverar mig således för alternativa tolkningar om identifikation och om 
dess systertermer engagement, ’engagemang’, och involvment, ’involvering’. För presentat-
ionen av sådana teorier, se bl.a. Edler, Jannidis & Schneider 2010, s. 47–58. 
163 Se diskussionen i nästkommande avsnitt. 
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Teori: publikanpassningen kan utvärderas med identifikationsteori 
 

Inom retoriken och psykologin har det länge varit känt att en avsändare, för 
att beröra sin publik, bör söka tilltala dem personligen. Lärdomar bör göras 
relevanta för mottagarna om mottagarna ska bli villiga att uppta och interna-
lisera dem. Och det är i detta avseende som berättelser kan betraktas som ett 
särskilt fördelaktigt verktyg. För genom berättelser kan avsändaren locka 
publiken att identifiera sig med de där föreställda aktörerna, och injuda pub-
liken till att dela deras värld. Identifikation är i sin tur ett fenomen som ökar 
chansen att publiken får en intensivare och mer intresseväckande upplevelse 
av berättelsen i sin helhet. Dessutom kan identifikation locka publien att ta 
till sig berättelsen på det sätt som avsändaren ämnat. Att det förhåller sig på 
detta vis anför medieforskaren Jonathan Cohen i sin teoretisering kring 
publikers identifikation med aktörer i mediala narrativ – sådana aktörer som 
jag framöver även kommer att benämna med synonymerna rollfigurer eller 
rollinnehavare.164 

Fastän Cohen huvudsakligen diskuterar publikers identifikation utifrån 
det västerländska tv-mediet understryker han att författare på motsvarande 
sätt försöker locka sina läsare till identifikation genom litterära aktörer. Pub-
likens identifiering med rollfigurer utgör därför en parasocial relation (en 
enkelriktad relation i vilken en individ sätter sig in i en annans situation) som 
varken begränsas till en viss kultur eller till ett visst massmedium. Motta-
garens identifikation med rollfigurerna synes kort sagt vara ett allmänmänsk-
ligt fenomen. Detta är också den gängse uppfattningen inom medieforsk-
ningen, där olika typer av spelfilmer, dokumentärer, ljudupptagningar (där-
ibland radio) och litteratur använts vid identifikationsstudier av publiker 
välden över.165 Cohens identifikationsteori kan följaktligen tillämpas på pub-
liker med olika nationalitet och appliceras på såväl audiovisuellt som skrift-
ligt framlagda berättelser. Därtill kan identifikationsteorin appliceras på såd-
ana berättelser som framläggs som rent fiktiva och på sådana som menas 
återspegla autentiska händelser och individer. 

Identifikationen med litterära aktörer har också en lång historia. Aristote-
les talade om mimesis, det vill säga, om efterbildning av verkligheten såsom 
ett av konstens högsta syften. Det är en term som även inbegriper att avsän-
daren – genom sitt verks illusoriska simulering av verkligheten – bör sträva 

                                                        
164 Cohen 2001; Cohen 2006; Tal-Or & Cohen 2015; Cohen & Tal-Or 2017. I artiklarna an-
vänds genomgående engelskans character (i begreppet media characters), vilket är praxis 
inom den anglosaxiska narratologin och filmvetenskapen. Svenskans karaktär har dock en 
delvis annan betydelse, då den termen i betydligt högre grad än den engelska leder tankarna 
till temperament och personlighetsdrag snarare än rollinnehavandet i en berättelse. Jag har 
därför valt att översätta character med aktör samt ibland med synonymerna rollfigur eller 
rollinnehavare. Med dessa åsyftas således inte ’skådespelare’ utan den levda ’spelade rollen’ i 
berättelsen. 
165 Cohen 2001, s. 245; Cohen 2006, s. 183–184. Jämför Igartua 2010, s. 347, 351–352; Green 
& Brock 2000; Green & Brock 2002; Green 2004. 
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efter att få sin publik att känna samhörighet med rollfigurerna.166 Under me-
deltiden var Imitatio Christi-tanken stark, vari den kristne manades till att 
följa i Jesus, Marias eller helgonens spår och att lära sig av dem. Men den 
enskilde uppmanades inte bara att beundra dessa storheter. Han eller hon 
skulle också själv försöka att leva som dem, något som för att lyckas krävde 
etablerandet av identifikation.167 Levandegörandet av dessas och andras öden 
i berättade exempel hade således till syfte att locka publiken till identifikat-
ion. Att publiker erfarenhetsmässigt skulle identifiera sig med predikoberät-
telsernas aktörer är enligt Larry Scanlon också något som medeltidens predi-
kanter och författare medvetet eftersträvade. Han menar att publiken genom 
att identifiera sig med aktörerna i berättelsen skulle lära sig från deras fram-
gångar och misstag, samtidigt som berättelsens sensmoral på detta sätt gjor-
des tydlig och övertygande. Scanlon framhåller: 

 
For the exemplum’s enactment of authority in fact assumes a process of identification 
on the part of its audience. That is to say, the exemplum expects the members of the 
audience to be convinced by its sententia precisely because it expects them to put 
themselves in the position of its protagonists, to emulate the protagonist’s moral suc-
cess, or avoid his or her moral failure. It persuades by conveying a sense of communal 
identity with its moral lesson.168 

 
Enligt Scanlon var alltså medeltidens författare både medvetna om och be-
redda att utnyttja människors vilja att identifiera sig med berättelsernas hu-
vudrollsinnehavare. Predikanter och andra författare såg därmed publikens 
identifikation som en viktig del av undervisningen, något som även andra 
ofta utgått från inom exempellitteraturforskningen.169 Identifikation med roll-
figurer är således en företeelse med relevans också för Birgittas och de sven-
ska predikanternas publiker. Själva teoretiseringen av vad som i egentlig 
mening menas med identifikation med rollfigurer och hur identifikation kan 
frammanas hos mottagare är dock spörsmål som exempellitteraturforskning-
en inte går in på. Cohens identifikationsteori kan följaktligen hjälpa till att 
bena ut och teoretisera identifikation på ett sätt som gör publikanpassning 
möjlig att analysera i Birgittas och de svenska predikanternas exempelberät-
telser. 

                                                        
166 Aristoteles Om diktkonsten, kap. 4; Jämför Oately 1994, s. 66. 
167 För en redogörelse av Imitatio Christi-tanken och dess närvaro i Birgittas revelationer, se 
Żochowska 2010, s. 307–318. 
168 Scanlon 1994, s. 35. Med latinets sententia avses ’mening’, ’innebörd’, eller ’tänkesätt’. 
169 Allen menar att medeltida exempellitteratur förutsätter att publiken via dess berättelser 
moraliskt undervisas genom att lära sig ”hur rätt agerande känns”, d.v.s. genom att leva sig in 
i berättelserna och dess aktörer. Allen 2005, s. 17. Jämför därtill Paulins studie i vilken hon 
genom begreppet subjektsposition också diskuterar publikens identifikation i förmodern ex-
empellitteratur. Paulin 2012. Här kan man också jämföra med Strömberg, som menar att 
bruket av berättade exempel även för den medeltida predikantens del innebar förverkligandet 
av Imitatio Christi-tanken, då predikanten i detta kunde efterlikna Jesus undervisande med 
berättelser. Se Strömberg 1944, s. 95–96. 
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I det nedanstående följer en diskussion om vad som enligt Cohen menas 
med mottagares identifikation med rollfigurer, samt en diskussion om hur 
identifikation kan frammanas i berättelser. Jag kommer i detta också att refe-
rera till möjliga ingångar i analysen av Birgittas och de svenska predikanter-
nas exempelberättelser. 

Vad innebär identifikation med aktörer i berättelser? 
Cohen menar att tv-tittare lever sig in i serier och spelfilmer genom att frivil-
ligt låta sig lotsas in i berättelsen av avsändaren. Häri blir deras identifikat-
ion med aktörer – särskilt med narrativets huvudrollsinnehavare170 – av stor 
betydelse. Enligt Cohen innebär identifikation med en rollfigur en känsla av 
samhörighet så stark att publiken får en empatisk förståelse för såväl rollfi-
gurens känslor som för dennes rationella drivkrafter och målsättningar.171 

När tv-tittare upplever identifikation upphäver de därmed för en stund sin 
egen identitet som utomstående betraktare. De ”glömmer” för ett ögonblick 
sig själva då de i stället antar rollfigurens perspektiv i berättelsen: dennes 
subjektsposition i mötet med begivenheter och andra rollfigurer i intrigen.172 
Ett sådant antagande av aktörens perspektiv i berättelsen gör det möjligt för 
tv-tittarna att ryckas med i äventyr, erhålla nya insikter samt erfara starka 
förnimmelser av spänning, rädsla, glädje eller sorg. Själva drivkraften ba-
kom publikens vilja att identifiera sig med aktörer i berättelser är således att 
de därigenom belönas med nöje: förnöjelsen i att uppleva en alternativ verk-
lighet och att få drömma sig bort från sin egen för en stund. Till detta hör att 
tittarna när de identifierar sig med en rollfigur blir mer än bara berörda av 
berättelsen. Cohen argumenterar för att tv-tittarna via identifikationen har 

                                                        
170 Cohen & Tal-Or 2017, s. 133. 
171 Cohen 2006, s. 184–185. Jämför ”[…] identification is a mechanism through which audi-
ence members experience reception and interpretation of the text from the inside, as if the 
events were happening to them.”, Cohen 2001, s. 245. För en liknande definition, se även 
Oatley 1999, s. 445–446. 
172 Cohen 2001, s. 250–262; Cohen 2006, s. 185. Ett annat uttryck som används för att besk-
riva detta fenomen är unity of perspectives. Se Tal-Or & Cohen 2010, s. 413. Cohen (2006) 
refererar även till Wilson T., Oatley och Galgut som visat att tv-tittare alternativt läsare rör sig 
mellan flera olika subjektspositioner när de tar del av en berättelse. Ibland befinner de sig inne 
i berättelsen när de identifierar sig med någon eller några av rollfigurerna. Andra gånger 
befinner de sig utanför berättelsen, som åskådare. Det kan även tänkas finnas ett tredje mel-
lanläge i vilket publiken befinner sig inne i berättelsen, utan att identifiera sig med någon av 
aktörerna. Sammantaget är således publikens identifikation med rollfigurer inte något som ska 
betraktas som ett stabilt tillstånd. Snarare utgör det ett sinnesläge som slås av och på (eller 
som den enskilda mottagaren går in och ut ur) i takt med berättelsens framåtskridande. Se 
Wilson T. 1993; Oatlely 1994; Galgut 2002. Härtill hävdar Igartua att publikens identifikation 
med aktörer egentligen kan betraktas ha åtminstone två dimensioner: 1. empatisk förståelse 
(kognitiv och emotionell) för rollfiguren samt 2. upplevelsen av att vara rollfiguren eller er-
farenheten av att sammanflyta med denna. Igartua 2010, s. 349. Jämför Cohen & Tal-Or 2017, 
s. 134. 
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möjlighet att uppnå den högsta formen av inlevelse.173 Ty ofta erfar de då 
även transportering, ett tillstånd i vilket mottagarna finner sig så uppslukade 
och delaktiga i berättelsens händelseförlopp att de tappar förnimmelsen av 
verklig tid och rum.174 Likväl är publikens nöje något som avsändaren å sin 
sida kan utnyttja för egna syften, må det vara att tjäna pengar på filmer eller 
produkter i reklamfilmer, att uppbygga en social gemenskap hos mottagarna 
eller också att inpränta ett särskilt budskap i dem. 

Att publikens identifikation med aktörer i berättelser kan nyttjas i mani-
pulativt syfte hör inte till det som Cohen vill diskutera. Ändå förklarar i rea-
liteten hans identifikationsteori hur filmmakare och författare på ett mycket 
subtilt sätt kan leda sina publiker till att dra vissa slutsatser. Teorin upplyser 
nämligen om hur avsändare kan utnyttja identifikation ur didaktisk fostrings-
synpunkt. Detta då Cohen framhåller att de mottagare som identifierar sig 
med en central aktör i en berättelse ”[…] decode and make meaning from the 
text as they were meant to […].”175 Dessutom framhåller Cohen att identifi-
kation visats kunna användas för att ändra tv-tittares attityder inför något 
eller för att få dem att bättre begripliggöra och minnas mer komplexa bud-
skap.176 Vid identifikation ökar alltså chansen att mottagarna svarar såsom 
avsändaren ämnat på berättelsen samtidigt som mottagarna upplever nöje. 
Annorlunda uttryckt ska publiken, med hjälp av identifikation, styras mot att 
uppfatta den dominanta mening som avsändaren förutbestämt: en mening 
som kan betraktas som berättelsens outsagda sensmoral.177 

                                                        
173 Cohen 2006, s. 184, 186. Mottagaren kan dock relatera till aktörer på andra sätt än genom 
identifikation. Cohen nämner att publiken även på mindre intima sätt kan relatera till aktörer 
genom att jämföra sig socialt med dem och genom att försöka efterlikna dem, känna attraktion 
till dem eller känna beundran för dem – det sista sorteras vanligen under forskningsfältet 
fandom (se bl.a. Harris & Alexander red. 1998; Duffett 2013). I samtliga av dessa fall behåller 
emellertid mottagaren sin självmedvetenhet – sin jagupplevelse – i det att han/hon aktivt 
bedömer sig själv mot en aktör. Någon definitiv gränsdragning mellan dessa publika reaktion-
er och fullgången identifikation kan dock vara svår att göra mer än på teoretisk nivå. Jämför 
Cohen 2001, s. 252–254. 
174 Cohen 2006, s. 186–187. I några senare artiklar diskuterar Tal-Or och Cohen även skillna-
der mellan fenomenen identifikation och transportering, varvid de argumenterar för att de två 
inte alltid behöver vara intimt sammanlänkade. En publik som enbart upplever transportering 
uppslukas nämligen av sitt fokus på händelseförloppet, medan den som erfar identifikation 
lever sig in i någon av de prominenta rollfigurerna och antar dennes perspektiv i händelseför-
loppet. Dock synes det finnas ett gynnsamt samband mellan dessa fenomen. Tal-Or & Cohen 
2010; Tal-Or & Cohen 2015. Se särskilt överlappningen mellan identifikation och transporte-
ring (ett tillstånd som tänks ge upphov till publikens nöje) enligt Figur 2.1 på s. 53 i Tal-Or & 
Cohen 2015. För några specifika teorier och empiriska studier kring frammanandet av trans-
portering och dess betydelse för att övertyga publiken vid mottagandet av berättelser, se Ger-
rig 1993; Green & Brock 2000; Green & Brock 2002; Green 2004; Fitzgerald & Green 2017. 
175 Cohen 2006, s. 192. Detta är ett grepp om mottagarna som Cohen kallar för positionering. 
176 Cohen 2001, s. 260. 
177 Cohen 2006, s. 194. För en empirisk studie som stödjer detta, se Igartua 2010, s. 363–369. 
Igartua visar att det finns en stark koppling mellan publikens identifikation med aktörer i 
långfilmer och publikens upptagande av de attityder och trosuppfattningar som görs gällande i 
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Men på samma gång som publiken ska ledas mot att uppfatta avsändarens 
insinuerade sensmoral, ska identifikationen med aktörerna även få den en-
skilda mottagaren att bli såpass uppslukad av berättelsen att denne själv upp-
lever sig ha kommit fram till denna sensmoral!178 Fenomenet att mottagaren 
uppfattar sig själv som delaktiga vid fastställandet av en berättelses sensmo-
ral är i övrigt något som tangerar Allens diskussion om den tolkningsfrihet 
som publiken ges vid tillgodogörandet av medeltida exempellitteratur.179 Och 
sett till Birgitta och de svenska predikanterna finner jag det heller inte lång-
sökt att förutsätta att även de genom sina exempelberättelser sökte tilltala sin 
respektive publiks engagemang och inlevelseförmåga, samtidigt som förfat-
tarna var noga med att konstruera berättelserna på så vis att mottagarna 
skulle komma till ”rätt” slutsatser. Med andra ord finner jag det rimligt att 
anta att Birgitta och predikanterna via identifikation kunde göra det möjligt 
för mottagarna att känna en tillfredsställande delaktighet i uttolkandet av 
narrativets moraliska budskap, och i förlängningen en känsla av delaktighet 
i utrönandet av den exemplifierade lärdomens betydelse. 

Men enligt Cohen finns det ytterligare ett sätt på vilket publikens identi-
fikation med berättelsernas aktörer kan fungera fostrande. Förutom att mot-
tagarnas identifikation leder dem till att anta rollfigurens perspektiv och gör 
dem mottagliga för den mening som avsändaren förordar i berättelsen, menar 

                                                                                                                                  
långfilmerna. Men jämförliga resultat har även påvisats rörande korta berättelser och kortfil-
mer. Se De Graaf, Hoeken, Sanders & Beentjes 2012. 
178 Enligt Cohen innebär, som framhållits, identifikationen med en rollfigur att mottagaren för 
en stund betraktar sig själv som rollfiguren och därmed glömmer bort filmskaparen/författa-
ren. Jag ser det som att mottagarna på så vis ska ges intrycket av att de själva ger berättelsen 
dess innebörd. Och detta fastän mottagarna i själva verket leds mot att tolka berättelsen på 
detta sätt i tämligen stränga tyglar av avsändaren. I reklamvärlden förekommer ofta detta 
trick. För att sälja en bil av en ny modell kan reklammakaren sätta upp en affisch med en bild 
på bilen och texten ”Tro inte på reklam. Testa själv!” (Användes i en reklam för Honda från 
2014. Se kampanjen Drömmarnas anatomi och filmen #1 Tro inte på reklam som skapades av 
Tivity AB på http://www.tivity.se/home-page/projekt/drommarnas-anatomi/ hämtad 2016–
01–05 kl. 12.00). Detta kan visserligen uppfattas som ett motstridigt budskap eftersom det står 
på en reklamaffisch. Men den självkritiska hållningen i reklamen, dess ”uppriktighet”, kan 
även uppfattas som sympatiskt av den förbipasserande. Affischen skriver inte den passerande 
på näsan utan uppmanar denne till att själv prova om han/hon gillar bilmodellen. Reklamaffi-
schen understryker på detta sätt värdet av den enskildes omdöme. Slugheten ligger i att affi-
schen söker att övertyga den förbipasserande genom att få denne att känna sig som den makt-
havande parten: som huvudpersonen i sammanhanget. Den förbipasserande antyds kunna lita 
på reklamen eftersom denne kan lita på sig själv! På liknande sätt kan medeltidens moralföre-
läsare menas övertyga mottagarna genom att invagga dem i tron att de själva ska få ”testa” 
värdet av en lärdom via en exemplifierande berättelse (d.v.s. att publiken genom exempelbe-
rättelsen själv ska få bilda sig en egen uppfattning om vad lärdomen betyder, om den stäm-
mer, vad den får för konsekvenser eller dylikt). Att exempelberättelsen syftar till att styrka 
lärdomen är visserligen på förhand givet. Men genom att locka mottagarna till att ta del av 
exempelberättelsen – och förhoppningsvis locka dem till att identifiera sig med någon av de 
centrala aktörerna i intrigen – kan avsändaren ändå få mottagarna att uppfatta sig själva som 
delaktiga i uttolkandet av berättelsens budskap. 
179 Allen 2005, s. 15–18, 26. 
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Cohen att identifikation även har en mer personlig inverkan som visar sig 
efter att mottagarna erhållit berättelsen. Han anför att identifikationen med 
en rollfigur i förlängningen engagerar den enskilda mottagarens perception 
av det egna jaget. Kanske får identifikationen till och med den enskilde att 
ompröva vissa föreställningar om sin egen identitet. Identifikationen gör det 
närmare bestämt möjligt för adressaten att fantisera kring vad rollfigurens 
företaganden skulle kunna ha för betydelse och konsekvenser i hans eller 
hennes liv. Enligt Cohen har således identifikationen med rollfigurer en for-
mativ inverkan på den enskilda mottagaren – en effekt som alltså fortlöper 
långt efter det att mottagaren tillgodogjort sig berättelsen. För mottagaren 
blir därmed identifikationen med berättelsernas aktörer ett sätt att testa inte 
bara vad någonting innebär utan också hur mottagaren själv bör vara som 
människa.180  

Samma sak skulle även kunna anföras i förhållande till Birgittas och de 
svenska predikanternas exempelberättelser. Identifikationen med aktörerna 
och företrädesvis huvudrollsinnehavarna i deras berättelser bör ha givit deras 
publiker chansen att utforska olika typer av komplikationer och hjälpt dem 
att närmare rannsaka sina liv och sitt kristna samvete. Genom att identifiera 
sig med aktörer i berättelserna gavs deras respektive primärpublik så till vida 
vägledning genom livets svårigheter. 

Hur kan identifikation frammanas i berättelser? 
Om publiken ska förmås att identifiera sig med aktörer i berättelser måste 
emellertid avsändaren vara både tekniskt skicklig och väl förtrogen med den 
publik som denne vänder sig till. Som nämnts beskriver Cohen hur tv-tittare 
för en stund frångår sitt eget jag när de identifierar sig med rollfigurer. Men 
samtidigt menar han att tittarna med nödvändighet gör detta utifrån sina per-
sonliga erfarenheter, tidigare inlärda värderingar eller kunskaper. Alla utgör 
dessa variabler som ofta kan kopplas till mottagarnas kön, ålder, sociala 
ställning och etnicitet med mera. Beroende på tittarnas identitet kan därför 
deras identifikation med rollfigurer te sig olika. För att locka publiken till 
identifikation måste följaktligen avsändaren vara högst medveten om sin 
publiks predisposition och utforma berättelsens aktörer därefter.181  

Vad kan då avsändaren göra för att inte gå miste om publikens favör och 
vilja till identifikation enligt Cohen? Kort sagt måste avsändaren lyckas med 
att etablera någon form av samhörighet mellan publiken och berättelsens 
aktörer. Publiken måste finna det tilldragande att identifiera sig med aktörer-
na.182 Dock kan en sådan samhörighet skapas på flera olika sätt, varav alla 
                                                        
180 Cohen 2006, s. 193; Cohen & Tal-Or 2017, s. 136–137. Jämför Slater & Cohen 2017. 
Igartuas studier styrker även dessa påståenden, då han visar att publikens identifikation med 
aktörer underbygger deras förmåga till mer komplexa reflektioner när de ser på långfilmer. 
Igartua 2010, s. 359–363, 369–370. 
181 Cohen 2006, s. 191, 194. 
182 Ibid., s. 185. 
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mekanismer ännu inte begripliggjorts enligt Cohen. Mot bakgrund av tidi-
gare identifikationsstudier nämner dock Cohen att avsändarens skildring av 
rollfigurerna och deras tillvaro har stor betydelse för etablerandet av identi-
fikation hos publiken. Han tar upp ett antal olika sätt (belagda samband) för 
hur mottagare kan lockas till identifikation. Dessa sätt konkretiserar jag 
nedan till fyra strategier för identifikation vilka avsändarna kan nyttja, och 
som även blir möjliga att undersöka i förhållande till Birgittas och de 
svenska predikanternas exempelberättelser.183 

För det första kan avsändaren locka publiken till identifikation genom att 
låta rollfigurerna anknyta till publikens agerande: till mottagarnas sätt att 
handla och tänka. Det rör sig då, enligt Cohen, om att publiken empatiskt 
förstår aktörernas beteende. Lättast låter sig detta göras med huvudrollsinne-
havare som publiken exponeras för en längre tid och vars agerande publiken 
får följa mer ingående än andra rollinnehavares.184 Helst bör rollfigurerna 
också skildras agera på ett positivt eller negativt sätt som motsvarar vad den 
enskilde mottagaren själv skulle kunna tänka sig att göra i en dylik situat-
ion.185 Aktörernas agerande bör vara trovärdigt: ett aktörsdrag som redan 
Aristoteles listade som en av dramatikens grundregler med tanke på publi-
kens deltagande och inlevelseförmåga, och som medeltidens predikanter 
även kände till.186 För att åstadkomma identifikation bör därför berättelsens 
aktörer och i synnerhet dess huvudrollsinnehavare, utrustas med sådana 
handgripliga färdigheter (nödvändigtvis förmågan att röra sig, tala och utföra 
arbete) men också mentala drag (attityder, tankar, åsikter och känslor) som 
mottagarna själva kan förväntas äga.187 Förslagsvis kan en aktör skildras 
kämpa för sitt liv eller ges en innerlig önskan om att få sin kärlek besvarad. 
Dessa är båda allmänmänskliga beteenden och strävanden. Men de pub-
likanpassas genom hur de tecknas. Kampen för livhanken och kärleken kan 
ju exempelvis ta sig skilda uttryck för människor av olika social hemvist. 

                                                        
183 Självfallet kan även annat än det som nedan ska diskuteras ha betydelse för publikers 
identifikation, såsom skapandet av en lugn berättarmiljö (i biosalongen etc.), eventuella tek-
niska hjälpmedel, avläsandet av mottagarnas psykologiska disposition och umgänge vid för-
medlingsögonblicket samt publikens tidigare kännedom om berättelsen. Sådana variabler tas 
bland annat upp i Cohen 2001; Cohen & Tal-Or 2017. Betingelser av denna utomtextuella typ 
lämnar jag dock därhän eftersom de omöjligt går att studera i mitt källmaterial, d.v.s. i Birgit-
tas och predikanternas verk. Jag kommer därmed enbart att utvärdera de strategier inom iden-
tifikationsteorin som har att göra med författarnas framställning av aktörer i berättelser. 
184 Cohen framhåller att både längre exponeringstid och upplevd realism främjar publikens 
identifikation med rollfigurer. Cohen 2001, s. 259. Också det att berättelsen berättas utifrån en 
viss rollfigurs perspektiv menas bidra till publikens identifikation med den rollfiguren. Cohen 
& Tal-Or 2017, s. 145–146. 
185 Cohen beskriver detta i termer av ”[…] offering an illusion of reality, a semblance of how 
people behave and act in real life, and a consistency of character that resonates with audience 
members.”, Cohen 2006, s. 185. 
186 Se Aristoteles Om diktkonsten, kap. 15. För medeltidspredikan, se Strömberg 1944, s. 121. 
187 Just denna samhörighet, mellan publikens och rollfigurernas mentalitet och attityder, an-
förs som särskilt viktig för framkallandet av identifikation. Tal-Or & Cohen 2015, s. 48–49. 
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Därför kommer jag efter undersökningen av det sätt på vilket Birgitta och de 
svenska predikanterna strukturellt utformar sina moraliserande intrigstruk-
turer i kapitel 4, att i kapitel 5 närmare diskutera hur särskilt huvudrollsinne-
havarnas agerande förhåller sig till de handlingsalternativ som stod öppna 
för författarnas respektive primärpublik. 

För det andra kan avsändaren locka publiken till identifikation genom att 
placera rollfigurerna i för publiken hemtama omgivningar och omständig-
heter. Här handlar det enligt Cohen om att anslå resonans mellan sakförhål-
landen i den omgivande världen (alltså spelplatsen) och de händelser och 
villkor (tillspetsade i en spänningsuppbyggande komplikation) som aktörer-
na har att förhålla sig till i intrigen, och dem som mottagarna har att hantera i 
sina liv.188 Annorlunda uttryckt ska publiken i detta fall inbjudas till identifi-
kation med aktörerna genom att erfarenhetsmässigt kunna relatera till den 
verklighet som aktörerna i berättelserna ställs inför. Detta är något som 
även korresponderar väl med faktumet att vardagsmiljöer, vid sidan om hi-
storiskt välkända platser, är vanligt förekommande i medeltidens europeiska 
exempellitteratur. Predikoberättelser har faktiskt kommit att kallas för en 
medeltidens ”Bibel för vardagslivet”, då andra källor från tiden sällan ger en 
lika intim inblick i medeltidsmänniskans värld.189 Det handlar dock, enligt 
Cohen och andra identifikationsteoretiker, inte nödvändigtvis om att aktörer-
na involveras i en verklighet som helt överensstämmer med den som omger 
publiken. Det viktiga är att det finns starka beröringspunkter. Sådana berö-
ringspunkter kan förslagsvis vara bekanta omständigheter i form av kultu-
rella överensstämmelser eller en igenkännbar samhällsordning och hierarki, 
vilka appellerar till människor hemmahörande inom olika samhällsklasser.190 
Efter att ha kartlagt de spelplatser och de komplikationer som Birgitta och de 
svenska predikanterna väljer i sina exempelberättelser i kapitel 4, kommer 
jag således att i kapitel 5 resonera kring de sätt på vilka dessa kan ha upp-
levts som hemtama eller ej för deras respektive publik. 

                                                        
188 Cohen beskriver detta i termer av ”[…] the relevance of the issues and events in the text 
and the degree to which they resonate with viewers’ lives”, Cohen 2006, s. 185. Jämför Cohen 
& Ribak 2003; Cohen & Tal-Or 2017, s. 146. En liknande diskussion, om de kringgärdande 
händelserna och situationens betydelse för publikens deltagande i aktörernas öden, förs även 
av Eder, Jannidis och Schneider, även om de inte ansluter sig till identifikationsteorin. Eder, 
Jannidis & Schneider 2010, s. 54–55. Också Green visar i sin studie om transportering att 
mottagare, som känner igen sig i de omständigheter och ämnen som tas upp i berättelser, i 
högre grad upplever transportering än de som inte känner igen sig i dessa. Green 2004. Jämför 
även Hoffner & Cantror 1991, s. 76. 
189 Med anledning av vardagslivets ständiga närvaro i medeltidens predikoberättelser framhål-
ler Bremond, Le Goff och Schmitt, med stöd av Salvatore Battaglia, att dessa berättelser kan 
betraktas som en medeltidens ”la Bible de la vie quotidienne”. Bremond, Le Goff & Schmitt 
1982, s. 79–80, 85–86. Jämför Anderssons framhållanden om de folkliga motiven i den 
svenska medeltidspredikan. Andersson 1991b, s. 498–504. Se även Peters diskussion om 
medeltida predikoberättelser såsom historiska källor. Peters 1993. 
190 Tal-Or & Cohen 2015, s. 47. 
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De båda föregående strategierna medför att publikens identifikation med 
berättelsens aktörer ska frammanas genom att överensstämmelser etableras. 
Antingen är det likheten mellan publiken och aktörernas agerande som ska 
föranleda identifikation eller också är det likheten mellan deras omgivningar 
och levnadsvillkor som ska göra det. En fråga som bör ställas är dock om 
identifikation alltid kräver överensstämmelse och igenkänning på detta vis. 
Kan mottagare aldrig identifiera sig med aktörer som inte uppträder på 
samma sätt som de själva eller med aktörer som befinner sig i en helt annan 
typ av miljö eller verklighet? Det är något som Cohen även går in på i sin 
diskussion kring betydelsen av rollfigurernas sociala tillhörighet och dess 
likhet eller olikhet i förhållande till publikens.191 Därmed kommer han även 
in på vad som kan betraktas som två andra strategier för att uppnå identifi-
kation. 

Ett enligt Cohen svagare men ändå förekommande sätt att locka tv-tittare 
till identifikation med rollfigurer är att framställa rollfigurer som socialt 
speglar eller påminner om publiken. Liksom människor inom nätverksstu-
dier konstaterats söka sig till individer som liknar de själva (något som be-
skrivits med det engelska begreppet homophily) har nämligen också tittare i 
några studier visat sig vara benägna att identifiera sig med rollfigurer som 
företrädesvis har samma kön, ålder, social ställning, civilstånd och etnicitet 
som de själva.192 Intressant nog har det dock iakttagits att kvinnliga motta-
gare har lättare att identifiera sig med manliga rollfigurer än manliga motta-
gare med kvinnliga rollfigurer.193 Detta är något som följaktligen kan för-
klara varför en könsblandad publik kan förenas i sin identifikation med en 
manlig huvudrollsinnehavare. I första hand är det således inte utseendemäss-
iga analogier som anses inbjuda till identifikation, utan det att publiken un-
dermedvetet förväntar sig att aktörer som socialt påminner om dem också 
har liknande attityder, åsikter, kulturella värderingar och personlighets-
drag.194 En möjlig förklaring till detta är dessutom att rollfigurer som socialt 
speglar publiken ofta rör sig i omgivningar och att de där möter omständig-
heter som minner om publikens.195 Detta förtar emellertid inte att sociala 
beröringspunkter också i sig själva kan tänkas främja publikens identifikat-
ion. Några observationer rörande sociala likheter mellan aktörer, huvudrolls-

                                                        
191 Cohen 2006, s. 187–188. Cohen & Tal-Or 2017, s. 141, 144. 
192 Cohen 2006, s. 187; Tal-Or & Cohen 2015, s. 46–48. Se även refererad forskning i Hoffner 
& Buchanan 2005, s. 328–329. För studier som visar på ökad identifikation med rollfigurer av 
samma kön, se Hoffner & Buchanan 2005; Chen, Bell & Taylor 2016. För betydelsen av 
likheter rörande etnicitet och ”ras” vid barns identifikation, se särskilt Austin, Roberts & Nass 
1990. Se dock även Cohens och hans forskargrupps studie och dess kritik av social likhet som 
förklaring för identifikation i Cohen, Weimann-Saks & Mazor-Tregerman 2017. 
193 Gleich 1997, s. 40–41. För flickor som är mer benägna än jämnåriga pojkar identifiera sig 
med rollfigurer av det motsatta könet, se Von Fielitzen & Linné 1975, s. 53; Cohen 1999. 
194 Cohen 2006, s. 187–188; Tal-Or & Cohen 2015, s. 47–48. Jämför Hoffner & Cantor 1991, 
s. 84–85. 
195 Tal-Or & Cohen 2015, s. 47–48. 
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innehavare och deras förväntade publiker har också gjorts i medeltida pre-
dikoberättelser från Europa, där ”vanliga människor” och speciellt män (vid 
sidan av anonyma individer och berömda helgon) visats vara mycket tal-
rika.196 Det är alltså inte oväsentligt att undersöka hur detta förhåller sig i 
Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser. När de aktörer 
som författarna medtar i sina exempelberättelser undersökts i kapitel 4, 
kommer jag därför i kapitel 5 att diskutera de sätt på vilka i synnerhet hu-
vudrollsinnehavarnas sociala tillhörigheter överensstämmer med dem som 
författarnas respektive primärpublik hade. 

Likväl är inte sociala likheter något som, enlig Cohen, oavkortat leder till 
identifikation med aktörer i berättelser. Ofta sker faktiskt det motsatta, då tv-
tittare även kan välja att identifiera sig med den rollfigur som de har störst 
sympati för och helst skulle vilja vara (ett fenomen som emellanåt rubrice-
rats wishful identification).197 Rollfigurer får därmed gärna erbjuda mottagar-
na en mer heroisk, framgångsrik och smickrande upplaga av de själva: på-
visa attribut och handlingsmöjligheter som mottagarna saknar men gärna 
skulle vilja ha. Det har nämligen iakttagits att tittare hellre identifierar sig 
med de goda huvudrollsinnehavande hjältarna i dramat än med elaka förö-
vare,198 fastän det också förekommer slående brott mot denna konvention.199 
Särskilt tilltalande drag hos hjältar har funnits vara mod, kroppslig vigör 
(våld) och viljestyrka, skönhet, intelligens, villighet att hjälpa andra samt 
förmågan att skämta och uttrycka sig väl.200 Det har därtill noterats att tonå-
ringar föredrar att identifiera sig med unga vuxna aktörer framför aktörer i 
sin egen ålder.201 Vidare har det, som tidigare framhållits, observerats att 
kvinnor i regel har lättare att identifiera sig med manliga aktörer än vice 
versa.202 Tänkvärt är dessutom att arbetarklasskvinnor, i högre grad än me-
delklasskvinnor, visats identifiera sig med rollfigurer med överklassattri-

                                                        
196 Von Moos 1998, s. 76–77. För mäns dominans och manliga attribut, se bl.a. Karras 1992; 
Paulin 2012, s. 217–233; Lamberg 2014, s. 79–80. 
197 Cohen 2006, s. 188. För wishful identification, se bl.a. Hoffner & Buchanan 2005; Steinke, 
Applegate, Lapinski, Ryan & Long 2012. Viktigt att komma ihåg är dock att en mottagares 
beundran för en viss rollfigur, så kallad fandom, där mottagaren söker efterlikna och återskapa 
rollfiguren i text/bild, inte nödvändigtvis är detsamma som mottagarens identifikation med 
rollfiguren. Om identifikation ska uppstå behöver mottagaren, som tidigare nämnts, nå en 
högre form av inlevelse i vilken mottagaren för en stund glömmer sig själv och flyter samman 
med rollfiguren och dennes subjektsposition i berättelsen. Jämför fotnot 172 och 173 ovan. 
198 Hoffner & Cantor 1991, s. 70; Sanders 2004; Tal-Or & Cohen 2010. Att publiker föredrar 
goda aktörer vittnar för övrigt redan Aristoteles om. Se Aristoteles Om diktkonsten, kap. 15. 
199 Cohen 2006, s. 188. För ett slående undantag som visat på vissa tv-tittares stora uppskatt-
ning och inlevelse med ärkeskurken i Dallas J.R. Erwing, se Angs studie. Ang 1985, s. 25, 77, 
107. 
200 Hoffner & Cantor 1991, s. 65–75, 85–86; Hoffner & Cantor 2005. 
201 Cohen 1999.  
202 Gleich 1997, s. 40–41; Fielizen & Linne 1975, s. 53; Cohen 1999.  
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but,203 något som tyder på att rikedom och status är särskilt tilltalande för 
tittare med lägre socioekonomisk ställning.  

Alla dessa studier pekar således mot att särskilt huvudrollsinnehavare 
med eftertraktansvärda hjältedrag attraherar mottagare som själva inte behö-
ver äga dessa. Det viktiga i denna strategi är att få publiken att känna till-
räckligt stark sympati för aktören genom att tillmötesgå deras hjälteideal. 
Och att samma hjälteegenskaper som moderna publiker funnits uppskatta – 
sammanfattade i godhet, mod, framgång och makt (varvid makt i sig för-
knippats med mogen ålder, manligt kön, styrka, intelligens samt högre so-
cioekonomisk ställning) – även kan ha gillats av medeltida publiker, visar 
sig också i att dessa egenskaper återfinns i medeltidens tre klassiska hjältety-
per och hjälteideal: den tappre riddaren, den rättrådige härskaren/kungen och 
det fromma helgonet.204 När intrigernas strukturella uppbyggnad samt de 
aktörer och komplikationer som figurerar i Birgittas och de svenska predi-
kanternas exempelberättelser undersökts i kapitel 4, kommer jag därför att i 
kapitel 5 diskutera hur författarnas huvudrollsinnehavare appellerar till sina 
publiker som tilltalande hjältar. Jag kommer då att analysera hur föfattarnas 
huvudrollsinnehavare förhåller sig till ovan nämnda hjälteegenskaper och till 
de tre hjälteidealen. Dessutom kommer jag då att kommentera huruvida för-
fattarna valde att ge företräde åt vissa identifikationsfrämjande hjälteegen-
skaper och hjälteideal som de fann särskilt passande för just sin respektive 
primärpublik. 

Utifrån medieforskningen är det alltså svårt att dra några entydiga slutsat-
ser kring vad det är som i slutänden triggar publiker att identifiera sig med 
rollfigurer. Som förelagts i de fyra strategierna kan det röra sig om flera 
olika ting, vilka kan samverka men ibland också kan tyckas motstridiga. Sär-
skilt inkonsekvent kan det förefalla att mottagare både är benägna att identi-
fiera sig med aktörer som liknar dem och med aktörer som inte gör det men 
som mottagarna hellre skulle vilja vara. Dock fastslår Cohen att upplevd 
samhörighet – vilket ofta tar sig uttryck i att publiken mentalt uppfattar att 
de har samma värderingar och temperament som en rollfigur – snarare än 
”verklig” samhörighet, av allt att döma är avgörande för etablerandet av 
identifikation.205 Detta är också något som samtliga av de ovanstående stra-

                                                        
203 Press 1990. 
204 För medeltidens hjältekoncept och dess klassiska hjältar, jämför bl.a. Huppé 1975; Le Goff 
2004; Bergqvist 2012. Medeltidens klassiska hjälteideal skapades visserligen av de högre 
stående i samhället och var också främst till för dem. Men tack vare berättelser sipprade dessa 
ned till den övriga befolkningen. För Alexander den store och andra hjältepersonligheter i 
medeltidens exempla och similitudines, se Aerts & Gosman (red.) 1988. Se även Paulin som 
menar att vuxen ålder och manlighet ofta återkommer vid skapandet av goda förebilder i 
exempellitteratur från 1400–1750-talets svenska rike. Paulin 2012, s. 142–146, 217–233.  
205 Cohen 2006, s. 187–188. Jämför Cohen 2001, s. 259; Hoffner & Buchanan 2005. Påfal-
lande är att till och med ett djur kan inbjuda till identifikation om djuret ges mänskliga drag i 
berättelsen. Det är något som kan ske i tecknade filmer men också i antikens och medeltidens 
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tegierna går ut på. För oavsett om en mottagare kan relatera till aktörens 
agerande, till dennes omgivning och omständigheter, till dennes kön och 
sociala ställning eller upplever aktören som en tilltalande hjälte, så är det 
väsentliga hela tiden att mottagaren uppfattar att han eller hon har något 
gemensamt med aktören. Även i det sista fallet är det ju den huvudrollsinne-
havande hjältens överensstämmelse med mottagarens hjälteideal som föran-
leder identifikationen: mottagarens förening med rollfiguren på det önsk-
värda ideala planet. Upplevd samhörighet är således något som avsändaren 
alltid bör försöka få sin publik att förnimma för att lyckas etablera identifi-
kation. 

Konklusion: teorins användning och förtjänst i avhandlingen 
I denna avhandling ansluts därmed till Cohens identifikationsteori och till 
den förutsägelse som teorin gör: att den publik som identifierar sig med ak-
törer i berättelser lättare tar till sig avsändarens budskap. För att resonera 
kring hur Birgitta och de svenska predikanterna kan ha bjudit in sin respek-
tive primärpublik till identifikation med exempelberättelsernas aktörer – och 
i synnerhet med deras huvudrollsinnehavare – kommer jag närmare bestämt 
att använda de ovannämnda strategierna med vars hjälp identifikationen 
framlockas. Jag kommer således att analysera hur Birgitta och predikanterna 
använder dessa strategier, något som blir görbart genom en uppspaltning av 
de fyra strategierna i följande fyra frågor: 
 

A. Motsvarande agerande (positivt som negativt). På vilka sätt knyter 
exempelberättelsernas aktörer an till det handlande/tänkande som 
primärpublikerna själva bör ha varit förmögna till? 
 

B. Hemtama omgivningar och omständigheter. På vilka sätt kan de 
spelplatser/komplikationer som exempelberättelsernas aktörer rör sig 
på/ställs inför ha varit bekanta för primärpublikerna? 

 

C. Social likhet. På vilka sätt speglar exempelberättelsernas aktörer de 
sociala tillhörigheter som primärpublikerna hade? 

 

D. Tilltalande hjältar. På vilket sätt belyser exempelberättelsernas aktö-
rer sådana hjälteegenskaper och hjälteideal som primärpublikerna 
kan antas ha funnit synnerligen attraktiva? 
 

När resultat erhållits rörande de intrigstrukturer och nyckelkomponenter som 
författarna låter utforma sina exempelberättelser med i kapitel 4, kommer jag 
följaktligen att ställa resultaten mot dessa fyra strategier i kapitel 5. Var och 

                                                                                                                                  
fabler, där djur ofta talar och agerar som om de vore människor. I dessa fall kan de uppenbara 
fysiologiska skillnaderna i stället väcka publikens intresse och fantasi till liv. 
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en av strategierna kommer först att analyseras separat i förhållande till Bir-
gittas och predikanternas exempelberättelser,206 varvid jag kommer att fram-
lyfta både resultat som talar för och resultat som talar emot att författarna 
genom en aktuell strategi förmådde locka sin publik till identifikation. På så 
vis kommer jag slutligen även kunna resonera kring om författarna använder 
någon av strategierna mer än de andra och diskutera hur strategierna eventu-
ellt kombineras, samt framlägga möjliga orsaker till det. 

De fyra nämnda strategierna kommer, med andra ord, att analyseras i 
Birgittas och predikanternas exempelberättelser för att påvisa hur författarna 
reellt kan ha lyckats med den moraliska undervisningen av sina publiker. 
Om författarna vidlyftigt begagnade dessa identifikationsstrategier, hade de 
ju även goda chanser att förmå adressaterna att internalisera de normer, i 
form av lärdomar, som exempelberättelserna styrker. Dessa fyra frågor spe-
cificerar således min i kapitel 1 framlagda hypotes – om att Birgitta och de 
svenska predikanterna låter undervisa sina olika publiker på skilda vis – 
genom att ange de konkreta sätt på vilka författarna kan förväntas ha publik-
anpassat sina exempelberättelser och hur detta ska prövas. 

Medan min systematisering av författarnas lärdomar tillsammans med 
forskningen kring medeltidens exempellitteratur ger avhandlingen dess me-
todologiska ramverk (se delavsnitten ovan) ger därmed identifikationsteorin 
avhandlingen dess teori. Det metodologiska ramverket ger förvisso analytisk 
vägledning om vad som bör utforskas och jämföras i Birgittas och predikan-
ternas exempelberättelser för att berättelsernas moraliska fostran av publi-
kerna ska kunna blottläggas. Men för att påvisa hur författarna publikanpas-
sade sina exempelberättelser – hur deras ”öga för publiken” tog sig uttryck – 
kommer jag att tillämpa identifikationsteorin. 

Schematisering av avhandlingens undersökningar, 
empiriska frågor och disposition 
 
Jag har i detta kapitel presenterat hur Birgittas och de svenska predikanternas 
fostrande och publikanpassade praktik kan studeras. Sammanfattningsvis vill 
jag nu rekapitulera några av de viktigaste punkterna med hjälp av en sche-
matisering av avhandlingens utvidgade metodologiska ramverk, sedd i Figur 
2B på nästa sida, samt uppspalta avhandlingens empiriska frågor och dispo-
sition. 

Källmaterialet utgörs som nämnts av Birgittas latinska revelationer och 
av predikanternas fornsvenska  medeltidspostillor. Totalt har jag i dessa verk 

                                                        
206 Det är ytterst viktigt att hålla isär de olika strategierna. För om så inte sker blir det lätt att 
strategierna sammanblandas, vilket kan ge det falska intrycket att ”allt motiverar identifikat-
ion”. Det är när strategierna analyseras en och en i källmaterialet som de blir falsifierbara. 
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FIGUR 2B. Utvidgat metodologiskt ramverk. Schematisk representation över Birgittas och de 
svenska predikanternas användning av sina exempelberättelser, samt hur denna praktik i 
avhandlingen studeras i överensstämmelse med två undervisningsnivåer och utvärderas med 
identifikationsteorin. Kursiverna indikerar icke-utskrivna objekt/element. 
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klassificerat 307 exempelberättelser kopplade till varsin moralisk/trosmässig 
norm i form av en skriftligen artikulerad lärdom. Dessa lärdomar emanerar 
från rubriken och det överordnade ämnet i det aktuella revelationskapit-
let/predikan, och kan befinna sig före eller efter exempelberättelsen. Viktigt 
att framhålla är att jag på den retoriska undervisningsnivån 1 kommer att 
undersöka exempelberättelsens reciproka relation med lärdomen – inte berät-
telsens förhållande till rubriken/det överordnade ämnet i verket (om inte lär-
domen är densamma som dessa!). Således kommer jag att undersöka hur 
exempelberättelsen i en viss retorisk funktion styrker en bestämd lärdom. Jag 
ämnar också ta hänsyn till det transitiva uttryck som ofta sätts ut mellan lär-
domen och exempelberättelsen, samt beakta de kommentarer som vanligen 
återkopplar berättelsen till revelationens/predikans textutläggning och dess 
avslutning i en slutsats eller bön. Vad gäller exempelberättelserna själva, 
kommer jag på den narrativa undervisningsnivån 2 undersöka deras inre 
uppbyggnad. Då studeras berättelsernas moraliserande intrigstruktur och 
meningsbärande nyckelkomponenter av aktörer, spelplatser och komplikat-
ioner, jämte den outtalade sensmoral som ur dessa framträder och samspelar 
med exempelberättelsens styrkta lärdom. Ytterst utforskas härav på under-
visningsnivån 2 hur författarna narrativt låter utforma exempelberättelserna 
för att gynna sina publikers internalisering av lärdomarna. 

Författarnas fostrande praktik, då de använder exempelberättelser som 
fostrande redskap, kommer följaktligen att närmas genom en generell kart-
läggning på undervisningsnivå 1 och 2. Men efter det vill jag även utifrån 
studieresultaten på undervisningsnivå 2 utvärdera författarnas publikanpass-
ning av denna praktik. Jag vill analysera hur Birgitta och predikanterna kan 
ha lyckats med att förmå sin respektive primärpublik att ta till sig deras ex-
empelberättelser och därmed anamma de lärdomar som dessa styrker, något 
som låter sig göras med hjälp av Jonathan Cohens identifikationsteori och 
dess strategier för att etablerandet av identifikation. 

Avhandlingens empiriska frågor kan utifrån detta även uppspaltas efter 
undervisningsnivå 1 och 2, vilket ger två huvudfrågeställningar med ett antal 
underliggande frågor. Dessa underliggande frågor används för att besvara 
huvudfrågorna. Dock utgör den sista stjärnfrågan (∗) under huvudfråga två, 
en analytisk fråga om identifikation, med vilken svaren på de två föregående 
underfrågorna kommer att utvärderas. 
 
1.  Hur undervisar Birgitta och de svenska predikanterna sina publiker på 

retorisk nivå med hjälp av sina exempelberättelser? 
 

- Vilka lärdomar styrker exempelberättelserna i författarnas verk? 
 

- Vilka retoriska funktioner har exempelberättelserna vid styrkandet av 
lärdomarna? 
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2.  Hur undervisar Birgitta och de svenska predikanterna sina publiker på 
narrativ nivå med hjälp av sina exempelberättelser? 

 

- Vilka moraliserande intrigstrukturer har exempelberättelserna? 
 

- Vilka meningsbärande nyckelkomponenter i form av aktörer, spelplat-
ser och komplikationer uppträder i exempelberättelsernas intriger? 
 

* Utifrån det föregående: på vilka sätt kan författarna i allmänhet ha 
lockat sin respektive primärpublik till att identifiera sig med exempel-
berättelsernas aktörer? Hur framträder publikanpassningen? 
 

Beträffande avhandlingens disposition består den av tre delar: inledningen i 
kapitel 1–2, undersökningen i kapitel 3–5 och slutdiskussionen i kapitel 6. 
Sett till undersökningsdelen följer kapitelindelningen huvudfrågorna. Kapitel 
3 inriktas på exempelberättelsernas retoriska undervisning och kapitel 4 på 
exempelberättelsernas narrativa undervisning varvid kapitlen uppspaltas 
efter de underliggande frågorna. Däremot besvaras stjärnfrågan i ett eget 
teoretiskt analyskapitel i kapitel 5 som utifrån identifikationsteorin utvärde-
rar av de erhållna resultaten i kapitel 4. Till sist kommer jag i avhandlingens 
kapitel 6 avslutande diskutera samtliga resultat genom att återknyta till den 
historiska kontext och de utgångspunkter som presenterades i kapitel 1. 



 87

ANDRA DELEN ⏐⏐ UNDERSÖKNINGEN 
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3. Exempelberättelsernas retoriska 
undervisning 

Därför ska jag för dig berätta ett exempel av vilken du må kunna förstå […]207 
 

Birgitta återger Kristus ord till henne i en revelation 
 
Om detta har vi ett efterdöme som jag vill avsluta mina ord med denna gång.208 
 

Predikantens tal till församlingen i predikan 
 
Ofta förekommer ordalydelser som dessa när Birgitta och de svenska predi-
kanterna i sin utläggning går över från sakprosa till att framställa en exem-
pelberättelse. Med sådana transitiva uttryck talar de om för sin respektive 
primärpublik att de nu har att förvänta sig ett avbrott från den allmänna ex-
posén. Författarna signalerar att mottagarna i det följande ska delges ett ex-
empel i form av en berättelse, som ska hjälpa dem att tillgodogöra sig den 
lärdom som författarna önskar delge dem. Birgitta och predikanterna visar 
härigenom medvetenhet om exempelberättelsernas kapacitet som fostrings-
redskap och tilltro till den egna förmågan att med dem kunna framhäva bud-
skapen i sina verk. 

I detta kapitel utforskas hur författarna på retorisk nivå undervisar med 
sina exempelberättelser. Dels kommer jag att utreda vad författarna använder 
exempelberättelserna till stöd för, dels hur exempelberättelserna i textsam-
manhanget används. Till att börja med vill jag blottlägga de utskrivna mora-
liska/trosmässiga normer, i form av lärdomar, som Birgitta och de svenska 
predikanterna låter exempelberättelserna underbygga i sina verk. Jag vill 
undersöka vilka lärdomar som berättelserna styrker tematiskt, alltså vad 
mottagarna ska lära sig med hjälp av berättelserna. Därefter kommer jag att 
ådagalägga de olika retoriska funktioner som exempelberättelserna antar vid 
exemplifieringen av dessa lärdomar. Då handlar det om hur Birgitta och pre-
dikanterna i egentlig mening inlemmar exempelberättelserna i revelations-
kapitlens och predikningarnas utläggning, och hur de där nyttjar dem till stöd 
för lärdomar. Som sedliga exempel kan exempelberättelserna nämligen 
framläggas på flera olika sätt. 

                                                        
207 Rev. III:24 § 2. 
208 JäP, s. 78. 
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Vilka lärdomar styrker Birgitta och predikanterna med 
sina exempelberättelser? 
 
I egenskap av ett exempel kopplas exempelberättelsen i författarnas verk till 
det som den ska exemplifiera. Många gånger har det också varit okomplice-
rat att finna den lärdom som exempelberättelsen styrker. Särskilt gäller det 
när lärdomen placeras precis före och/eller efter berättelsen. Men andra 
gånger har det krävts en mer ingående argumentationsanalytisk undersök-
ning av hela revelationskapitlet respektive predikan för att kunna avgöra vad 
exempelberättelsen underbygger i texten. Till hjälp vid inringandet och be-
gripliggörandet av de lärdomar som exempelberättelserna styrker har jag av 
den orsaken också använt fyra artikulationsscheman som mallar, vilka jag 
presenterade i kapitel 2 (se s. 60–64). Jag har närmare bestämt tagit min ut-
gångspunkt i den positiva/positivt försonliga artikulationen samt i den nega-
tiva/negativt varnande artikulationen vid min analys av de lärdomar som Bir-
gitta och predikanterna framlägger sina exempelberättelser till stöd för. 

Dessa artikulationsscheman har även kommit väl till pass vid dechiffre-
ringen av författarnas olika språk och varierande framställningssätt. De lär-
domar som exempelberättelserna styrker uppträder nämligen på flera olika 
vis i författarnas verk. Ofta utgör lärdomarna kärnfulla sentenser eller lärda 
citat (så kallade auctoritas hämtade från Bibeln, kyrkofäderna, helgonen 
eller kyrkolagen) vilka sätts ut i direkt eller indirekt anslutning till exempel-
berättelsen i brödtexten. Vad gäller revelationerna är det också vanligt att 
lärdomarna inkluderas i kapitelrubrikerna, och detta särskilt då ett revelat-
ionskapitel utgör en exempelberättelse. Men lärdomarna kan i båda förfat-
tarnas verk dessutom ingå i uppställda frågeställningar eller i längre dis-
kussioner och utläggningar som exempelberättelserna kopplas till, något 
som är vanligare i revelationerna. Ändå finner jag att det också i dessa fall 
faktiskt finns en specifik lärosats – identifierbar i en del av en mening, i en 
hel mening eller i ett par meningar – i revelationskapitlet/predikan som ex-
empelberättelsen särskilt starkt kopplas till och underbygger. En närmare 
inblick i resultatet av detta förfarande ges i avhandlingens bilaga (s. 309–330 
nedan). I de två första spalterna har jag där uppställt Birgittas och de svenska 
predikanternas exempelberättelser efter deras placering i källorna och med 
referens till lokaliseringen av de lärdomar som de i källorna styrker. 

I det följande är det min avsikt att ur tematisk synpunkt undersöka och ka-
tegorisera de lärdomar som Birgittas och de svenska predikanternas exem-
pelberättelser backar upp. Jag avser utreda vad exempelberättelserna äm-
nesmässigt används till stöd för. Inledningsvis vill jag dock redogöra för vad 
som hitintills gjorts gällande de lärdomar som möter i revelationerna och i de 
svenska medeltidspostillorna. Visserligen har den tidigare forskningen inte 
alltid benämnt dessa som ”lärdomar”, utan som trossatser, förkunnelser, dyg-
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der och synder med mera. Jag kommer i min terminologi emellertid att be-
nämna dem som lärdomar. 

Tidigare studier 
 

Beträffande Birgitta har det inte undersökts vilka sorters lärdomar som hen-
nes exempelberättelser används till stöd för. Likväl har de lärdomar som 
generellt kungörs i revelationerna uppmärksammats utifrån en rad aspekter. 
Bengt Ingmar Kilström visar att Birgitta i stort behandlar det som måste 
betraktas som allmän kristendomskunskap. Särskilt finner Kilström att både 
revelationerna och magister Mathias kateketiska handbok för präster Homo 
Conditus behandlar de sju dödssynderna, de fem sinnena och de tio budor-
den.209 Kilström slår också fast att revelationernas realistiska utmålning av 
dödssynderna påminner om den folkliga katekesundervisningens.210  

Därutöver har Birgittas framförande av lärdomar också diskuterats i ter-
mer av hennes reformsträvanden, i vilken bildandet av Birgittas klosterorden 
ingick. Till de mer omfattande studierna hör Birgit Klockars utforskande av 
Birgittas inspirationskällor. Klockars tar i synnerhet upp de verk som Bir-
gitta kan antas ha läst och det idéstoff och de doktriner som Birgitta använde 
för att framföra kritik mot det moraliska förfallet i sin tid.211 Vidare beskriver 
Ingvar Fogelqvist hur Birgitta framlade en väl utmejslad reformplan, i vilken 
Guds goda omtalan i Herrens bön och Ave Maria tillsammans med sakra-
menten och företagandet av dygder och goda gärningar skulle fungera som 
botemedel för kristenhetens fatala kärlek till världen: den som var roten till 
alla synder. Enligt Fogelqvist ansåg Birgitta att kristenheten kunde räddas 
genom vidmakthållandet av tre huvuddygder i form av sann ödmjukhet, för-
sakande av världen och kroppslig avhållsamhet.212 Fogelqvist anför därtill att 
Birgitta emellanåt låter råda, berömma och klandra specifika individer. Sär-
skilt dem med position inom den världsliga makten, kyrkan och klostren. 

                                                        
209 Jämför Kilström 1958, s. 157, 194–195, 198–199, 221–222, 244. 
210 Kilström 1958, s. 199. Härtill ger Sjöberg en god bild av diverse dygders och synders 
genuskodning i revelationerna. Hon visar i synnerhet på Birgittas syn på de sju dödssynderna 
inom äktenskapet. Se särskilt kap. 5 i Sjöberg 2003. 
211 Klockars 1966; Klockars 1973. Jämför även Piltz 1991; Härdelin 1998, s. 79–94; Ber-
gquist 2003; Fogelqvist 2003a; Żochowska 2010. Även Vadstena klosters arkitektur skulle 
enligt Birgittas tanke bidra till reformeringen av samhället. Se argumenteringen för detta i 
Borgehammar 1998. 
212 Fogelqvist understryker att Birgitta ansåg att roten till ondskan i samtiden härrörde från 
kärleken till världen, vilken manifesterade sig i föraktet för Gud och medmänniskorna. Han 
menar att Birgitta ansåg tre huvudsynder ligga till grund för människans frånfälle från Gud: 
högmod, girighet och köttslig njutning. Fogelqvist påvisar även det program av dygder och 
goda gärningar med vilka kristenheten genom överhetens ledning skulle ledas mot bättring 
och frälsning enligt Birgitta. I detta återfinns tre huvuddygder: sann ödmjukhet, försakande av 
världen och kroppslig avhållsamhet. Fogelqvist 1993b. Se också diskussionen om Birgittas 
religiösa och politiska ambitioner och mål i Żochowska 2010. 
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Ändå kan dessa revelationskapitel (som ursprungligen var brev till nämnda 
individer) och deras budskap också användas för att undervisa andra.213 

En undersökning av de lärdomar som de svenska predikanternas exem-
pelberättelser ges till stöd för har däremot företagits av Roger Andersson. 
Han väljer i sin undersökning av de berättade exemplen i SMP 4–7 och JäP 
att sortera merparten av deras understödda förkunnelser i tre huvudgrupper: 
kateketiska, teologiska samt de som tillhör det praktiska kyrkolivet. I den 
första huvudgruppen finns traditionellt katolskkateketiska förkunnelser, där-
ibland de om synder, dygder och sakramenten. I den andra huvudgruppen 
återfinns i stället väsentliga delar av den kristna världsbilden och dess teolo-
giska system, såsom sanningar om Maria, Jesus och djävulen. Slutligen be-
står den tredje huvudgruppen av förkunnelser om det praktiska kyrkolivets 
konsekvenser för den enskilde. Hit räknar Andersson dem som rör livet efter 
döden, förhållandet till nästan och diverse kyrkobruk med koppling till präs-
terskapet och predikanterna. Återstoden av berättelsernas styrkta förkunnel-
ser samlas i en övrig huvudgrupp som rymmer en restpost av trossatser som 
inte kunnat inordnas i de ovanstående huvudgrupperna.214 Vid sitt begriplig-
görande av de förkunnelser som postillornas exempelberättelser används till 
stöd för, följer därmed Andersson hävdvunna kyrkodoktriner. Anderssons 
studie kan häri också jämföras med studier av europeiska predikningar och 
deras berättade exempel.215 

Tidigare studier har alltså visat att Birgitta och de svenska predikanterna 
behandlar många olika lärdomar som hämtas från flera sammanhang och 
källor. Det är i deras verk ett brett spektrum av rent praktiska och samhällso-
rienterade visdomar till mer teoretiskt orienterade trosläror som kommer 
publikerna till del. Olikt de svenska medeltidspostillorna ger förvisso reve-
lationerna röst åt Birgittas personliga strävanden samt åt kritik av enskilda 
individer i samhället. Som jag berörde i kapitel 2 söker Birgitta få flera av 
sina normer auktoriserade – inte minst hennes egen auktoritet som Kristus 
språkrör till mänskligheten och betydelsen av den birgittinska klosterorden i 
en tid av förfall – medan predikanterna snarare lyfter lärdomar som redan 
var auktoriserade inom kyrkan. Ändå har det inom forskningen framhållits 
att författarna tematiskt sett behandlar ungefär samma typer av lärdomar i 
sina verk, varvid merparten har sitt ursprung i katekesen, i kyrkofädernas 
texter, i helgonkulten eller i Bibeln. Båda författarna håller sig så till vida 

                                                        
213 Fogelqvist 1993b, se särskilt s. 31–32. 
214 Andersson 1991a, s. 281–287. För andra teman i den på latin nedtecknade svenska medel-
tidspredikan, jämför även Härdelin 1998, s. 215–218. För teman som skulle undervisas 
svenska lekfolket enligt bestämmelser i statut- och lagmaterial, se Pernler 1982. Jämför med 
de från kyrkan statuerade minimumkraven för lekfolkets kunskaper i Tanner & Watson 2006. 
215 Vad gäller hög- och senmedeltidens populära predikan i England framhåller Scanlon i en 
kommentar att deras berättelser ofta belyser doktriner om kyrkoritualer, om synder och dyg-
der samt om hagiografiska och teologiska ämnen. Scanlon 1994, s. 70. Jämför även Anders-
son-Schmitt 1989; Karras 1992. 
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nära det som tillhörde kyrkans allmänna och obligatoriska kristendomsun-
dervisning. 

För att möjliggöra en närmare studie av de lärdomar som Birgittas exem-
pelberättelser styrker, samt en jämförelse av dessa med dem som predikan-
ternas exempelberättelser styrker, måste lärdomarna dock kunna jämföras på 
en gemensam tematisk basis. Detta är något som jag finner svårt med den 
kategorisering som Andersson anlagt, då den indelningen inte passar flera av 
de lärdomar som revelationernas exempelberättelser underbygger. I stället 
bedömer jag det som givande att blottlägga lärdomarna utifrån en soteriolo-
gisk synvinkel, alltså utifrån frälsningslärande synpunkt. 

Vägledningen mot frälsningen ger tre tematiska 
lärdomskategorier 
 
Gemensamt för Birgitta och de svenska predikanterna är att de med sina verk 
vill ådagalägga vägen mot frälsningen. De vill visa människan hur hon ska 
erhålla Guds nåd (misskund och välsignelse) i samtiden och hur hon ska nå 
den yttersta frälsningen vid tidens slut. Frågan är på vilket sätt människan 
bör agera, det vill säga, tänka och handla för att vara en god kristen? Med 
denna infallsvinkel finner jag att Birgittas och de svenska predikanternas 
exempelberättelser främjar tre övergripande kategorier av lärdomar som alla 
återgår på kristendomens mest centrala och normerande dogmer. De bildar 
tre lärdomskategorier vilka avser att lära människan hur hon i jordelivet ska 
närma sig Guds vänskap via uppbyggandet av tre goda relationer. 

Vid kategoriserandet har jag mer precist tagit fasta på tre centrala bud i 
den kristna läran, vilka via tre relationer vägleder publiken mot frälsningen. 
Lärdomskategori 1 utgår ifrån de metafysiska varelsernas reciproka relation 
med människan, lärdomskategori 2 utgår ifrån människans relation till sina 
medmänniskor och det skapade, och lärdomskategori 3 ifrån hennes relation 
till kyrkan och Guds jordiska representanter i egenskap av prästerskapet, 
ordensfolk och andra sanktionerade kyrkliga talespersoner.216 Genom att 

                                                        
216 Här bör nämnas att alla lärdomar i förlängningen syftar till att lära människan att älska 
Gud. Ändå kan en uppdelning göras. Vissa av Birgittas och de svenska predikanternas exem-
pelberättelser ges till stöd för lärdomar som handlar om hur människan ska visa sin kärlek till 
Gud i direkt interaktion med de metafysiska varelserna. I de lärdomar som ingår i den första 
kategorin är det den ömsesidiga relationen mellan den immateriella världen och den fysiska 
som hamnar i centrum. I de följande två kategorierna tar jag i stället fasta på lärdomar som 
handlar om hur människan ska älska Gud indirekt medelst sina medmänniskor och de skapade 
tingen eller också medelst kyrkan och Guds utsända. Genom dessa besvarar hon nämligen 
Guds kärlek på ett högst handgripligt sätt. Hon ålades att älska Gud för Guds egen skull men 
också att älska sina medmänniskor för Guds skull. Den andra och tredje lärdomskategorin 
handlar därför om människans relation med skapelsen och kyrkan. Distinktionen mellan 
kärleken till Gud och kärleken till människor i samhället går tillbaka på en lång tradition inom 
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undersöka exempelberättelsernas fördelning i de tre lärdomskategorierna kan 
man därmed närma sig både likheter och skillnader i författarnas tematiska 
användning av exempelberättelserna. 

Till lärdomskategori 1 har jag således fört de av Birgittas och predikan-
ternas exempelberättelser som ges till stöd för lärdomar som handlar om att 
människan måste lära sig att älska Gud och avsky djävulen. Varje människa 
måste nämligen i enlighet med Jesus bud lära sig att älska Gud av hela sitt 
hjärta, hela sin själ, hela sitt förstånd och hela sin kraft för att nå frälsning-
en.217 Det implicerar att hon bör lära sig att skilja den goda makten från den 
onda och att motstå djävulens ständiga försök att bedra henne. Hon kan end-
ast ha en Herre och denne måste hon anförtro hela sin varelse. Till denna 
kategori räknas därför sådana lärdomar som lär människan varför hon bör 
älska Gud (och den himmelska härskaran av Jungfru Maria, änglarna respek-
tive helgonen) och sky djävulen genom att fokusera på de metafysiska varel-
sernas agerande mot henne. Dessa lärdomar rör antingen Herrens/himmel-
rikets kärlek eller djävulens/demonernas hat till människan samt den gudom-
liga rättvisans inrättning och verkan. Men i denna kategori inkluderas även 
lärdomar som lär människan hur hon i sin tur bör och inte bör handla mot de 
metafysiska varelserna samt vad hon bör eftersträva alternativt undvika. 
Dessa lärdomar rör människans eget handlande mot Gud och himmelrikets 
varelser eller hennes relation till djävulen och hans demoniska följe. 

Till lärdomskategori 2 har jag vidare fört de av Birgittas och predikanter-
nas exempelberättelser som ges till stöd för lärdomar som handlar om att 
människan måste läras sig att älska nästan och rätt förvalta det skapade. 
Denna kategori inkluderar alla de lärdomar som handlar om hur människan 
bör och inte bör uppträda i den skapade världen och mot alla de själar som 
där omger henne, samt vad hon bör undfly i världen. Dessa lärdomar angår, 
med andra ord, människans liv i samhället och det sätt på vilket hon i sam-
hället bör agera för att göra sig förtjänt av frälsningen. Jesus ålade som be-
kant varje människa att älska sin nästa som sig själv.218 Det innebär att den 
                                                                                                                                  
den kristna teologin. Här kan hänvisas till teologen Raymond Cannings studie av Augustinus 
diskussion kring de två fundamentala kristna buden i Mark 12:30–31, en diskussion som 
starkt kom att influera senmedeltidens teologi. Canning framhåller att Augustinus betraktade 
kärleken till Gud som den insikt som var människa behövde för att kunna frälsas. Kärleken till 
nästan utgjorde däremot det sätt på vilket denna insikt skulle ta sig praktiskt uttryck. Genom 
att visa kärlek mot sina medmänniskor och kyrkan visade människan följaktligen sin kärlek 
också mot Gud. Canning 1993, se bl.a. s. 7–8, 284–286. 
217 Det första av de två viktigaste buden som människan har att hålla framlades av Jesus varav 
den första i ordalydelsen: ”du skall älska Herren, din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, 
av hela ditt förstånd och av hela din kraft”, Mark 12:30. Denna episod återges även i po-
stillorna i SMP 4, s. 182–183; JäP, s. 35–36. 
218 Se det andra av Jesus två viktigaste bud i ”Älska din nästa som dig själv”, Mark 12:31. Se 
även här SMP 4 s. 182–183 och JäP, s. 35–36, och den åtföljande allegoriska exempelberät-
telsen med den barmhärtiga samariern (jämför s. 140–141 nedan). Hur denna kärlek ska yttra 
sig framgår vidare i den gyllene regeln i det Nya Testamentet: ”allt vad ni vill att människorna 
skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” Matt 7:12. Jämför 
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kristne i både själslig och fysisk bemärkelse ska bemöta sin nästa med om-
tanke och heder. Därför har hon av Gud erhållit skapelsen med alla dess 
rikedomar för att täcka sina egna och andras behov. Hon ska i samhället 
förvalta det skapade till allas nytta. Inte heller bör det glömmas att även den 
enskildes fysiska kropp hör till de gåvor som Herren givit henne för att hon 
på jorden ska kunna sträva mot sin och andras frälsning. Går hon däremot till 
överdrift med dessa gåvor eller nyttjar dem för att vålla skada kan hon inte 
älska sin nästa, eller för den delen sin Skapare. Människan måste därför lära 
sig att det hon företar i världen påverkar fler än bara hennes egen själ. Det 
kärleksfulla uppträdandet mot nästan och det rätta förvaltandet av de skap-
ade tingen utgör alltså en moralisk skyldighet som på många sätt blir avgö-
rande för den enskildes frälsning. 

Till lärdomskategori 3 har jag slutligen fört de av Birgittas och predikan-
ternas exempelberättelser som ges till stöd för lärdomar vilka handlar om att 
människan måste lära sig att vörda den heliga kyrkan och Guds ombud. För 
om kärleken till nästan i mycket utgör det sätt på vilket människan praktise-
rar sin kärlek till Gud utgör den katolska kyrkan den trosgemenskap i vilken 
hon ska utföra dessa kärlekshandlingar. Som teologerna fastslog var det en-
bart inom den kyrkliga gemenskapen som människans själ kunde nå fräls-
ningen.219 Individen måste därför lära sig att delta i det kyrkliga livet. Hon 
måste lära sig vad hon ska ta till hjärtat där. Förslagsvis bör hon lyssna till 
predikan och motta sakramenten. Dessutom måste hon lyda de kyrkliga och 
gudomliga talespersoner (av ordensfolk och prästvigda samt även profetiska 
röster såsom Birgitta) som Gud sänt människan för att hjälpa henne på hen-
nes färd genom livet. Det är kyrkan som ska lära människan att leva rätt och 
det är under dess överinseende som hon ska bikta sina synder och gottgöra 
sina oförrätter. I denna kategori har jag således inbegripit även de av förfat-
tarnas lärdomar som lär människan hur hon bör och inte bör vörda den he-
liga kyrkan (det vill säga organisationen och tron), den kristna gemenskapen 
och Guds ombud. Men det bör heller inte förbigås att det också ställs sär-
skilda krav på kyrkans ledning och på klosterordnarna. De som vigts till 
präster, biskopar eller avgivit klosterlöfte åtnjuter en myndig särställning i 
samhället men måste även följa särskilda regler. Därför inkluderas i denna 
kategori även de lärdomar som lär hur klerker och klosterfolk för sin del bör 
och inte bör ära kyrkan utifrån sina ämbeten eller kall. Medan många lärdo-
mar i kategorin rör människan i allmänhet finns det alltså även dem som rör 
specifika grupper inom kristenheten. 

                                                                                                                                  
här även med det som Nyberg framhåller om Birgittas syn på dessa ting i Nyberg 1991, s. 30–
31. 
219 I apostlarnas efterföljd betonade de medeltida teologerna att människan måste tillhöra den 
heliga kyrkans samfund om hon i livet efter detta skulle kunna förenas med Gud. Doktrinen 
löd extra ecclesiam salus non est, ’utanför kyrkan finns ingen frälsning’, vilket slutligen 
stadgades vid det fjärde Laterankonconciliet år 1215. Towey 2013, s. 406. För en analys av 
Birgittas syn på de kristna och deras tillhörighet inom den heliga kyrkan, se Fogelqvist 1993a. 
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Viktigt att framhäva är att ovanstående kategorisering inte syftar till att 
exponera Birgittas och de svenska predikanternas teologiska ställningstagan-
den. Den utgör blott en struktur inom vilken deras exempelberättelser och 
deras understödda lärdomar kan tematiseras och sammanställas. Den blir en 
inramning där författarnas moraliska/trosmässiga normer, i form av lärdo-
mar, kan jämföras. Nedan är det således min avsikt att kvantitativt undersöka 
fördelningen av författarnas lärdomar inom de tre lärdomskategorierna. 

Exempelberättelsernas fördelning efter lärdomskategori 
 

Vid kategoriserandet har jag alltid försökt avgöra ämnet för varje lärdom, 
och detta oavsett hur lärdomen må vara artikulerad och hur den utskrivits 
(det vill säga i form av en kort sentens eller ett längre resonemang). I detta 
har jag också funnit att varje exempelberättelse i normalfallet endast före-
kommer en gång i författarnas verk och att exempelberättelsen då ges till 
stöd för en klart definierbar lärdom hemmahörande i en av de tre lärdomska-
tegorierna. Likväl finns det undantag till denna regel som komplicerar bilden 
något. Vid en kvantitativ sammanställning av exempelberättelsernas tematik 
(den som syns i Tabell 1 nedan på s. 97) måste man därför först ta hänsyn till 
följande beaktanden. 

Beaktanden vid sammanräkningen 
Några gånger händer det i såväl revelationerna som i de svenska medeltids-
postillorna att två olika exempelberättelser – med olika intriger – radas upp 
efter en och samma lärdom. Båda exempelberättelserna styrker då samma 
lärdom även om de belyser denna på lite olika sätt. I dessa fall har jag kon-
sekvent valt att räkna varje exempelberättelse en gång, och även lärdomen 
en gång för varje exempelberättelse.220 

Mer komplicerat blir det dock när en och samma exempelberättelse åter-
kommer i materialet. Ett undantag till regeln, att författarna enbart tar upp en 
specifik exempelberättelse en gång, är följaktligen upprepningen av somliga 
exempelberättelser. Vanligen beror upprepningen på att hela det revelations-
kapitel eller den predikan som exempelberättelsen ingår i ”återanvänds”. 
Nära 6 procent av exempelberättelserna i revelationerna repriseras i den åt-
tonde boken: den så kallade konungaboken.221 Motsvarande andel i de 
svenska medeltidspostillorna är cirka 11 procent. När författarna alltså upp-
repar en exempelberättelse och denna används till stöd för samma lär-
dom/lärdomskategori som tidigare räknar jag den berättelsen endast en gång. 
                                                        
220 För ett sådant fall i revelationerna, se förslagsvis exempelberättelsen i Rev. VI:3 declaracio 
§ 6 och 7–12 med den gemensamma lärdomen i kapitelrubriken. För motsvarande i de 
svenska medeltidspostillorna, se förslagsvis exempelberättelsen i JäP, s. 19–20 och den i JäP, 
s. 20–21 med den gemensamma lärdomen på s. 19. 
221 De revelationer med exempelberättelser som i VIII repriseras har också med kungligheter 
och deras närmast underlydande riddare att göra. 
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Det är en avvägning som jag gjort med anledning av att de svenska medel-
tidspostillorna inte är helt kompletta till att börja med. Även om de tre predi-
kosamlingarna, SMP 4–5 och JäP, tillsammans nästan täcker upp ett helt 
kyrkoårs söndagspredikningar förekommer det bortfall i alla. Samtidigt över-
lappar de tidvis varandra. För att undvika en snedrepresentation har jag där-
för valt att inte räkna dubbletterna. Nedanstående sammanräkning visar för 
den skull inte hur ofta en viss lärdom och en viss exempelberättelse före-
kommer i materialet. I stället visar utslaget på vilka kategorier av lärdomar 
som framförs med störst variation, alltså med störst antal olika exempelbe-
rättelser. 

Som redan nämnts i kapitel 2 är det dock värt att påpeka att de svenska 
predikanterna i fem fall upprepar en exempelberättelse som ges till stöd för 
en annan lärdom/lärdomskategori än tidigare.222 I dessa fem fall har jag räk-
nat exempelberättelsen två gånger: en gång per vardera lärdomskategori, så 
att det totala antalet exempelberättelser hos predikanterna uppgår till 157 i 
stället för 152. I revelationerna kvarstår dock antalet exempelberättelser på 
150. 

Ett annat undantag utgörs av de exempelberättelser som används till stöd 
för lärdomar vilka samtidigt faller inom två lärdomskategorier. Vid analysen 
av Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser och de lärdo-
mar som de styrker har jag alltså sökt efter att tematiskt ordna dem efter det 
läroämne som de sätter i centrum. Dock har jag ibland funnit lärdomar som 
inte bara sätter ett ämne i centrum utan två, vilka dock intimt sammanflätas. 
Nära 7 procent av Birgittas 150 exempelberättelser ges till stöd för en lär-
dom som antingen kombinerar lärdomskategorierna 1–2, 1–3, eller 2–3. Hos 
de svenska predikanterna är den andelen strax under 10 procent beräknat 
utifrån ett antal av 157 exempelberättelser.223 Jag har således i dessa fall valt 
att räkna exempelberättelserna en halv gång per lärdomskategori, varmed 
summan per exempelberättelse alltid blir 1. Den absoluta merparten av för-
fattarnas exempelberättelser ges dock till stöd för antingen lärdomskategori 
1, 2 eller 3. 
                                                        
222 Det bör observeras att jag inte funnit någon upprepad exempelberättelse som ges till stöd 
för en annan lärdom inom en och samma lärdomskategori. Däremot används följande till stöd 
för lärdomar vilka ofta delas mellan två lärdomskategorier. Jämför SMP 4, s. 174–175 (lär-
domskategori 1) med JäP, s. 19–20 (lärdomskategori 1/2); SMP 4, s. 175–176 (lärdomskate-
gori 1) med JäP, s. 20–21 (lärdomskategori 1/2); SMP 4, s. 181–182 (lärdomskategori 2) med 
JäP, s. 34 (lärdomskategori 1/2); SMP 4, s. 277–278 (lärdomskategori 1) med JäP, s. 67–68 
(lärdomskategori 2); SMP 5, s. 32–33 (lärdomskategori 1) med SMP 5, s. 198–199 (lär-
domskategori 1/2). Att en exempelberättelses tematiska ändamål ibland ändras är i övrigt en 
företeelse som också Andersson noterat i sin studie av medeltidspostillorna. Andersson 1991a, 
s. 280. 
223 I revelationerna rör det sig om 10 exempelberättelser medan det i postillorna handlar om 
15 exempelberättelser. Förslagsvis kan nämnas exempelberättelsen i Rev. VI:76 med lärdo-
men i kapitelrubriken (lärdomskategori 2/1); VII:20 § 12–23 med lärdomen i § 24 (lär-
domskategori 1/3); SMP 5, s. 176–177 med lärdomen på s. 175–176 (lärdomskategori 1/2); 
SMP 5, s. 201–2 med lärdomen på s. 201 (lärdomskategori 2/3). 
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TABELL 1. Exempelberättelserna användning efter lärdomskategori. Några lärdomar delas 
mellan två lärdomskategorier vilket ger halvtal. Tiondelsprocenten är avrundad. 
 

 

Lärdomskategori 
 

Birgittas 
exempelberättelser 

 
Antal                           % 

 

Predikanternas  
exempelberättelser 

 
Antal                               % 

1. Till kärlek för Gud och avsky 
för djävulen 70,5  47,0 % 80,5 51,3 % 

2. Till kärlek för nästan och rätt 
förvaltande av det skapade 20 13,3 % 50 31,9 % 

3. Till vördnad för den heliga 
kyrkan och Guds ombud 59,5 39,7 % 26,5 16,9 % 

Total 150 100 % 157 100 % 

Källa: Rev. I–VIII, Extr., Reg. Salv.; SMP 4–5, JäP. 

 
Resultat: likheter och skillnader vid styrkandet av lärdomskategorierna 
Utifrån resultatet av Tabell 1 blir det påtagligt att författarna använder sina 
exempelberättelser för att understryka delvis olika lärdomar. Gemensamt för 
Birgitta och de svenska predikanterna är att de oftast använder exempelbe-
rättelserna till stöd för lärdomar om människans kärlek till Gud och avsky 
för djävulen. Betydligt mer sällan framläggs berättelser till stöd för lärdomar 
om människans kärlek för nästan och hennes rätta förvaltande av det skapade 
inom lärdomskategori 2. Och här framträder även en skiljelinje. De svenska 
predikanterna låter framlägga dubbelt så många exempelberättelser till stöd 
för lärdomskategori 2 i förhållande till Birgitta. I kontrast till predikanterna 
låter emellertid Birgitta anföra mer än dubbelt så många exempelberättelser 
till stöd för lärdomar inom lärdomskategori 3 om vördnaden för kyrkan och 
Guds jordiska ombud. 

Förklaringarna bakom denna fördelning kan självfallet vara flera. Som 
framlades i kapitel 2 underbygger exempelberättelserna lärdomar vilka i sin 
tur korresponderar med det övergripande ämnet i det revelationskapitel eller 
den predikan som exempelberättelsen befinner sig i (se Figur 2B på s. 84). 
Naturligtvis är det långt ifrån alla lärdomar i verken som författarna låter 
styrka med exempelberättelser. Dock sker det tillräckligt ofta för att dessa 
lärdomars tematik ska kunna ge en fingervisning om den generella tematiken 
i verken. 

Det kommer till att börja med inte som en överraskning att författarnas 
exempelberättelser flitigast används till stöd för lärdomskategori 1, alltså för 
de lärdomar som rör relationerna mellan människan och Gud jämte de meta-
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fysiska varelserna. Denna tematik måste också i allmänhet betraktats tillhöra 
huvudämnet i deras verk. I egenskap av religiös litteratur hör det både till 
revelationernas och postillornas syfte att redogöra för Herrens och djävulens 
verkan i världen och att visa på trons förtjänster och på de förödande konse-
kvenserna för den människa som väljer fel. Kort sagt vill bägge författarna 
vägleda sina publiker mot sann gudskärlek, såväl i detta livet som i nästa. 
Vidare kan ett svar vara att lärdomar om den överjordiska verkligheten och 
dess moraliska spörsmål många gånger tenderar att vara mer svårbegripliga 
och abstrakta än andra lärdomar. De rör trots allt en spirituell relation som 
inte går att se med blotta ögat. Lärdomar av detta slag kräver därför i högre 
grad stöd av exempelberättelser för att kunna begripas och fästas i männi-
skans samvete. 

Hur ska i så fall det faktum att författarna i övrigt använder sina exem-
pelberättelser olika i förhållande till lärdomskategori 2 och 3 förstås? Lägger 
de svenska predikanterna i allmänhet större emfas vid mellanmänskliga re-
lationer och vid vardagsvärldens andliga spörsmål än Birgitta? Och fokuse-
rar Birgitta å sin sida mer på vördnaden för den heliga kyrkan och Guds om-
bud än predikanterna? 

Mycket talar för att det förhåller sig på det viset. Sett till revelationernas 
exempelberättelser kan det faktum att de ofta används för att belysa lär-
domskategori 3 tolkas mot bakgrund av två ting. För det första kan det för-
klaras med att Birgitta genom exempelberättelserna försöker stadfästa sin 
egen status som Guds utsända reformator på jorden – en status som ju var 
allt annat än självklar i hennes samtids ögon. Men för det andra kan det även 
förklaras av det välkända faktumet att revelationerna rymmer skarp kritik 
riktad mot kyrkoledningen och mot många av de befintliga klosterordnar-
na.224 Att innehållet i denna kritik blir ämne också för exempelberättelserna 
kan således betraktas som närmast en naturlig följdverkan. För Birgitta blir, 
med andra ord, exempelberättelserna ett verktyg med vilka hon kan förmå 
sin högborna publik inom det andliga och världsliga frälset att förbättra sin 
och sina underordnades vördnad för den heliga kyrkan och dess ämbeten. 
Hon betonar i och med det kyrkans och den katolska kristenhetens framtid. 

För de svenska predikanterna är dock utgångspunkten och föresatsen del-
vis en annan. I egenskap av kyrkans män står predikanterna för kyrkoorgani-
sationens ärbarhet, vilken ställs mot lekfolkets brister och behov av andlig 
ledning. Visserligen ger deras exempelberättelser emfas åt lärdomar om 
kyrkolivet. Som Andersson tidigare noterat används deras berättelser till stöd 
för sakramentens, predikans och prästämbetets betydelse för kristenheten, 
vari även kritik mot dåliga präster och munkar dyker upp.225 Men betydligt 

                                                        
224 Se företrädesvis typexempel på denna kritik i Fogelqvist 1993b, s. 34–35, 38–39, 42–43, 
47–48, 52, 55, 68–75. 
225 Andersson 1991a, s. 285. 
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oftare tycks predikan fokusera på civilsamhällets vandel och kristliga sam-
manhållning. 

Att vissa lärdomar understöds flitigare med hjälp av den ena partens ex-
empelberättelser behöver dock inte betyda att den andra fann dem oviktiga. 
Ändå markerar fördelningen tydliga val och prioriteringar från författarnas 
sida. Tabell 1 visar vilka typer av lärdomar som Birgitta och predikanterna 
ansåg extra viktiga att poängtera för sin respektive primärpublik. 

De skillnader och likheter som framträder från ovanstående fördelning 
kan emellertid tydliggöras än mer genom en granskning av hur fördelningen 
mellan olika grupper av lärdomar inom de tre kategorierna ser ut. På samma 
sätt som det finns externa skillnader lärdomskategorierna emellan finns det 
nämligen interna skiljaktigheter: olikheter rörande vilka sorters lärdomar 
som tas upp och med vilken frekvens de tas upp inom de tre kategorierna. I 
de följande tre avsnitten kommer jag därför att gruppera den brokiga skara 
av lärdomar som jag placerat inom de tre lärdomskategorierna. Detta i avsikt 
att i första hand blottlägga kvantitativa likheter och skillnader. Först kommer 
således lärdomarna om kärleken till Gud och avskyn för djävulen att behand-
las, därefter de om kärleken till nästan och det rätta förvaltandet av det skap-
ade, och slutligen de om vördnaden för kyrkan och Guds ombud. 

Lärdomskategori 1: till kärlek för Gud och avsky för djävulen 
 

Som ovan nämnts finner jag att både Birgitta och de svenska predikanterna 
oftast använder sina exempelberättelser till stöd för lärdomar hemmahörande 
inom lärdomskategori 1. De ger följaktligen båda förtur åt ett stort antal lär-
domar vilka lär mottagarna att människan måste älska Gud och avsky djävu-
len för att kunna nå frälsningen. Författarna styrker i detta hänseende även 
lärdomar som behandlar interaktionen mellan de metafysiska varelserna och 
människan. De underbygger lärdomar som omväxlande rör de metafysiska 
varelsernas och människans aktörskap. Lärdomarna handlar närmare bestämt 
om (1) de metafysiska varelsernas verkan i kosmos, men också om (2) de 
sätt på vilka människan påbjuds att handla mot de metafysiska varelserna, 
respektive (3) de sätt på vilka människan förbjuds att handla mot de metafy-
siska varelserna. Sammantaget gör detta alltså att jag finner det motiverat att 
sortera de av författarnas lärdomar som återfinns i lärdomskategori 1 i tre 
avdelningar. 

I den första avdelningen har jag placerat de av Birgittas och predikanter-
nas lärdomar som handlar om hur Gud, Jungfru Maria, helgonen och djävu-
len uppträder gentemot människan. I dessa är det därmed de metafysiska 
varelsernas aktörskap och aktiviteter som författarna berör. Beträffande lär-
domarnas artikulation kan det ses att de rörande Maria och helgonen normalt 
artikuleras i positiv/positiv försonlig bemärkelse. Detsamma gäller även för 
flertalet av de lärdomar som rör Gud och Guds inrättande av tillvaron, fastän 



 100 

lärdomar om den gudomliga rättvisan många gånger också kan artikuleras i 
negativ varnande bemärkelse. Ty författarna framhäver inte bara Gud som 
mild och förlåtande utan även som sträng och straffande. Vidare artikuleras 
föga förvånande merparten av de lärdomar som rör djävulen och djävlarna i 
negativ/negativ varnande bemärkelse. 

I den andra avdelningen har jag däremot placerat de av Birgittas och pre-
dikanternas lärdomar som rör de goda handlingar som människan bör be-
möta de metafysiska varelserna med. I denna avdelning är det sålunda män-
niskans aktörskap som författarna placerar i centrum. De lärdomar som åter-
finns här artikuleras även oftast i positiv/positiv försonlig bemärkelse. 

I den tredje avdelningen har jag slutligen placerat de av Birgittas och 
predikanternas lärdomar som behandlar människans onda handlande mot de 
metafysiska, och vad människan bör undvika. Också här är det följaktligen 
människans aktörskap som författarna fokuserar på, även om lärdomarna i 
den tredje avdelningen vanligtvis är sådana som artikuleras i negativ/negativ 
varnande bemärkelse. 

Med hänsyn till Tabell 1A på nästa sida, har jag därutöver sorterat lärdo-
marna inom de tre avdelningarna i ett antal mer ämnesspecifika grupper. 
Gruppernas turordning i tabellen följer deras samlade frekvens hos författar-
na. Subtotalen för respektive avdelning anges även för att underlätta läsning-
en av tabellen. Dessutom har procentsatser angivits per lärdomsgrupp och 
avdelning för att underlätta jämförelsen mellan Birgitta och de svenska pre-
dikanterna. Men innan tabellens resultat kan kommenteras, finner jag det 
viktigt att redogöra för de olika gruppernas tematiska innehåll och för de 
överväganden som jag gjort vid grupperingen. 

Gruppering av lärdomarna 
I tabellens första avdelning har författarnas lärdomar grupperats efter de 
metafysiska varelserna, vars relationer till människan varierar. Inledningsvis 
finner jag det motiverat att separera lärdomarna om Gud i fyra grupper på 
basis av de uppgifter som Guds väsen i Gudomen tar på sig. En grupp lär-
domar rör den ”rättvisa Gudomen”, med andra ord, Kristus/Guds rättvisa 
dömande, då den rättsutverkande Gudomen hos författarna ofta utskrivs med 
just namnen Gud eller Kristus. I denna grupp behandlas därmed den gudom-
liga rättvisan (ibland utskriven såsom iustitia Dei, iustitia devina/gudz rät-
wisa dome) ur en rad aspekter. Vissa av lärdomarna rör den gudomliga rätt-
visans stränga straff och Guds avsky för synden. Andra tar fasta på den gu-
domliga rättvisans tålmodighet eller på dess barmhärtiga nåd i det att Gud 
med glädje mottar och belönar den som visar sig värdig och som lämnar 
synden. Ibland handlar lärdomarna om den rättvisa som visas den enskilde i 
jordelivet, medan det  i  andra fall  handlar  om  den som  visas  henne först i 
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TABELL 1A. Exempelberättelsernas styrkande av olika grupper av lärdomar inom lärdoms- 
kategori 1. Några lärdomar delas med en grupp inom lärdomskategori 2 eller 3 vilket ger 
halvtal. Tiondelsprocenten är avrundade. 
 
 

A 
V 
D 
E 
L 
N 
I 
N 
G 
 

 

Grupper av lärdomar i  
lärdomskategori 1: 
 
Till kärlek för Gud och avsky för 
djävulen 

 

Birgittas 
exempelberättelser 

 
 
 

 

                          % av 

Antal                   150 

 

Predikanternas 
exempelberättelser  

 
 

 
 

                          % av 
Antal                   157 

 
1:A 

 
D 
E 
 

M 
E 
T 
A 
F 
Y 
S 
I 
S 
K 
A 
S 
 

V 
E 
R 
K 
A 
N 

Kristus/Guds rättvisa dömande 17 11,3 % 11 7,0 % 

Djävulens/Djävlarnas fientliga 
natur  10 6,7 % 13 8,3 % 

Marias/Helgonens helighet/bistånd 10 6,7 % 4 2,6 % 

Jesus lidande/namns heliga kraft  3 2,0 % 7 4,5 % 

Heliga Andens inflytande 1 0,7 % 6 3,8 % 

Ondskans förklaring 4,5 3,0 % � � 

Herrens/Skaparens omsorger 2 1,3 % 1,5 1,0 % 

Subtotal 47,5 32,2 % 42,5 27,1 % 

 
2:A 

 
G 
O 
T 
T 
 

S 
V 
A 
R 

 

Tro/Hopp i handling/bön 5 3,3 % 12  7,6 % 

Ödmjukhet/Syndaånger 5 3,3 % 9 5,7 % 

Uppvisande av gudsfruktan 1,5 1,0 % 4 2,6 % 

Övriga 1 0,7 % 1 0,6 % 

Subtotal 12,5 8,3 % 26 16,6 % 

 
3:E 

 
O 
N 
T 
 

S 
V 
A 
R 

 

Öppen gudsolydnad/högmod  9,5 6,3 % 10,5 6,7 % 

Dold gudsolydnad i falsksvärande/ 
tigande 1 0,7 % 1,5 1,0 % 

Subtotal 10,5 7,0 % 12 7,6 % 

 Total 70,5  47,0 % 80,5 51,3 % 

Källa: Rev. I–VIII, Extr.;SMP 4–5, JäP. 
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livet efter detta.226 Dessutom berör också vissa av lärdomarna den gudomliga 
rättvisan genom utfästelser om hur Kristus bedömer kristna i förhållande till 
hedningar.227 En annan grupp behandlar lärdomar som har med den ”om-
sorgsfulla Gudomen” att göra, alltså med Herrens/Skaparens omsorger. 
Dessa lärdomar gäller i och med det de omsorger som Herren visar sin skap-
else människan, må det röra Herrens återlösande av henne via utsändandet 
av frälsaren, Herrens sörjande för människans väl eller Herrens förklarande 
av svårbegripliga ting för henne.228 Ytterligare en grupp inriktas på den 
”mänskliga Gudomen”, i form av den på jorden lidande Jesus (Ihesus/Jhes-
us). Det handlar i detta fall om förebilden Jesus, vars liv och verkande män-
niskan bör påminna sig om och försöka följa och efterlikna. Bland dessa 
lärdomar finns de om Jesus passion och de om den heliga kraften i Jesus 
namn.229 Den fjärde och sista uppgift som Gudomen intar är den ”själsingjut-
ande Gudomen” i egenskap av den Heliga Anden. Lärdomar inom denna 
fjärde grupp involverar följaktligen den Heliga Andens (Spiritus Sanct-
us/thän hälga anda) inflytande på människans kunskap och samvete, särskilt 
den Heliga Andens ingjutande av sina nådegåvor i människan och hans däri-
genom möjliggörande av människans umgänge med Gud.230 Emellertid har 
jag valt att undanta lärdomar om människans iakttagande av gudsfruktan, 
vilka i stället samlats i en egen grupp i den andra avdelningen. 

Bland de övriga metafysiska varelserna möter härutöver en grupp lärdo-
mar i den första avdelningen som handlar om de himmelska förbedjarna, det 
vill säga om Jungfru Maria och/eller helgonen. Särskilt tar dessa fasta på 
deras roll som heliga hjälpare, en välgörande förmåga som även deras reliker 

                                                        
226 För exempelberättelser som styrker lärdomar om Kristus/Guds rättvisa dömande, se 
häribland Rev. I:56 § 3–5 med lärdomen i kapitelrubriken; III:31 § 1–12 och VIII:24 § 1–12 
med lärdomen i kapitelrubrikens senare led; SMP 4, s. 41–42 med lärdomen på s. 41; SMP 4, 
s. 133–135 med lärdomen direkt före berättelsen på s. 133. Apropå de svenska medeltidspo-
stillornas lärdomar har Andersson placerat flera av dem i en grupp som rör livet efter döden. 
Andersson 1991a, s. 282, 284. För Birgittas syn på den gudomliga rättvisan, se Rossing 1986, 
s. 91–149.  
227 Se häribland Rev. II:6 § 1–10 och VIII:42 § 1–10 med lärdomen i kapitelrubrikernas se-
nare led; VI:50 § 1–13 med lärdomen i kapitelrubriken; Extr:84 § 1–2 med lärdomen i kapitel-
rubrikens första led; SMP 4, s. 130 med lärdomen på s. 129. 
228 För exempelberättelser som helt eller delvis styrker lärdomar om Herrens/Skaparens om-
sorger för människan, se Rev II:29 § 3–6 med lärdomen i § 1–2; IV:15 § 4–17 med lärdomen i 
kapitelrubrikens mellanled; SMP 5, s. 79–81 med lärdomen på s. 79; SMP 5, s. 198–199 med 
lärdomen på s. 198. 
229 För några exempelberättelser som styrker lärdomar om Jesus lidande/namns heliga kraft, 
se Rev. II:26 § 1–7 med lärdomen i § 9; SMP 5, s. 69–71 med lärdomen på s. 69; SMP 5, s. 
85 med lärdomen på s. 85. 
230 För exempelberättelser som styrker lärdomar om Heliga Andens inflytande, se företrädes-
vis Rev. III: 20 § 2–4 med lärdomen i kapitelrubriken, jämför även § 1; SMP 4, s. 55–56 med 
lärdomen på s. 55; SMP 4, s. 274–275 med lärdomen på s. 274. För medeltidens svenska 
undervisning om de sju synderna mot den heliga Anden och den heliga Andens sju gåvor, se 
Kilström 1958, s. 225–227, 297–306. 
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besitter.231 Det är emellertid viktigt att påpeka att inga lärdomar som rör Bir-
gittas helighet påträffas i denna grupp. I postillorna ges exempelberättelserna 
till stöd för lärdomar om andra helgon, företrädesvis apostlarna Petrus och 
Johannes.232 Och i revelationerna utgör Birgitta ännu inte ett kanoniserat 
helgon utan skildras som ett av Guds jordiska ombud. Därför har jag valt att 
placera lärdomar om Birgitta i lärdomskategori 3 och Tabell 1C nedan. 

I den första avdelningen i Tabell 1A finns dock även en grupp som rör 
djävulen (diabolus/diäffwolin, ondhe andhin) eller djävlarna (demones/dyäf-
fla) och deras fientliga natur. Lärdomarna inom denna grupp behandlar såle-
des den onda maktens bedräglighet i dess vilja att locka människan och hen-
nes själ till att falla ned i fördömelsen.233 Dessa lärdomar är därmed inte att 
förväxla med en resterande grupp som rör lärdomar, vilka försöker förklara 
ondskans existens. Lärdomarna inom denna grupp, vilken jag kallar onds-
kans förklaring, handlar inte om djävulen/djävlarna utan om varför Gud tillå-
ter ondskan att existera. Här finns de som handlar om varför vissa människor 
förhärdas eller varför goda individer utsätts för plågor, och detta utan att 
omnämna djävulen.234 Denna grupp lärdomar behandlar således själva orsa-
ken bakom ondskans existens, dess mening eller dess djupare innebörd, var-
vid lärdomarna paradoxalt nog oftast artikuleras i positiv bemärkelse. 

I tabellens andra avdelning har jag indelat de av författarnas lärdomar 
som rör människans föredömliga besvarande och bemötande av de metafy-
siska varelserna i fyra grupper. Jag finner att varje grupp går tillbaka på en 
eller flera andliga dygder. I en grupp kretsar alla lärdomarna kring männi-
skans tro eller hopp (fides, spes/gudz tro, hop), vilka behandlas antingen i 
fysisk handling eller i bön. Bland dessa finns också kardinaldygden tapper-
het (fortitudo/stadhughet) vilken kopplas till människans stadiga tilltro till 
Gud, människans strävan efter andlig fullkomlighet samt de sätt på vilket 

                                                        
231 Några exempelberättelser som ges till stöd för lärdomar om Marias/helgonens helig-
het/bistånd påträffas i Rev. IV:4 § 18–19 med lärdomen i § 20, jämför även § 17; VII:2 med 
lärdomen i kapitelrubrikens mellanled; Extr:59 med lärdomen i kapitelrubriken; SMP 4, s. 6 
med lärdomen på s. 5–6; SMP 4, s. 234–235 med lärdomen på s. 234. 
232 Se dessa apostlar i exempelberättelsen i SMP 4, s. 74 med lärdomen på s. 73–74. 
233 För exempelberättelser som styrker lärdomar om djävulens/djävlarnas fientliga natur, se 
företrädesvis Rev. IV:68 § 1–2 med lärdomen i kapitelrubriken; IV:75 § 31–32 med lärdomen 
direkt före exempelberättelsen i § 31; SMP 4, s. 178–179 och JäP, s. 32 med lärdomen i SMP 
4, s. 178 respektive JäP, s. 31, jämför s. 32–33; SMP 4, s. 204–205 och JäP, s. 64–65 med 
lärdomen i SMP 4, s. 203 alternativt i JäP, s. 64. För djävulen och demonologi i folkfostran, 
se bl.a. Munchembled 2000; Raudvere 2000. För djävlar och deras påverkan på människans 
kropp, se Bernau 2014. För djävlar och deras påverkan på människans känsloliv, se Schmitt 
2017. För Birgittas syn på djävulen, se Bergh 1996a. 
234 Exempelberättelser som styrker lärdomar om ondskans förklaring återfinns endast hos 
Birgitta. Se dessa i Rev. II:19 § 17–33 med lärdomen i kapitelrubrikens senare led; III:24 § 2–
9 med lärdomen i § 2; V:resp. quest. quinte § 44–49 med lärdomen i § 42–43; VI:102 med 
lärdomen i kapitelrubriken; VIII:18 § 3–10 med lärdomen i § 2. 
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hon bör be.235 En andra grupp rör människans ödmjukhet (humilitas/ödh-
miukhet) och syndaånger. Dessa lärdomar behandlar människans medveten-
het om sina mänskliga brister. Det är färdigheter som hon behöver för att 
med rent hjärta kunna älska Gud och för att kunna återvända till Guds nåd då 
hon syndat.236 Därtill finns en tredje grupp som gäller lärdomar om männi-
skan uppvisande av gudsfruktan (timor Dei/gudz räddoga) i sitt handlande. 
Gudsfruktan är en av de andegåvor som den Heliga Anden ingjuter i männi-
skan, men här handlar det om hur människan gudfruktigt uppträder – om 
hennes lydnad och respekt för sin Herre – och inte om dygdens ingjutelse i 
henne.237 Slutligen finns även en fjärde övrig grupp. Denna involverar ett par 
lärdomar som uttryckligen kontrasterar människans andliga synder mot hen-
nes andliga dygder, varvid vikten av att hon väljer de senare understryks.238 

I tabellens tredje avdelning har jag ordnat författarnas lärdomar om män-
niskans klandervärda besvarande och bemötande av de metafysiska varelser-
na i två grupper av andliga synder. Den första gruppen utgår från hennes 
öppna gudsolydnad eller högmod (superbia/hughmodh vilket i fornsvenskan 
ibland även åsyftas med begreppet höghfärdh239). Förutom olika former av 
trots och förakt gentemot Gud och Guds lagar – något som kan ta sig uttryck 
i oviljan till ånger och bättring – återfinns således i denna grupp även döds-
                                                        
235 Några exempelberättelser som styrker lärdomar om tro/hopp i handling/bön påträffas i 
Rev. IV:4 § 35–36 med lärdomen direkt efter berättelsen i § 36; VI:84 med lärdomen i kapi-
telrubriken; SMP 4, s. 196–197 och JäP, s. 56–57 med lärdomen på s. 196 alternativt i JäP på 
s. 56; SMP 5, s. 211 med lärdomen på s. 211. För undervisningen om de sju huvuddygderna 
och kardinaldygderna i vilka dygden tapperhet ingår under medeltiden, se Kilström 1958, s. 
282–297. För historiken och tankarna kring dessa dygder under medeltiden, se Bejczy 2011. 
Jämför även med den medeltida synen på ”dygd” i Roos 1958; Gustavsson 1958. För den 
medeltida bönen i Sverige och dess praktik, se även Aldrin 2010. 
236 För några exempelberättelser som styrker lärdomar om ödmjukhet/syndaånger, se Rev. 
IV:34 declaracio med lärdomen i kapitelrubrikens senare led; VI:20 declaracio med lärdomen 
i kapitelrubrikens första led; SMP 4, s. 17–18 med lärdomen på s. 16–17; SMP 4, s. 34–35 
med lärdomen på s. 34; SMP 4, s. 174–175 med lärdomen i SMP 4, på s. 174; SMP 4, s. 175–
176 med samma lärdom som föregående exempelberättelse på s. 174. 
237 För några av de exempelberättelser som styrker lärdomar om gudsfruktan, se Rev. IV:81 § 
20–21 med lärdomen i § 19; SMP 4, s. 15–16 med lärdomen på s.15, jämför s. 16; SMP 4, s. 
277–278 med lärdomen på s. 277. 
238 De exempelberättelser som styrker lärdomar i denna övriga grupp är Rev. II:3 § 1–22 med 
lärdomen i § 60, jämför även med kapitelrubriken; JäP, s. 88–90 med lärdomen på s. 87–88. 
Dessa lärdomar bedömer jag alltså vara artikulerade i positiv bemärkelse då de i en jämförel-
seformel som genom kontrastverkan avser att understryka det goda i dygderna och att dessa är 
att föredra framför synderna. Kontrastverkan gör så att säga de andliga dygderna desto åtrå-
värdare. Jämför kap. 2 s. 61 ovan samt fotnot 138. 
239 Se Fornsvensk lexikaliska databas, ”hoghfärdh”. Latinets superbia översätts i fornsvens-
kan främst med hugmodh (andlig överträdelse och våldsverkan) men ibland också med 
hoghfärdh (världslig flärd och storhetsvansinne). Ofta utskrivs också de två begreppen sida 
vid sida. Söderwall framhåller därtill att båda begreppen förenas i betydelsen ’övermod’ och 
’stolthet’. Enligt Thors omnämns också högfärd i fornsvenskan höra till såväl de sju huvud-
synderna som de sju dödssynderna. Thors 1957, s. 564–565. För dödssynderna som begrepp 
och deras ursprung, se även Bloomfield 1952. För undervisningen kring dödssynderna, eller 
”de sju huvudsynderna” i det medeltida svenska riket, se Kilström 1958, s. 193–217. 
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synden högmod.240 Den andra gruppen rymmer i stället de lärdomar som jag 
finner rör människans dolda gudsolydnad i hennes falsksvärande eller förti-
gande av sanningen. Här är det människans försök att ljuga för Herren eller 
hennes förtigande av Herrens ord inför andra som gör sig gällande. Dessa är 
handlingar i vilka hon i smyg nonchalerar den gudomliga rättvisan.241  

Beaktanden vid grupperingen 
De lärdomar som Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser 
ges till stöd för i Tabell 1A har jag således låtit gruppera efter de metafysiska 
varelsernas och människans dygdiga och syndiga agens. Klassificeringen har 
på så vis i de flesta fall också förflutit okomplicerat. Dock kan det nämnas 
att det ibland händer att lärdomen samtidigt hänvisar till både de metafysiska 
varelsernas och människans agens. Även i dessa fall har jag emellertid funnit 
att det går att fastställa vem som bildar det primära subjektet i lärdomen och 
vems agerande som är sekundärt i sammanhanget. När förslagsvis Kris-
tus/Gud i en lärdom framhålls vara tvingad att fördöma syndaren är det Gu-
domens agerande som blir det primära medan den syndande människans 
agens blir sekundär.242 Det omvända gäller när människans onda uppsåt att 
synda mot Gud betonas i lärdomen. Då blir hennes agens det primära.243  
                                                        
240 Några exempelberättelser som styrker lärdomar om öppen gudsolydnad/högmod är Rev. 
I:29 § 1–4 med lärdomen i § 6; IV:122 addicio med lärdomen i kapitelrubrikens senare led, 
jämför även § 6 omedelbart föregående berättelsen; SMP 5, s. 147 med lärdomen på s. 147; 
SMP 5, s. 135–137 med lärdomen på s. 135. För Birgittas syn på människans högmod gente-
mot Gud, se företrädesvis Fogelqvist 1993b, s. 37. 
241 För exempelberättelser som styrker lärdomar om dold gudsolydnad i falsksvärande/ti-
gande, se Rev. IV:65 § 4–7 med lärdomen i § 3, jämför även kapitelrubrikens första led; SMP 
4, s. 268 med lärdomen på s. 267. 
242 I den första avdelningens grupp om Kristus/Guds rättvisa dömande i Tabell 1A förekom-
mer det, som nämnts, ofta att lärdomarna handlar om hur Guds rättvisa förhåller sig till olika 
mänskliga gärningar. Ändå är det i dessa lärdomar alltid Guds rättsskipning och bedömning 
av människan som ställs i centrum, varmed människans agerande blir sekundärt. Se bl.a. 
lärdomen om Guds tålmodiga rättvisa, vilken artikuleras i positiv försonlig bemärkelse i Rev. 
I:56 § 6 i ”Sic ego [Deus] pacienter suffero hominem usque ad nouissimum punctum, quia et 
pater et iudex sum.”, vilken följer direkt på exempelberättelsen i § 3–5. För postillorna, se 
även lärdomen om Guds fruktansvärda rättvisa mot de onda som artikuleras i negativ var-
nande bemärkelse i SMP 4 på s. 133 i ”Rädelikin är the bidiande wänta aff gudz dome ok täs 
brännande eldzins grather ok sorgh som vpnöta skal ok pina wars härra Jhesu christi owinj ok 
fiande” före exempelberättelsen på s. 133–135. 
243 I de två senare avdelningarna i Tabell 1A samlas alltså de lärdomar som i stället tar fasta 
på hur människan själv bör eller inte bör uppträda emot de metafysiska varelserna. Just for-
merna och motiven för människans agens utmärks i dem som det väsentliga medan de meta-
fysiskas agerande emot människan blir sekundärt. Se förslagsvis den grupp lärdomar som rör 
människans tro/hopp i handling/bön. Bland dem finns den lärdom som den goda tanken i 
Birgittas hjärta uttrycker. Denna artikuleras i positiv försonlig bemärkelse i Rev. IV:4 § 36 i 
”Deus, qui neminem permittit temptari supra vires, custodiat animum meum, fidem et volun-
tatem meam. Ego enim totam me ei committo” (kursiveringen är min) och kommer omedel-
bart efter exempelberättelsen i § 35–36. I detta betonas således att den människa som anför-
tror sig åt Gud vinner skydd. För postillorna, se förslagsvis den i positiv försonlig bemärkelse 
artikulerade lärdomen i SMP 4 på s. 279 i ”Jngen warder kronader j hymmerike vtan then som 
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Resultat: likheter och skillnader vid styrkandet av lärdomarna 
Resultatet av Tabell 1A visar till att börja med på några uppenbara likheter 
författarna emellan. En viktig överensstämmelse består i att merparten av 
Birgittas och predikanternas exempelberättelser ges till stöd för de grupper 
av lärdomar som återfinns inom den första avdelningen. Här kan det även 
iakttas att såväl revelationernas som postillornas exempelberättelser sällan 
styrker lärdomar om Herrens/Skaparens omsorger för människan. Lärdomar 
om Kristus/Guds rättvisa dömande är däremot betydligt mer frekventa, lik-
som de om djävulens/djävlarnas fientliga natur. 

I de två andra avdelningarna finns också likheter. Förvisso underbygger 
predikanterna med sina exempelberättelser den andra avdelningens lärdomar 
om människans goda handlande mot de metafysiska varelserna betydligt mer 
än Birgitta gör. Predikanterna synes därmed vilja betona just människans 
goda och försoningssökande dygder i relation till gudomligheten. Ändå är 
även Birgitta precis som predikanterna mån om att med sina exempelberät-
telser styrka andliga dygder om människans tro/hopp i handling/bön samt 
dem om människans ödmjukhet/syndaånger. Dessutom är det i den tredje 
avdelningen samma grupp av lärdomar som understöds mest av författarnas 
exempelberättelser. Här är det närmare bestämt människans öppna gudso-
lydnad/högmod som dominerar. 

Men trots dessa beröringspunkter i Tabell 1A finns det tre olikheter som 
är värda att notera. Alla tre kan också ses i den första avdelningen.  

Den första skillnaden är att Birgitta i högre grad än de svenska predikan-
terna använder sina exempelberättelser till stöd för den grupp lärdomar som 
rör Kristus/Guds rättvisa dömande. Skillnaden är inte avsevärd men den 
visar ändå på olika prioriteringar författarna emellan. Detta då Kristus/Guds 
rättvisa dömande hos Birgitta utgör den överlägset största gruppen av lärdo-
mar inom lärdomskategori 1. Predikanterna för sin del behandlar däremot 
denna grupp ungefär lika mycket som tre andra grupper: den om djävulens 
fientliga natur, den om människans tro/hopp i handling/bön samt den om 
människans öppna gudsolydnad/högmod.  

Den andra, skillnaden är att Birgitta ofta låter underbygga den grupp lär-
domar som rör Marias/helgonens helighet/bistånd medan predikanterna läg-
ger större vikt på den grupp lärdomar som rör Jesus lidande/namns heliga 
kraft samt den om den Heliga Andens inflytande. Inte heller denna olikhet är 
dock större än några enstaka procent.  

Den tredje och mest markanta skillnaden är i stället att författarna inte de-
lar en grupp lärdomar med varandra. Ett antal av Birgittas exempelberättel-
ser styrker den grupp som handlar om att ge ondskan en förklaring. Predi-
kanterna behandlar inga sådana lärdomar, även om de som nämnts under-
bygger fler lärdomar än Birgitta rörande Jesus lidande/namns heliga kraft – 
                                                                                                                                  
manlika ok laglika strider här j jorderik fore sina siäl” och som följs av exempelberättelsen på 
s. 279–280. I detta fall är det människans tappra tro som accentueras. 
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en lärdom som kopplas till stärkandet av nödställda. Har då denna skillnad 
egentligen någon större betydelse? Jag hävdar att den har det. Skillnaden 
visar att predikanterna med sina berättelser nöjer sig anföra att varje männi-
ska bör minnas Jesus lidande för hennes synders skull eller akta sig för djä-
vulens onda natur. Predikanterna tycks därmed inte, som Birgitta, försöka 
diskutera själva orsaken till lidandets och ondskans närvaro i tillvaron. I 
stället är det nog för dem att blott konstatera ondskans existens i tillvaron, 
varmed de undviker att konfrontera teodicéproblemet. Denna skillnad kan 
följaktligen säga något om hur författarna väljer att hantera teologiskt kom-
plicerade ämnen. 

Avslutningsvis finns det därmed även vissa tänkvärda skillnader i Tabell 
1A som tyder på att författarna delvis gör olika prioriteringar när det kom-
mer till vilka lärdomar som de väljer att använda till stöd för människans 
kärlek till Gud och avsky för djävulen. Dock bör det framhållas att både 
Birgitta och de svenska predikanterna med sina exempelberättelser under-
bygger fler positivt artikulerade lärdomar än negativt artikulerade. För i den 
talrika första avdelningen är det lärdomarna om de goda metafysiska varel-
sernas agerande gentemot människan som blir ledande. Visserligen artikule-
ras ungefär hälften av lärdomarna inom gruppen om Kristus/Guds rättvisa 
dömande i negativ varnande bemärkelse, men det ändrar inte trenden (sär-
skilt inte som lärdomarna om ondskans förklaring mestadels artikuleras i 
positiv/positiv försonlig bemärkelse). Samtidigt ger författarna även före-
träde åt den andra avdelningen med människans goda bemötande framför 
den tredje med hennes onda bemötande av de metafysiska varelserna. Tyd-
ligt är alltså att båda författarna inom lärdomskategori 1 föredrar att med 
hjälp av sina exempelberättelser anföra goda och förordade ting snarare än 
onda och klandervärda ting. 

Lärdomskategori 2: till kärlek för nästan och skötsel av det skapade 
 

Fastän inte lika många av Birgittas och de svenska predikanternas exempel-
berättelser ges till stöd för lärdomar inom lärdomskategori 2 rymmer även 
denna kategori många olika sorters lärdomar. Till skillnad från den föregå-
ende lärdomskategorin har jag i denna samlat lärdomar som enbart utgår från 
människans aktörskap. Som tidigare framhållits syftar de lärdomar som åter-
finns i denna kategori till att lära mottagarna att människan måste älska näst-
an och rätt förvalta det skapade för att göra sig förtjänt av frälsningen. Här 
rör det sig följaktligen om mänsklighetens kollektiva samvaro på jorden: en 
samvaro i vilken Guds jordiska gåvor ska användas till själens gagn. Gäl-
lande världsliga affärer låter Birgitta och predikanterna särskilt (1) råda sina 
adressater till vissa ageranden eller också (2) avråda dem från vissa ageran-
den med hjälp av dessa lärdomar. Därför har jag i Tabell 1B på nästa sida 
låtit fördela lärdomarna efter två avdelningar. 
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I den första avdelningen har jag inordnat de av författarnas lärdomar som 
rör människans goda samhällsvandel, alltså de dygder och goda gärningar 
som människan åläggs företa för att vara en god medkristen. Dessa lärdomar 
artikuleras också till övervägande del i positiv/positiv försonlig bemärkelse. 

I den andra avdelningen har jag däremot placerat de av författarnas lär-
domar som handlar om människans onda samhällsvandel. Häribland finns 
lärdomar om synder och illgärningar, samt lärdomar som berör anledningen 
till att människan ej bör eftersträva eller företa sådana onda ting. Dessa av 
Birgittas och predikanternas lärdomar artikuleras således vanligen i nega-
tiv/negativ varnande bemärkelse. 

I överensstämmelse med Tabell 1A ovan har jag därtill i Tabell 1B låtit 
ordna författarnas lärdomar inom dessa två avdelningar i mer ämnesspecifika 
grupper. Grupperna har dessutom turordnats efter sin samlade frekvens hos 
Birgitta och predikanterna, räknats ihop avdelningsvis samt presenterats 
utifrån sin procentuella fördelning. Detta förfarande är således något som gör 
det viktigt att även här redogöra för innehållet i grupperna samt för de över-
väganden som jag gjort vid grupperingen. Först därefter kan tabellens resul-
tat diskuteras. 

Gruppering av lärdomarna 
I tabellens första avdelning har jag samlat de av Birgittas och predikanternas 
lärdomar som visar på människans föredömliga vandel i samhället. Vidare 
finner jag att dessa lärdomar kan åtskiljas på basis av om de rör människans 
inre rättsmedvetenhet eller om de rör hennes yttre utförande av praktiska 
välgärningar. De lärdomar som rör människans inre rättsmedvetenhet har jag 
inordnat i en grupp som handlar om människans kristliga omdöme i världen. 
Till dessa hör den enskildes tillvaratagande av kardinaldygden rättvisa 
(iustitia/rätwisa), lärdomar som hos Birgitta i ett antal fall rör i synnerhet 
riddarnas rättvisa i samhället. Men i denna grupp finns också kardinaldygden 
klokhet (ofta antydd men ibland utskriven i sapientia/klokhet), vilken fogas 
till människans förnuftiga hållning i sina livsval och till hennes världsliga 
kunskap. Ibland kan dessa lärdomar dessutom beröra vikten av gottgörelse i 
form av återupprättandet av rättvisan då denna av någon anledning kommit 
på skam.244 De lärdomar som rör människans praktiska välgärningar i förhål-
lande till samhället har jag därefter grupperat i tre andra grupper. En grupp 
fokuserar på lärdomar om medmänsklig vård eller böner för nästan. Det 
handlar här om vårdandet av nästans kropp och/eller själ, något som kan 
framträda genom  olika former  av sjukvård,  själavård  eller visande av med- 

                                                        
244 För exempelberättelser som styrker lärdomar om omdöme i världen, se bl.a. Rev. II:22 § 
2–17 med lärdomen i kapitelrubrikens senare led; VI:95 och VIII:29 med lärdomen i respek-
tive kapitelrubriks senare led; SMP 4, s. 147–149 med lärdomen på s. 147; SMP 5, s. 35–37 
med lärdomen på s. 35. 
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TABELL 1B. Exempelberättelsernas styrkande av olika grupper av lärdomar inom lär-
domskategori 2. Några lärdomar delas med en grupp inom lärdomskategori 1 eller 3 vilket ger 
halvtal. Tiondelsprocenten är avrundade. 
 

Källa: Rev. I–VIII, Extr., SMP 4–5; JäP 

 
A 
V 
D 
E 
L 
N 
I 
N 
G 

 

 

Grupper av lärdomar i  
kategori 2: 
 
Till kärlek för nästan och skötsel 
av det skapade 

 

Birgittas 
exempelberättelser 

 
 

 
 

                             % av 

Antal                      150 

 

Predikanternas 
exempelberättelser 

 
 
 
 

                           % av 
Antal                    157 

 
1:A 

 
G 
O 
D 
 

S 
A 
M 
H 
Ä 
L 
L 
S 
V 
A 
N 
D 
E 
L 
 

Medmänsklig vård/bön 2,5 1,7 % 10 6,4 % 

Omdöme i världen 3,5 2,3 % 6 3,8 % 

Givmildhet/tacksamt mottagande 1 0,7 % 7 4,5 % 

Kroppslig försakelse till förmån för 
själen � � 2 1,3 % 

Subtotal 7 4,7 % 25 15,9 % 

 
2:A 

 
O 
N 
D 
 

S 
A 
M 
H 
Ä 
L 
L 
S 
V 
A 
N 
D 
E 
L 
 

Högmod/högfärd mot nästan 6 4,0 % 4,5 2,9 % 

Girighet/rikedomens korrumpe-
rande 2 1,3 % 8,5 5,4 % 

Sexuell synd 0,5 0,3 % 2,5 1,6 % 

Lättja med nästans synder 0,5 0,3 % 2 1,3 % 

Frosseri � � 2,5 1,6 % 

Avundsamhet/Vredesmod � � 2 1,3 % 

Övriga  4 2,7 % 3 1,9 % 

Subtotal 13 8,7 % 25 15,9 % 

 
Total 20 13,3 % 50 31,9 % 
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lidande.245 En annan grupp angår den ekonomiska givmildheten (caritas/mil-
lo gaffuan) och den tacksamhet människan bör visa andra. Företrädesvis 
framlyfts allmosans lön och det hedervärda i att motta de gåvor som andra 
skänker.246 Slutligen finns en liten tredje grupp som rör människans förhål-
lande till sina kroppsliga behov. Det framläggs i dessa lärdomar att kroppen 
bör försakas till förmån för själen. Här handlar det annorlunda uttryckt om 
att kroppsliga umbäranden och kroppslig avhållsamhet är välgörande för 
själen. Så inte minst då de förmår hjälpa den människa som tidigare levt 
omoraliskt till bättring och försoning med såväl världen som med Gud.247 

I tabellens andra avdelning har jag samlat de av Birgittas och predikan-
ternas lärdomar som har med människans klandervärda samhällsvandel att 
göra. Dessa lärdomar har jag dessutom funnit lämpliga att sortera efter de sju 
dödssynderna och deras världsliga lockelser. En grupp tar fasta på männi-
skans högmod eller högfärd (superbia, vanitas/hoghfärdh) i förhållande till 
andra människor i samhället. Bland dem uppträder det högmodiga i att söka 
världslig ära eller flärd i klädedräkt och ståt framför frälsning. Men lärdo-
marna i denna grupp kan även röra sättet på vilket synden ger sig till känna 
genom spydighet eller hånfullt förtal och förräderi av nästan.248 En annan 
grupp rör girigheten eller rikedomens korrumperande av människan (bland 
annat framlyft i termer av avaritia, cupiditas/girughet, päningha snikit). Till 
dessa hör habegärets och det världsliga godsets depraverande inverkan på 
människans själ genom den inre snålheten, men också genom yttre handling-
ar av rån, stöld, ocker eller annat olagligt förvärvande av egendom.249 Ytter-
                                                        
245 Några exempelberättelser som helt eller delvis styrker lärdomar om medmänsklig vård/bön 
är Rev. VI:65 § 79–82 med lärdomen i § 78, där Maria och Marta betecknar det kontempla-
tiva respektive det aktiva världsliga livet, jämför även kapitelrubrikens mittersta led; VII:3 
med lärdomen i kapitelrubrikens senare led; SMP 4, s. 181–182 med lärdomen på s. 181; 
SMP 4, s. 183–184 och JäP, s. 36 med lärdomen i SMP 4 på s. 184 och JäP på s. 36–37. För 
tro och praktik vid sjukbesök och dödsförberedelser i det svenska riket under medeltiden, 
jämför även Sundmark 2008. 
246 För några exempelberättelser som styrker lärdomar om givmildhet/tacksamt mottagande, 
se Rev. Extr:110 med lärdomen i kapitelrubriken; SMP 4, s. 87–88 med lärdomen på s. 87; 
SMP 4, s. 160–161 med lärdomen på s. 160. För den medeltida undervisningen om barmhär-
tighetsverken (till vilka både denna grupps lärdomar och den föregåendes tillhör), se Kilström 
1958, s. 257–266. Jämför för Birgittas del med Fogelqvist 1993b, s. 218–221. 
247 Endast predikanternas exempelberättelser ges till stöd för lärdomar om kroppslig försa-
kelse till förmån för själen. Se förslagsvis exempelberättelsen i SMP 4, s. 21–22 med lärdo-
men på s. 21. För en diskussion om medeltidens syn på avhållsamhet och späkning av krop-
pen genom självpåtaget lidande och gissel, se Constable 1982, s. 7–27; Le Goff & Truong 
2011, s. 55–56; Klaniczay 2015. 
248 Några exempelberättelser som styrker lärdomar som handlar om högmod/högfärd mot 
nästan är Rev. II:8 § 5–24 med lärdomen i kapitelrubriken; VI:32 § 1–10 med lärdomen i 
kapitelrubrikens första led; SMP 4, s. 101–103 med lärdomen på s. 101 (som handlar om att 
strunta i andras varningar); SMP 5, s. 236–237 med lärdomen på s. 236. För Birgittas del kan 
här jämföras med Fogelqvist 1993b, s. 38–44; Sjöberg 2003, s. 131–147.  
249 För några exempelberättelser som styrker lärdomar om girighet/rikedomens korrumpe-
rande, se Rev. IV:46 § 1–3 med lärdomen i § 4–5; VI:85 § 1–3 med lärdomen i kapitelrubri-
kens första led; SMP 4, s. 89–91 med lärdom på s. 89; SMP 5, s 127 med lärdom på s. 126. Se 
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ligare en grupp behandlar den sexuella synden, vilken leder i fördärvet om 
den inte aktivt bekämpas. Förutom äktenskapsbrott och lönskaläge ingår här 
lustan till köttslig njutning (luxuria/lusta, käthe). Dock låter jag till denna 
grupp föra enbart den sexuella delen av dödssynden lusta, medan andra for-
mer av kroppsliga välbehag och utsvävningar inordnas i andra grupper.250 I 
ännu en grupp samlas nämligen frosseri (gula/bukx fylla, opstuppa daglika 
drikkio ok fyllo). Här återfinns lärdomar om både omättlig aptit och supande 
i världsligt umgänge.251 Vidare finns en grupp som anför lärdomar om lättja 
(acedia/läthi) och som i synnerhet handlar om lättjan med nästans synder. 
Centralt i denna grupp är således lärdomar om människans försumliga och 
ansvarslösa inställning till sina medmänniskors väl och ve. Det handlar om 
att hon genom att inte ingripa mot andras synder skadar sina medmänniskors 
själsliga hälsa liksom sin egen.252 Denna grupp kan därmed kontrasteras mot 
ännu en grupp, där det i stället handlar om människans olovliga skadande av 
nästan genom sin handling. Det rör sig här om lärdomar om avundsamhet 
(invida/awnd) och vredesmod (ira/wrede) riktad mot nästan och samhället.253 
Slutligen har jag också låtit samla några av författarnas lärdomar i en brokig 
övrig grupp. I denna grupp finns de lärdomar som kombinerar några av de 
ovanstående synderna och brotten,254 eller också sådana lärdomar i vilka det 
beskrivs hur dygderna förstörs av synderna.255 Dessutom finns här ett par 
lärdomar som rör andra typer av förseelser. Bland dessa påträffas hos Bir-
gitta föräldrarnas överdrivna kärlek till sina barn – den som olovligt sätts 
före kärleken till Gud.256 Hos de svenska predikanterna är det omvänt bar-
                                                                                                                                  
därtill exempelberättelsen i SMP 4, s. 36–38 som understödjer en lärdom som dels berör 
synden girighet, dels djävulens onda natur. För forskning som diskuterar medeltidens syn på 
högmod i förhållande till girighet, se företrädesvis Little 1971. För undersökningar av Birgit-
tas syn på girighet, se i synnerhet Fogelqvist 1993b, s. 44–48; Sjöberg 2003, s. 148–164. 
250 För exempelberättelser som helt eller delvis styrker lärdomar om sexuell synd, se Rev. 
VI:16 declaracio med lärdomen som ingår i § 3–4; SMP 5, s. 130 med lärdom på s. 130; SMP 
5, s. 216–217 med lärdom på s. 216. Rörande Birgittas syn på sexuellt syndande, jämför med 
Fogelqvist 1993b, s. 52–55; Sjöberg 2003, s. 177–205. 
251 De exempelberättelser som styrker lärdomar om frosseri återfinns endast hos predikanter-
na. Se förslagsvis SMP 5, s. 185–186 med lärdom på s. 185; SMP 5, s. 52–53 med lärdomen 
på s. 52. 
252 För exempelberättelser som helt eller delvis styrker lärdomar om lättja med nästans synder, 
se Rev. VI:76 med lärdomen i kapitelrubrikens första led; SMP 4, s. 209 och JäP, s. 72–73 
med lärdom i SMP 4 på s. 208 och i JäP på s. 72; SMP 4, s. 210 med lärdom på s. 210. För 
Birgittas syn på lättja, jämför med Fogelqvist 1993b, s. 51; Sjöberg 2003, s. 170–177. 
253 Endast en av predikanternas exempelberättelser ges till stöd för en lärdom om avund och 
en om vredesmod. Se dessa i SMP 4, s. 109–110 med lärdomen på s. 109; SMP 4, s. 122–123 
med lärdom på s. 122. 
254 För kombinationen av den sexuella synden med girigheten och grymheten, se exempelbe-
rättelsen i SMP 4, s. 85–86 med lärdom på s. 87. 
255 För dygder som förstörs av synder, se exempelberättelsen i Rev. IV:45 § 1–8 med lärdo-
men i kapitelrubrikens senare led, jämför även § 9–10. Samma uppenbarelse och exempelbe-
rättelse finns även i VIII:50 § 1–8 med lärdomen i kapitelrubriken. 
256 Se hos Birgitta exempelberättelsen i Rev. Extr:95 med lärdomen i kapitelrubrikens senare 
led. 
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nens brytande mot det fjärde budordets påbud att vörda sina föräldrar som 
lyfts fram.257 

Beaktanden vid grupperingen 
Vid grupperingen av de lärdomar som författarnas exempelberättelser i Ta-
bell 1B ges till stöd för har jag alltså tagit fasta på det sätt på vilket männi-
skan påbjuds eller förbjuds att agera i samhället. Det kan onekligen iakttas 
att lärdomarna i den första avdelningen, till skillnad från dem i den andra, 
samlats i grupper som ur teologiskt hänseende är mer okonventionella. Att 
även i den första avdelningen gruppera lärdomarna utifrån mer hävdvunna 
dygdescheman – såsom utifrån de andliga respektive kroppsliga barmhärtig-
hetsverken – hade emellertid svårligen låtit sig göras, då jag finner att varken 
revelationernas eller postillornas exempelberättelser används för att belysa 
dygderna inom dessa scheman. 

Resultat: likheter och skillnader vid styrkandet av lärdomarna 
Resultatet av Tabell 1B visar att författarna använder sina exempelberättelser 
olika med hänsyn till de två avdelningarna. Birgittas exempelberättelser nytt-
jas mer för att styrka lärdomar om människans onda samhällsvandel än för 
lärdomar om hennes goda. Nära dubbelt så många av Birgittas exempelberät-
telser framläggs till stöd för lärdomar inom den andra avdelningen. De sven-
ska predikanternas exempelberättelser styrker däremot i lika hög grad lär-
domar om människans goda och onda samhällsvandel vilket gör att deras 
första och andra avdelning blir jämnstora. Denna skillnad författarna emellan 
kan givetvis ha flera orsaker. Ändå är det rimligt att anta att skillnaden visar 
hur exempelberättelserna i revelationerna används för att framföra Birgittas 
välkända samhällskritik, en kritik som inte gör sig lika starkt påmind i po-
stillorna. Olikheterna i författarnas tematiska användning av sina exempelbe-
rättelser slutar ändå inte vid detta. Författarna prioriterar med sina exempel-
berättelser delvis olika grupper av lärdomar inom de två avdelningarna. 

Sett till tabellens första avdelning är det endast gruppen med människans 
omdöme i världen som understöds i ganska lika omfattning. De övriga grup-
perna, som rör de handgripliga sätt på vilka människan bör verka i sitt sam-
hälle, framläggs oftare med hjälp av predikanternas exempelberättelser. Fö-
reträdesvis gäller det lärdomar om medmänsklig vård/bedjande för andra. 
Det är en grupp som bildar predikanternas största inom denna lärdomskate-
gori. Vidare kan man även iaktta att människans kroppsliga försakelse är en 
grupp lärdomar som helt lyser med sin frånvaro i förhållande till Birgittas 
exempelberättelser. Som jag återkommer till i nästa delavsnitt utgör dock 
såväl givmildhet som kroppslig försakelse och självpåtagen askes viktiga 
beståndsdelar i de lärdomar som premierar Birgittas gudomliga utvaldhet. 

                                                        
257 Se hos predikanterna denna exempelberättelse i SMP 4, s. 61–63 med lärdom på s. 61. 
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Beträffande tabellens andra avdelning ges en mer komplicerad bild. Till 
att börja med visar sig även i tabellens andra avdelning en viss åtskillnad 
författarna emellan. Birgittas exempelberättelser ger förtur åt lärdomar om 
människans högmod/högfärd mot nästan. Denna grupp är i tabellen den en-
skilt största hos Birgitta. Predikanterna låter annorlunda prioritera den grupp 
lärdomar som rör girighet/rikedomens korrumperande. Hos dem är det såle-
des inte egenkärleken utan människans ekonomiska förehavanden som ex-
empelberättelserna används mest till stöd för. Denna skillnad är dock inte 
avsevärd. Vad gäller de återstående grupperna inom avdelningen uppträder 
däremot en överensstämmelse författarna emellan. Få eller inga av Birgittas 
och få av predikanternas exempelberättelser ägnas de grupper som rör den 
sexuella synden, lättjan med nästans synder respektive avundsamheten/vre-
desmodet. Trots dessa dödssynders stora popularitet inom den medeltida 
kateketiska undervisningen ges de följaktligen antingen en mycket svag eller 
obefintlig representation genom författarnas exempelberättelser. 

Den sammantagna bilden av Tabell 1B visar alltså att Birgitta och de 
svenska predikanterna i flera avseenden använder sina exempelberättelser 
olika när det kommer till kärleken till nästan och det rätta förvaltandet av det 
skapade. I lärdomskategori 2 kan det ses att Birgitta artikulerar större delen 
av lärdomarna negativt medan predikanterna artikulerar dem lika mycket 
positivt som negativt. Dessutom blottläggs i tabellen två motsatspar av män-
niskans samhällsorienterade synder och dygder: två motsatspar som ser olika 
ut hos författarna. Birgitta föredrar att använda sina exempelberättelser till 
stöd för lärdomar om människans svikande inre rättskänsla i mötet med näst-
an och bristande hövlighet. För hos henne ges företräde åt människans hög-
modiga/högfärdiga handlande, vilket ställs mot lärdomar om människans 
kristliga omdöme samt mot hennes medmänskliga vård/bön. Beträffande 
predikanterna är det i stället människans solidariska sida som betonas, då de 
flesta av deras exempelberättelser i denna lärdomskategori ges till stöd för 
lärdomar om människans goda praktiska åtaganden gentemot nästan. Främst 
koncentrerar de sig på lärdomar om medmänsklig vård/bön, vilka i synnerhet 
ställs i kontrast till lärdomar om girigheten/rikedomens korrumperande in-
verkan på människans själ. 

Lärdomskategori 3: till vördnad för kyrkan och dess ombud 
 

Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser ges även till stöd 
för en stor variation av lärdomar inom lärdomskategori 3. Dessa är lärdomar 
som återigen utgår från människans aktörskap. Jag finner att lärdomarna 
inom denna lärdomskategori lär mottagarna att människan måste vörda den 
heliga kyrkan och Guds jordiska ombud för att kunna nå frälsningen. An-
norlunda uttryckt rör dessa lärdomar den kristnes deltagande i kyrkolivet 
(den kristna gemenskapen inom kyrkan), vilka alla människor – lekfolk lik-
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som kyrkans ämbetsfolk – måste vörda. Det är ett kyrkoliv som ger sig till 
känna i de sakrala ritualerna samt i respekten för de kyrkliga ämbetena och 
för de gudasända talespersonerna. Precis som i den föregående lärdomskate-
gorin kan man observera att Birgitta och de svenska predikanterna även i 
denna (1) råder sina mottagare att agera på vissa sätt, samtidigt som de också 
(2) avråder dem från vissa typer av ageranden. Konsekvent har jag därför 
även indelat Tabell 1C, på nästa sida, i två avdelningar som sammanräknas 
var för sig. 

 Till den första avdelningen har jag fört de av Birgittas och predikanter-
nas lärdomar som har att göra med människans goda kyrkoliv i form av väl-
gärningar. De rör människans goda uppträdande i kyrkan och inom den 
kyrkliga gemenskapen samt hur hon bör försonas med kyrkan vid försyndel-
ser. De lärdomar som återfinns inom denna avdelning artikuleras därmed i 
stort i positiv/positiv försonlig bemärkelse. 

Till den andra avdelningen har jag fört de av författarnas lärdomar som 
behandlar människans onda kyrkoliv i form av illgärningar. Dessa lärdomar 
rör människans klandervärda handlande i och kring kyrkan, men också de 
brott gentemot kyrkan eller dess föreståndare som hon bör ta sig i akt för. 
Konsekvent finner jag också att dessa lärdomar nästan alltid artikuleras i 
negativ/negativ varnande bemärkelse. 

Framställningsmässigt följer Tabell 1C samma principer som Tabell 1A–
1B. I det närmast följande ges därför ännu en gång en beskrivning av inne-
hållet i de olika ämnesspecifika lärdomsgrupperna och de överväganden som 
gjorts vid grupperingen, innan jag går in på tabellens resultat. 

Gruppering av lärdomarna 
I tabellens första avdelning har jag grupperat de av författarnas lärdomar 
som visar på människans föredömliga kyrkoliv vid hennes hedrande av de 
kyrkliga sederna eller vid hennes hedrande av Guds ombud. Till hedrandet 
av de kyrkliga sederna räknas tre grupper av lärdomar. Den största av dessa 
grupper handlar om sakramentens förtjänstfulla nytta för själen. Men det är 
inte alla av de sju sakramenten som understryks med hjälp av Birgittas och 
de svenska predikanternas exempelberättelser, utan blott: dopet (baptisi-
ma/döpilse), nattvarden (eucharistia/nathvardher) samt den syndavlösande 
bikten (confessio/scriptamal).258 Av dessa kan ibland nattvarden och bikten 
kombineras i en lärdom. Därtill finns två grupper som centreras kring predi- 
 

                                                        
258 Några exempelberättelser som styrker lärdomar om sakramentens förtjänst, är de som 
påträffas i Rev. VI:97 med lärdomen i kapitelrubriken; VI:115 med lärdomen i kapitelrubri-
ken; SMP 4, s. 83–85 med lärdom på s. 83; SMP 5, s. 88 med lärdom på s. 88; SMP 5, s. 204–
205 med lärdom på s. 204. För den medeltida undervisningen om sakramenten i det svenska 
riket, se Kilström 1958, s. 266–282; Härdelin 2005b, s. 441–514. 
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TABELL 1C. Exempelberättelsernas styrkande av olika grupper av lärdomar inom lär-
domskategori 3. Några lärdomar delas med en grupp inom lärdomskategori 1 eller 2, vilket 
ger halvtal. Tiondelsprocenten är avrundade. 
 
 

A 
V 
D 
E 
L 
N 
I 
N 
G 

 

 

Grupper av lärdomar i  
kategori 3: 
 
Till vördnad för kyrkan och 
dess ombud 

 

Birgittas 
exempelberättelser 

 
 

 
 

                         % av 

Antal                  150 

 

Predikanternas 
exempelberättelser 

 
 

 
 

                          % av 

Antal                   157 

1:A 

G 
O 
T 
T 

K 
Y 
R 
K 
O 
L 
I 
V 
 

Prisandet av Birgittas utvaldhet 31,5 21,0 % � � 

Sakramentens förtjänst  3,5 2,3 % 10 6,4 % 

Klosterfolkets välsignade  
levnadslott 4,5 3,0 % � � 

Vördnad för prästens myndighet 2 1,3 % 1,5 1,0 % 

Predikans förtjänst  � � 2 1,3 % 

Avlatens förtjänst  0,5 0,3 % 1 0,6 % 

Övriga 2 1,3�% 1 0,6 % 

Subtotal 44 29,3 % 15,5 9,9 % 

 
2:A 

 
O 
N 
T 
 

K 
Y 
R 
K 
O 
L 
I 
V 

Prästernas illgärningar 5 3,3 % 1 0,6 % 

Skymfande/försummande av  
sakramenten  

1 0,7 % 4 2,6 % 

Biskoparnas illgärningar 4� 2,7 %� � � 

Klosterfolkets illgärningar 2,5 1,7 % 1 0,6 % 

Förakt för prästens myndighet 1 0,7 % 2 1,2 % 

Skymfande av kyrkorummet � � 3 1,9 % 

Övriga 2 1,3 % � � 

Subtotal 15,5  10,3 % 11 7,0 % 

 
Total 59,5 39,7 % 26,5 16,9 % 

Källa: Rev. I–VIII, Extr., Reg. Salv.; SMP 4–5, JäP. 
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kans förtjänst,259 eller vid avlatens förtjänst,260 för den själ som högaktar dem. 
Båda dessa ska hjälpa människan att hålla en moraliskt riktig kurs genom 
livet. När det kommer till lärdomarna rörande människans hedrande av Guds 
ombud gör sig tre grupper gällande. En grupp avser vördandet av prästens 
myndighet. Bland dem föreläggs den himmelska sanktioneringen av präst-
ämbetet och de nådemedel som de goda prästerna tack vare denna besitter.261 
En annan grupp inriktas i stället på klosterfolkets välsignade levnadslott. 
Dessa lärdomar kan inriktas på klosterlivets välsignelse eller på det fromma 
klosterfolkets dygder (ibland en specifik ordensbroders eller ordenssysters 
dygder) och välgärningar.262 Det finns även en tredje grupp lärdomar som 
fokuserar på prisandet av Birgittas utvaldhet. Lärdomar om Birgittas andliga 
nåd, hennes gudasända gåvor och gudomliga uppdrag återfinns alla i denna 
grupp. Flera lärdomar handlar också om Birgittas goda karaktär genom att 
hennes stora frikostighet, ödmjukhet, ståndaktiga tro eller självvalda askes 
betonas. Dessutom finns en lärdom som berör prisandet av Birgittas utvald-
het genom att understryka nyttan med instiftandet av den birgittinska klos-
terorden. Ett par lärdomar fokuserar även på Kristus vägledande av Birgittas 
biktfäder vid nedskrivandet av hennes uppenbarelser. Även dessa lärdomar 
har dock som yttersta syfte att understryka Birgittas utvaldhet, varför jag 
samlat dem i denna grupp.263 Slutligen finns även en övrig grupp som rör 

                                                        
259 Endast predikanternas exempelberättelser styrker lärdomar om predikans förtjänst. Se 
däribland SMP 4, s. 48–49 med lärdom på s. 47–48. 
260 De exempelberättelser som helt eller delvis ges till stöd för lärdomar om avlatens förtjänst 
återfinns i Rev. VI:102 med lärdomen i kapitelrubriken; SMP 4, s. 263–264 med lärdom på s. 
262–263 (om avlat i form av goda gärningar). 
261 Några exempelberättelser som ges till stöd för lärdomar om vördnaden av prästens myn-
dighet påträffas i Rev. VI:71 declaracio med lärdomen (om biktfaderns befogenheter) i § 1, 
jämför även kapitelrubriken; SMP 4, s. 194–195 och JäP, s. 53–54 med lärdomen i SMP 4 på 
s. 194 och JäP på s. 53. 
262 Exempelberättelser som ges till stöd för lärdomar om klosterfolkets välsignade levnadslott 
återfinns endast hos Birgitta. Se företrädesvis Rev. II:7 § 12–15 och med lärdomen i § 16. För 
fromheten hos en specifik ordensbroder, se Extr:55 addicio § 6–7 med lärdomen i kapitelru-
brikens senare led (rör broder Grekinus i Alvastra som sägs vara av stor helighet). En exem-
pelberättelse ges också till stöd för Guds utväljande av Birgittas dotter Katarina till ett andligt 
liv i stället för hustruns lott i VI:118 § 2–3 med lärdomen i § 6. Katarina råds i revelationen 
att stanna hos sin mor i Rom – där hon för ett andligt liv – och inte fara hem till sin döende 
make i det svenska riket. Gud har som sagt andra planer för hennes del. I revelationen insi-
nueras faktiskt att Katarinas makes förestående död är till det bättre för båda parterna, under 
det att maken ska få göra upp med sina synder och sedan komma till Gud, medan Katarina 
utvalts till ett andligt liv på jorden – något som senare också slår in då hon blir Vadstenas 
första föreståndarinna. 
263 De exempelberättelser som styrker lärdomar om prisandet av Birgittas utvaldhet påträffas 
endast hos Birgitta. Dessa exempelberättelser kan förslagsvis, såsom den i Rev. VI:88, ges till 
stöd för lärdomar vilka belyser Birgittas gudomliga nåd och uppdrag i stil med: ”[…], mater 
Dei declarat ei veritatem misterii, annuncians ei, quod Deus et ipsa volunt per eam mundo 
indicare voluntatem suam.” Se kapitelrubriken till VI:88. Exempelberättelsen kan också 
styrka denna lärdom men då framlägga den såsom en fråga om varför Gud valt att tala med 
just henne. Se bl.a. II:16 § 2–5 med lärdomen i § 1, jämför kapitelrubrikens första led. Dessu-
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enstaka lärdomar om prisandet av biskopens värdighet, om prisandet av på-
vens stöd i himlen och om kyrkosångens förtjänst.264 

I tabellens andra avdelning har jag efter liknande principer grupperat de 
av författarnas lärdomar som visar på människans klandervärda kyrkoliv 
utifrån hennes vanvördande av de kyrkliga sederna eller hennes förakt för 
Guds ombud. Två grupper rör människans vanvördande av de kyrkliga se-
derna. En grupp handlar om skymfandet eller försummandet av sakramenten. 
Hit hör förslagsvis det onda i att inte döpa sina barn, eller det digra misstaget 
att vänta med bikten och kommunionen.265 Den andra gruppen rör kyrko-
rummets kränkning. Bland dessa lärdomar återfinns skymfandet av Guds hus 
som kan ske genom fåfänga böner eller oviljan att i kyrkan ödmjuka sig inför 
Gud.266 Med hänsyn till människans skadliga relation till Guds ombud finns 
fyra grupper av lärdomar. Här blir det till att börja med nödvändigt att sär-
skilja två grupper som båda rör präster. En grupp gäller det externa föraktet 
för prästens myndighet. I dessa tas det folkliga ifrågasättandet av den präst-
vigdes andliga expertis och ensamrätt att ombestyra sakramenten upp, samt 
faran med charlataner.267 En annan grupp tar i stället fasta på det inre förakt 
som prästerna själva visar sitt ämbete då illgärningar begås. Dessa lärdomar 
poängterar kritiskt de omoraliska prästernas sätt att verka genom att beskriva 
de brott och synder som smutsar ned prästkåren. Däribland återfinns präster-
nas skamliga girighet och högmod.268 Två andra grupper gäller också de in-
terna missförhållandena inom den kyrkliga ledningen. En grupp behandlar 
                                                                                                                                  
tom finns det exempelberättelser inom denna grupp som inriktas på lärdomar om Birgittas 
välgärningar eller dygder, såsom VI:81 med lärdomen i kapitelrubriken; Extr:70 med lärdo-
men i kapitelrubriken. För en exempelberättelse som styrker lärdomen om lovprisandet av 
Birgittas utvaldhet genom att fokusera på Birgittas medhjälpare vid revelationernas nedteck-
nande, se Extr:109 med lärdomen i kapitelrubriken. För en lärdom om vikten av birgittineror-
dens grundande, se därtill Reg. Salv:2 med lärdomen i kapitelrubriken. För en studie av heliga 
kvinnors (däribland Birgittas) sjävpåtagna askes i förhållande till mat och fasta, se även 
Bynum 1987. 
264 Se dessa exempelberättelser vilka styrker lärdomar i denna övriga grupp i Rev. III:7 § 4–5 
med lärdomen omedelbart före berättelsen i § 4; IV:139 § 4–5 med lärdomen i § 6; SMP 5, s. 
155–157 med lärdomen på s. 155. 
265 Några av de exempelberättelser som ges till stöd för lärdomar om skymfandet/försum-
mandet av sakramenten är de som återfinns i Rev. VI:114 med lärdomen (om vikten av att 
inte förkasta avlösningen vid bikten) i kapitelrubriken. För exempelberättelser som ges till 
stöd för denna grupp lärdomar i postillorna, se bl.a. SMP 4, s. 14 med lärdomen på s. 14; SMP 
4, s. 80 och SMP 4, s. 249 med lärdomen i SMP 4 på s. 79–80 (jämför även s. 81) och 249. 
266 Endast predikanternas exempelberättelser ges till stöd för lärdomar om kränkandet av 
kyrkorummet. Se förslagsvis SMP 5, s. 103–105 med lärdomen på s. 103; JäP, s. 8 med lär-
domen på s. 8. 
267 För exempelberättelser som styrker lärdomar om förakt för prästernas myndighet, se bl.a. 
Rev. VI:79 med lärdomen som kan utläsas i kapitelrubriken; SMP 4, s. 139 med lärdomen på 
s. 138–139. 
268 För de exempelberättelser som ges till stöd för lärdomar om prästernas illgärningar, se 
förslagsvis Rev. VI:14 med lärdomen i § 15; SMP 4, s. 260–261 med lärdomen på s. 260. För 
Birgittas allmänna kritik av prästerskapet, se särskilt Fogelqvist 1993b, s. s. 38–39, 42–43, 
47–48, 55, 56, 69, 72–75. 
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lärdomar om biskoparnas illgärningar. Bland dessa dyker likaså girigheten 
upp som biskoparnas gissel, men här återfinns också deras jakt på ett furst-
ligt liv i överdåd.269 Klosterfolkets illgärningar samlas i den andra gruppen. I 
dessa lärdomar är det de klosterlevandes falska fromhet som understryks.270 
Avslutningsvis finns också en övrig grupp som samlar enskilda disparata 
lärdomar. Här finns en lärdom som behandlar det syndiga i att förakta Birgit-
tas andliga utvaldhet och en lärdom om bannlysningens skadeverkningar.271 

Beaktanden vid grupperingen 
De lärdomar som exempelberättelserna inom Tabell 1C stödjer, har jag 
följaktligen grupperat efter de beteenden som människan i förhållande till 
kyrkan påbjuds eller förbjuds att uppvisa, något som överensstämmer med 
de föregående tabellerna. Dock har jag i denna tabell även låtit åtskilja män-
niskans relation till de kyrkliga nådemedlen (objekten) från hennes relation 
till de kyrkliga talespersonerna (subjekten). I den andra avdelningen har jag 
slutligen också låtit skilja den vanliga kyrkobesökrens ringaktande av de 
kyrkliga ämbetena från de kyrkliga föreståndarnas ringaktande av desamma. 
Till skillnad från de två tidigare tabellerna har jag alltså i Tabell 1C funnit 
det befogat att gruppera lärdomar utifrån människans sociala tillhörighet. 
Anledningen är att författarnas lärdomar tydligt gör gällande att kyrkans 
företrädare syndar mot kyrkan och sina ämbeten på ett sätt, medan lekfolket 
– oavsett börd – gör det på ett annat. 

Resultat: likheter och skillnader vid styrkandet av lärdomarna 
I förhållande till Tabell 1A och 1B visar resultatet av Tabell 1C på minst 
överlappningar författarnas exempelberättelser emellan. Visserligen ges de 
flesta av både Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser till 
stöd för lärdomar inom den första avdelningen. Bägge författarna betonar så 
till vida lärdomar rörande det goda kyrkolivet och den syndiges möjligheter 
till försoning med kyrkan och dess ombud. En annan överensstämmelse be-
står i att flera grupper av lärdomar underbyggs i liten omfattning av såväl 
Birgittas som predikanternas exempelberättelser. Bortsett från dessa över-
ensstämmelser fördelar sig emellertid författarnas exempelberättelser mycket 
olika i Tabell 1C. De grupper som Birgittas berättelser premierar mest får 
                                                        
269 De exempelberättelser som styrker lärdomar om biskoparnas illgärningar påträffas endast 
hos Birgitta. Se häribland den i Rev. III:4 § 3–17 med lärdomen i § 2, jämför kapitelrubriken; 
III:6 § 2–7 med lärdomen i § 8. 
270 För de exempelberättelser som styrker lärdomar om klosterfolkets illgärningar, se Rev. 
III:18 § 11–13 med lärdomen i kapitelrubriken; IV:107 § 9–12 med lärdomen i kapitelrubri-
ken; SMP 5, s. 28 med lärdomen på s. 27. För Birgittas allmänna kritik av klosterfolket, se 
särskilt Fogelqvist 1993b, s. 34–35, 42, 47–48, 52, 56, 68. 
271 Dessa lärdomar påträffas bara hos Birgitta. För en exempelberättelse som styrker en lär-
dom om bannlysningens skadeverkan, se Rev. VI:87 med lärdomen i kapitelrubriken. För en 
exempelberättelse som styrker en lärdom om det onda i föraktet mot Birgittas utvaldhet, se 
VI:90 med lärdomen i kapitelrubriken.  
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genom predikanternas berättelser antingen en mycket liten representation 
eller ingen alls. 

I den första avdelningen kan det till att börja med observeras att enbart 
Birgitta med sina berättelser framlyfter gruppen rörande klosterfolkets väl-
signade levnadslott. Predikanterna är i stället ensamma om att underbygga 
gruppen om predikans förtjänst. Den största skilnaden författarna emellan 
rör emellertid den grupp som handlar om prisandet av Birgittas utvaldhet. 
Över en femtedel av Birgittas samtliga 150 exempelberättelser tillfaller fak-
tiskt denna grupp. Denna rekordstora grupp visar hur viktigt det är för Bir-
gitta att, med hjälp av sina exempelberättelser, söka befästa sin auktoritet: 
det författarethos som i förlängningen hela revelationsopusets trovärdighet 
vilar på.272 Predikanterna förbigår däremot helt gruppen om Birgittas utvald-
het. Fastän Birgitta återkommande refereras till i postillorna synes predikan-
terna inte finna det nödvändigt att särskilt poängtera hennes auktoritet ge-
nom en styrkande exempelberättelse. En förklaring kan vara att Birgitta för 
predikanterna och deras samtid på 1400-talet redan utgör ett kanoniserat 
helgon. Dock fann jag att predikanterna inte heller tog upp lärdomar om 
Birgittas helgonstatus bland de lärdomar som rörde Marias/helgonens helig-
het/bistånd av människan – dem som jag i lärdomskategori 1 samalade i en 
grupp (se Tabell 1A ovan). Det måste därmed antas att Birgittas helighet i 
det närmaste utgör en marginell fråga i postillorna till skillnad från i revelat-
ionerna. Betydligt viktigare synes det i stället vara för predikanterna att med 
sina exempelberättelser understryka den grupp lärdomar som rör sakramen-
tens förtjänster för själen. Denna grupp utgör nämligen predikanternas 
största inom lärdomskategori 3.  

Olikheterna författarna emellan fortsätter också i tabellens andra avdel-
ning där tre skiljaktigheter gör sig gällande. För det första ger Birgitta förtur 
åt den grupp lärdomar som rör prästernas illgärningar, en grupp som predi-
kanterna underbygger mindre. Predikanterna låter däremot ägna fler av sina 
exempelberättelser åt den grupp lärdomar som handlar om skymfandet/för-
summandet av sakramenten. För det andra ger Birgitta genom sina exempel-
berättelser stöd åt den grupp lärdomar som rör biskoparnas illgärningar. Det 
är en grupp som predikanterna helt förbigår. För det tredje ger predikanterna 
stöd åt den grupp lärdomar som kretsar kring skymfandet av kyrkorummet, 
vilken Birgitta negligerar.273 Samtliga av dessa skiljaktigheter är marginella. 
Men de ger ändå en vink om hur författarnas prioriteringar ser ut. Fram trä-

                                                        
272 Jämför delavsnittet med exempelberättelsernas retoriska funktion som argument för förfat-
tarnas auktoritet på s. 132–135 nedan. För en studie av Birgittas auktoritetsbygge, se Sal-
mesvuori 2014. 
273 Här kan jämföras med hur de europeiska prästernas beklagade över sina bångstyriga för-
samlingsbor. Se bl.a. Taylor 1992, s. 33. Att inte bara lekfolket drabbades av frestelsen till 
löst prat i kyrkan visar dock Phillips, som pekat på predikanternas delaktighet i detta. Hon 
visar att de med sina predikoberättelser till och med kunde uppmuntra till skvaller. Phillips 
2007a; Phillips 2007b, s. 13–63. 
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der nämligen bilden av att Birgitta använder sina exempelberättelser för att 
rikta förebråelser mot kyrkoledningen. Birgittas exempelberättelser bidrar 
däri till revelationernas reformivrande retorik och välbekanta kritik av kyr-
koorganisationen, något som jag ovan redan pekade mot i analysen av Tabell 
1. Predikanterna styrker för sin del hellre lärdomar som rör lekfolkets onda 
vandel i kyrkan. Att kritisera de egna leden med hjälp av exempelberättelser 
gör predikanterna endast undantagsvis, och då möjligen för att visa sitt av-
ståndstagande från dylikt ont beteende. 

Sammantaget visar alltså resultatet av Tabell 1C på att Birgitta och de 
svenska predikanterna inom lärdomskategori 3 i stort låter betona olika lär-
domar. Visserligen låter båda författarna artikulera majoriteten av lärdo-
marna positivt i denna lärdomskategori. Men i deras användning av exem-
pelberättelserna ställs i stort Birgittas lärdomar om de kyrkliga talesperso-
nernas vandel – särskilt hennes egen – mot predikanternas lärdomar om sak-
ramentens betydelse för lekfolkets församlingsliv. 

Sett till de lärdomar som författarnas exempelberättelser används till stöd 
för finns det följaktligen både överensstämmelser och stora olikheter. En 
viktig fråga är dock hur exempelberättelserna egentligen understödjer lär-
domar med denna tematik. Hur ter sig egentligen det retoriska samspelet 
mellan lärdom och berättelse i författarnas verk, med andra ord: hur görs 
berättelserna till exempel för lärdomarna? 

Hur styrker Birgitta och predikanterna retoriskt 
lärdomarna med sina exempelberättelser? 
 
Det ligger nära till hands att betrakta exempelberättelserna som illustrationer 
till de olika lärdomar som de ges som exempel för. Det är även ett ord som 
ofta används rörande dessa typer av narrativ. Ändå blir termen ”illustration” 
lätt missvisande.274 Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättel-
ser är inga passiva utsmyckningar utan formativa verktyg. För mer än att 
enbart illustrera lärdomar strävar författarna med sina exempelberättelser 
efter att didaktiskt instruera. Författarna vill förmå sina mottagare att uppta 
och internalisera lärdomarna: fästa dem i den individuella mottagarens sam-
vete. Exempelberättelserna används därmed för att moraliskt vägleda publi-
ken. Frågan är dock hur exempelberättelserna retoriskt bistår författarna i 
denna föresats. På vilket sätt använder författarna sina exempelberättelser för 
att retoriskt styrka lärdomar i sina verk? Några förslag på detta har tidigare 
presenterats i studier av Birgittas och predikanternas språk och stil, vilka jag 
tar min utgångspunkt i. 

                                                        
274 Att medeltidens predikoberättelser i form av exempla inte bör klassas som litterära illust-
rationer har också tidigare påpekats. Se Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 28. 
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Tidigare studier 
 

Att Birgittas exempelberättelser fungerar som retoriska verktyg i revelation-
ernas utläggningar är något som uppmärksammats av flera forskare, även om 
berättelserna sällan pekats på såsom exempel för utskrivna lärdomar.275 Till 
att börja med har Claire Sahlin och Päivi Salmesvuori i sina studier av Bir-
gittas profetiska röst och auktoritetsbygge undersökt många av de historiska 
episoder som – i form av berättelser – inlemmades i revelationerna för att där 
underbygga Birgittas status som Kristus språkrör. Dessa berättelser skildrar 
ofta betydelsefulla incidenter i Birgittas liv, såsom mirakulösa tilldragelser i 
vilka Birgittas gudomliga nåd uppenbaras. Men berättelserna kan också visa 
hur Birgitta såndaktigt bemötte sina kritiker och överbevisade dem.276 Inom 
forskningen har därmed somliga av Birgittas exempelberättelser visats ha 
funktionen av argumenterande inlägg i revelationerna. 

Revelationernas exempelberättelser har dessutom närmats av de forskare 
som analyserat Birgittas symbol- och bildspråk. Till dessa hör Bengt Ström-
berg som framhåller att berättade exempel stöttar upp revelationernas fram-
ställning på ungefär på samma sätt som deras motsvarigheter i den medeltida 
predikan. Det betyder att historiskt eller allegoriskt förstådda berättelser ges 
fler olika uppgifter. Införda i revelationernas reformivrande exposé ska de 
dels roa publiken och dels öka publikens koncentration, så att mottagarna 
kan följa med i verkets moraliska och teologiska diskussioner. Strömberg 
hävdar vidare att Birgitta i mycket fått inspirationen till sina berättade exem-
pel från sin biktfader magister Mathias mendikantinspirerade exempelsam-
ling Copia exemplorum.277 Även Eva Odelman kommenterar i sin studie av 
revelationernas retorik det hon benämner som ”åskådningsexempel”. Odel-
man visar att dessa i revelationerna bildar förklaringar av det abstrakta, men 
att de också verkar undervisande genom att förnöja och beröra.278 En lik-
nande analys gör Anders Piltz, vars studie diskuterar hur revelationernas 
talrika liknelser sammanför den svårbegripliga metafysiska världen och dess 

                                                        
275 Jag finner med andra ord att revelationernas exempelberättelser, i den mån deras retoriska 
funktionalitet tidigare berörts, framhållits utifrån sin allmändidaktiska nytta och inte utifrån 
sin koppling till en specifik lärdom i textutläggningen. 
276 Sahlin 2001, se särskilt diskussionen i kap. 3 kring Birgittas mystiska erfarande av Marias 
graviditet; Salmesvuori 2014, se särskilt i kap. 5 Birgittas bemötande av meningsmotståndare. 
Se även Piltz 2003. 
277 Strömberg 1944, s. 163–178. 
278 Odelman nämner här att Birgitta följer den romerska talarens tre plikter i förhållande till 
publiken i docere, ’undervisa’, delectare, ’förnöja’, och movere, ’beröra’. Enligt Odelmans 
analys av revelationernas retorik tolkas vidare åskådningsexemplen härröra från Birgittas 
egna hand medan revelationernas användning av stilistiska uppräkningar, superbol, anaforer 
och parallellismer m.m. tolkas som finputsningar vilka tillagts i efterhand av de i latin skolade 
redaktörerna. Odelman 1993, s. 16–20. Artikeln finns även i ett engelskspråkigt nytryck med 
fler resultat rörande revelationernas retoriska framställning. Se Odelman 2000. För liknande 
iakttagelser kring revelationernas retorik, se Malm 1997. För revelationernas politiska argu-
mentation, se Gunneng & Westlund 2010, s. 35–44; Ferm 1993. 
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sanningar med det jordiska och sinnligt gripbara. Piltz betonar särskilt att 
publiken med hjälp av dem ska ledas till klarhet och insikt.279 

Också de svenska medeltidspostillornas exempelberättelser har uppmärk-
sammats med hänsyn till deras undervisande funktioner, vari särskild tyngd 
givits åt deras retoriska styrkande av lärdomar. Mer än enkla illustrationer 
demonstrerar nämligen Roger Andersson att de berättade exemplen i SMP 
4–7 och JäP ändamålsenligt stödjer visheten i de lärdomar som predikanter-
na anför, och det på tre sätt. Berättelserna gör detta som bekräftelser, som 
teologiska argument eller som konkretiseringar för bibelord.280 Andersson 
har också visat hur de berättade exemplen berikar predikningarna med min-
neshäftande upprepningar och inslag av humor.281 Han har allstå pekat på 
argumentativa och emotionellt upplivande funktioner hos berättelserna som 
påminner om de funktioner som tidigare Joseph Mosher och Claude Bre-
mond, Jacques Le Goff & Jean-Claude Schmitt samt senare Nicolas Louise 
ådagalagt hos medeltida engelska och franska predikoberättelser.282 Jag fin-
ner alla dessa studier intressanta och vill i min analys gå vidare utifrån de 
spår som Andersson utvisat. Användningen av exempelberättelserna i de 
svenska medeltidspostillorna kan preciseras ytterligare. Särskilt gäller detta 
Jesus liknelser vilka anförs i predikans inledning. De utgör allegoriska ex-
empelberättelser som Andersson inte behandlat. 

Forskningen har således framhållit att både Birgitta och de svenska pre-
dikanterna tar fasta på den homiletiska tradition i vilken predikoberättelser 
givits en central position.283 Men för att bättre kunna utröna hur författarna 
ville undervisa sina publiker med hjälp av sina exempelberättelser krävs en 
mer ingående undersökning i vilken Birgittas och predikanternas användning 
av dem kan jämföras. I det följande kommer jag därför att systematiskt un-
dersöka och jämföra hur exempelberättelserna retoriskt förhåller sig till de 
lärdomar som de styrker i författarnas textutläggningar. Jag kommer alltså i 
det följande fokusera på den retoriska funktion som exempelberättelsen då 
antar. 
                                                        
279 Piltz menar att revelationernas allegorier och liknelser i flera fall kan ha inspirerats av 
magister Mathias bibliska encyklopedi Alphabetum distinccionum. Piltz 2000, s. 45. För andra 
som studerat Birgittas blodfulla språk, se bl.a. Koch 1991; Żochowska 2013. För bilder av 
medeltida teknik och teknologi i revelationerna, se Götland 1990. Se även Klockars register 
över revelationernas begrepp och deras symbol- och bildspråk i Klockars 1966. 
280 Andersson 1991a, s. 273–280.  
281 Andersson 2010, s. 166–170. Här kan man även jämföra med Strömbergs utläggning om 
de franska mendikanternas och magister Mathias användning av berättelser i predikan. 
Strömberg påpekar särskilt de psykologiska förtjänsterna med användningen av berättade 
exempel. Se Strömberg 1944, s. 92–102. 
282 Mosher 1911, se särskilt s. 8; Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, se särskilt s. 28; Louis 
2013, s. 10–25. Se även Hervé 1988, s. 498–519. För minnesfunktionen, se Rivers 2010, s. 
193–200. Se dessutom Tilliette, som menar att medeltidens berättade exempel snarast hade till 
syfte att göra sanningen/lärdomen mer attraktiv. Tilliette 1998.  
283 För en pilotstudie av tre typiska exempelberättelser i revelationerna och de svenska medel-
tidspostillorna, se även Letzter 2013. 
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Tre retoriska funktioner 
 
I utforskandet av det sätt på vilket exempelberättelserna stödjer mora-
liska/trosmässiga normer, i form av lärdomar, har jag funnit tre övergripande 
retoriska funktioner som jag vill dela in exempelberättelserna efter. För mer 
än att illustrera låter Birgitta och de svenska predikanterna sina exempelbe-
rättelser I. stärka publikens tro genom att argumentera för lärdomarna, II. 
öka publikens förståelse genom att förklara lärdomarna, samt III. få publiken 
att känna rätt genom att känslomässigt reglera publikens affekt i förhållande 
till lärdomarna. I den sista funktionen kan exempelberättelsen annorlunda 
uttryckt förstås som ett styrmedel som ska justera publikens sinnesstämning 
enligt en intensitet och riktning som är nyttig för inlärningen av lärdomen. 
Exempelberättelserna används då för att appellera till och hantera publikens 
känslor. 

Dessa tre retoriska funktioner kan förekomma isolerade. Men inte sällan 
kombineras de i någon konstellation. I Birgittas analytiska och mångskif-
tande textutläggningar händer det ibland att en exempelberättelse samtidigt 
kan fungera både som ett argument (I) och som en förklaring (II). Särskilt 
vanligt i båda författarnas verk är det dock att en exempelberättelse som 
tillämpas som ett argument eller som en förklaring samtidigt också ska till-
tala publikens känslor. Detta kombinerande av de rationella funktionerna (I 
eller II) med den affektiva (III) kan i själva verket ses som det idealförhål-
lande där exempelberättelsen retoriskt sett kommer till sin fulländning och 
blir som mest överygande. Det hela kan jämföras med den aristoteliska reto-
rikens tre tilltal: logos (som gör sig gällande i ordet, det sakliga argumentet 
och i ratio, ’förnuftet’), ethos (som gör sig gällande i oratorns auktoritet, 
trovärdighet och sedlighet) samt pathos (som gör sig gällande i känslout-
tryck och emotiva argument), vilka en god talare gärna ska kombinera i sitt 
anförande,284 och som jag nedan återvänder till i min analys. 

För tydlighetens skull har jag emellertid valt att i de följande delavsnitten 
beskriva var och en av de tre retoriska funktionerna och deras olika underva-
rianter var för sig. Anledningen är att exempelberättelserna genom dessa 
funktioner på skilda vis främjar den kristna undervisningen av publiken: de 
styrker på olika vis lärdomarna och söker på olika sätt förmå publiken att 
internalisera dem. Exempelberättelserna har visserligen alltid som mål att på 
intresseväckande väg fästa en lärdom i publikens minne och att därigenom 

                                                        
284 Aristoteles Retoriken, bok 1, kap. 2 § 3–6. Jämför Mral, Gelang & Bröms 2016, s. 35–40, 
53–57. Att Birgitta och de svenska predikanterna må ha varit åtminstone vagt bekanta med 
dessa begrepp kan för övrigt beläggas som troligt. Anledningen är att Birgittas biktfader 
magister Mathias bevisligen läst Aristoteles, både hans retorik och poetik, genom medeltidsla-
tinska översättningar, då han själv refererar till liknande begrepp i sitt författarskap. Se Bergh 
1976; Malm 1997, s. 63–70.  
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moraliskt vägleda dem i deras liv. Ändå kan de retoriskt åstadkomma detta 
på olika sätt. 

De retoriska funktionerna belyser följaktligen de tre funktioner som ex-
empelberättelserna är tänkta att ha i sina respektive texter utifrån avsändar-
nas synvinkel. I min analys förutsätts således att författarna använder sina 
exempelberättelser på ändamålsenligt vis.285 Jag kommer därmed, som tidi-
gare anförts, anta att Birgitta och de svenska predikanterna i sina textutlägg-
ningar valde att infoga berättelser som de förmodade att deras publiker 
skulle svara väl på. Och det oavsett om mottagarna gjorde exempelberättel-
serna bekantskap för första gången eller om de var bekanta med dem sedan 
tidigare – något som troligen många gånger torde vara fallet. 

Metodmässigt låter jag i det nedanstående kortfattat redogöra för de text-
ställen där exempelberättelserna uppträder i revelationerna och medeltidspo-
stillorna. Anledningen till detta är att exempelberättelsernas retoriska funkt-
ioner alltid måste utläsas utifrån den exemplifierande koppling som uppstår 
mellan lärdomen och berättelsen i texten. Det handlar alltså här om den reci-
proka kopplingen mellan författarnas utskrivna moraliska/trosmässiga norm i 
form av den artikulerade lärdomen (som jag lokaliserat via argumentations-
analys tillsammans med de fyra artikulationsschemana, och nedan dels cite-
rar i fotnoterna, dels tolkar i brödtexten286) samt berättelsen i form av exem-
pelberättelsens intrig och dess underförstådda sensmoral (som jag kort åter-
ger respektive tolkar i brödtexten). Men exempelberättelsens korresponens 
med lärdomen, och det sätt på vilket denna lärdom artikuleras, kan ibland 
även göras explicit genom det transitiva uttryck som ofta lanserar exempel-
berättelsen och knyter den till den större textutläggningen i revelationer-
na/postillorna – ett nyttjande av transitiva uttryck som även observerats inom 
den europeiska exempellitteraturforskningen.287 Transitiva uttryck kan näm-

                                                        
285 Det går inte att frångå möjligheten att människor kan ha missuppfattat författarna: att 
publiken uppfattat exempelberättelsernas funktioner på ett annat, oavsiktligt sätt. Sådant 
lämnar jag dock därhän då källorna omöjligen kan ge svar på hur och i vilken mån detta kan 
ha skett. Mitt perspektiv i denna avhandling är som sagt avsändarnas och hur de ville fostra 
sin respektive primärpublik med hjälp av exempelberättelserna.  
286 Här kan sägas att jag vid min tolkning och utskrivning av lärdomen i brödtexten språkligt 
försökt att hålla mig så nära författarnas egna ord som möjligt. Dock har jag även sökt att 
framhäva den bärande principen i lärdomen (en lärdom som ibland kan vara tämligen ålder-
domligt formulerad eller framhävd i ett längre resonemang). Min utskrivning av lärdomen är 
alltså inget direkt citat utan just en närläsning och tolkning av lärdomen. 
287 En sorts transitiva uttryck har tidigare undersökts av Bremond, Le Goff & Schmitt, gäl-
lande Jaques de Vitrys predikoberättelser. Författarna menar att predikoberättelser predikans 
framställning ofta föregås av uttryck vilka framhäver berättelserna som historiska argument. 
Särskilt framlyfter de transitiva uttryck såsom ”detta sägs ha hänt i …” eller ”om detta kan 
läsas i …” vilka förbereder publiken på att de i det följande ska ges ett argument i form av ett 
berättat exempel. Bremond, Le Goff och Schmitt är dock mest intresserade av dessa uttryck 
för att de med hjälp av dem kan spåra predikoberättelsernas ursprung i muntliga och skriftliga 
källor. Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 120–124. Jämför även med den innan berättel-
sen framställda punkten i Andersson 1991a, s. 275–280. 
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ligen beskriva exempelberättelsens retoriska funktion som just ett argument, 
en förklaring eller ett känsloreglage för en lärdom. Därför kommer likaså de 
transitiva uttrycken att lyftas fram nedan, samt i förekommande fall också de 
kommentarer som följer efter exempelberättelsen. Metodmässigt använder 
jag mig således av de objekt/element som togs upp i förhållande till nivå 1 i 
kapitel 2 och som schematiserades i Figur 2B (se s. 84 ovan). 

Slutligen markerar underrubrikerna och kursiverna i de tre följande av-
snitten exempelberättelsernas mer specifika retoriska funktioner. De marke-
rar vilka slags argument exempelberättelserna utgör, eller också de sätt på 
vilka de fungerar som förklaringar eller känsloreglage. 

För trosvisshet: ett befästande argument 
 

Som tidigare framhållits har berättade exempel i den franska medeltidspredi-
kan snarast ansetts tjäna som argument, en retorisk funktion som dessutom 
Andersson funnit i de svenska medeltidspostillorna. Av det skälet är det inte 
förvånande att också jag finner att Birgitta och de svenska predikanterna 
använder flera av sina exempelberättelser på detta sätt. Jag uppfattar att en 
stor del av exempelberättelserna i deras verk fungerar som befästande argu-
ment, alltså som belägg för sanningen och den laga tyngden hos lärdomar-
na. De berättelser som fungerar som argument ska således leda en lärdom i 
bevis genom att skildra ett skeende i vilken lärdomen på något sätt går i upp-
fyllelse. Härigenom syftar de även till att stärka publiken i deras tro på den 
aktuella lärdomen. Nedan beskrivs några olika sätt på vilket författarna låter 
nyttja sina exempelberättelser som argument. Jag kommer att diskutera dem 
som giltighetsargument, som olika typer av konsekvensargument och som 
argument för författarnas auktoritet. 

Ett giltighetsargument 
Ett sätt att använda en berättelse som argument är det som Andersson be-
nämner som teologiska argument. Dessa berättelser i postillorna anses helt 
enkelt syfta till att fastslå en trossats soliditet.288 Jag finner att de av Birgittas 
och de svenska predikanternas exempelberättelser som gör detta oftast byg-
ger på kyrkliga auktoriteters liv och vittnesmål – vanligen mycket kända 
sådana. Detta gör det möjligt för exempelberättelserna att bilda argument för 
lärdomens giltighet: för att en lärdoms utsaga verkligen går att lita på.289 
Dock menar jag med detta inte att alla exempelberättelser som rymmer auk-

                                                        
288 Andersson 1991a, s. 275–276. Denna funktion kan också jämföras med den som Mosher 
tillskriver medeltidens engelska berättade exempel: ”to give proof or confirmation of the truth 
of an assertion”. Mosher 1911, s. 8. 
289 Som nämndes i kap. 2 utgår jag från att Birgitta och i synnerhet predikanterna ofta hämtar 
sina moraliska/trosmässiga normer, i form av lärdomar, från redan auktoriserade regler inom 
kyrkan. Dock hindrar inte detta författarna från att i sina verk ytterligare söka befästa deras 
giltighet hos sina mottagare. 
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toritativa personligheter per automatik har denna funktion. En exempelberät-
telses retoriska funktion måste, som tidigare framhållits, alltid tolkas ur be-
rättelsens koppling och samspel med den lärdom som den ges till stöd för i 
textutläggningen. Det speciella med de exempelberättelser som avses här, är 
att de många gånger förbinder just en auktoritets vittnesskildring med den 
artikulerade lärdomen. Lärdomen i dessa påvisas vara valid just med hjälp av 
denna förbindelse.290 

Ett tydligt prov på denna giltighetsargumenterande funktion återfinns hos 
de svenska predikanterna i predikan till den sjätte söndagen efter trefaldig-
het. Efter en utläggning om Guds alltid lika rättvisa dömande av människan, 
anför predikanten här den i negativ varnande bemärkelse artikulerade lärdo-
men på samma tema: att det är rättfärdigt att den kristna människa, som med 
sina illgärningar förbryter och fördömer sig själv, hamnar djupare ned i hel-
vetet än hedningarna, som ingen tro lovat Gud.291 Sedan framhåller predikan-
ten med ett transitivt uttryck att ”Så sägs i ett efterdöme och järtecken i vil-
ket vi kan läsa om en helig abbot som hette sankt Makarius”.292 Med detta 
vill predikanten alltså säga att den nyssnämnda lärdomen en gång förevisa-
des genom helgonet Makarius (en av ökenfäderna i 300-talets Egypten) vars 
historia kan läsas om och läras ifrån. Exempelberättelsens intrig börjar med 
att denne abbot en dag gick utanför sitt kloster till ett ställe där det stått en 
strid mellan hedningar och kristna. På detta ställe hittar Makarius en död-
skalle som han egendomligt nog börjar samtala med. Abboten frågar skallen 
var dennes själ befinner sig och skallen svarar att han i livet varit en hedning 
som stupade i striden och att hans själ nu är i helvetet. Emellertid befinner 
sig hedningens själ inte lika djupt ned i elden som de kristna själar, vilka i 
livet inte motstod frestelsen att vanvörda Gud med sina synder.293 Sanningen 
i predikantens föregående lärdom blir således i denna exempelberättelse 
styrkt genom Makarius helgonstatus. Sensmoralen låter påskina att den syn-
dige bör ta sig i akt genom att hänvisa till Makarius vittnesmål och samtal 
med dödskallen. Makarius anförs kort sagt som en säker källa till kunskap 
om Guds bedömning av dåliga kristna och för ordningen i helvetet.294 

                                                        
290 En liknande tanke gör även Strömberg gällande. Se diskussionen om de auktoritativa 
källor som magister Mathias Copia exemplorum hänvisar till. Strömberg 1944, s. 104–120. Se 
även Von Moos 1998, s. 78. 
291 Lärdomen om Kristus/Guds rättvisa dömande framgår ur ”[…] ath tha en cristin människia 
sik forbryther ok fordömer sik siälff mädh sinom misgärningom ath hon faller diwpare nidher 
til häluitis än nagor hedninge, eller affguda dyrkare som gudi haffuer jnga tro loffuat holkit 
som rätwist tykkis wara”, SMP 4, s. 129. Se även kommentaren direkt efter exempelberättel-
sen på s. 130. Huvudsubjektet i denna lärdom tolkar jag följaktligen vara Gud, som bedömer 
och rättvist straffar varje människa: kristna liksom hedningar. 
292 SMP 4, s. 130. 
293 Ibid. 
294 Fler exempelberättelser med denna retoriska funktion kan även ses i förslagsvis SMP 5, s. 
17–18; SMP 5, s. 88. Det finns även några exempelberättelser med denna funktion som nyttjar 
den kanoniserade Birgittas auktoritet i SMP 4, s. 57; SMP 4, s. 171–172 och JäP, s. 15–17; 
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Skiftas fokus till de av Birgittas exempelberättelser som nyttjas som gil-
tighetsargument blir det synligt att dessa flera gånger påminner om dem som 
predikanterna använder. I revelationerna är det dock ofta självaste Kristus 
eller Maria som framför exempelberättelserna och som därigenom lägger sin 
auktoritet bakom dem. Med det förekommer även att helgon i berättelserna 
agerar pålitliga vittnen och garanter för sanningen.  

En exempelberättelse med denna funktion, och som nyttjar just ett sankti-
fierat trosvittne, är den som upptar hela VI:103. Den befäster den i kapitel-
rubriken inbegripna lärdomen om helgonens sällhet, som artikuleras i positiv 
bemärkelse: att Gud är överflödande i sin godhet mot sina utvalda (det vill 
säga mot sina trosvittnen).295 Berättelsen skildrar hur Birgitta besöker en 
grav i den italienska staden Bari där kvarlevorna efter den heliga biskopen 
Nikolaus (död omkring 345) förvaras.296 Stående vid graven funderar Bir-
gitta över betydelsen av den mirakulösa olja som flödar från de gravlagda 
benen. Då uppenbarar sig plötsligt Nikolaus oljebestrukna själ. Den heliga 
biskopen Nikolaus berättar för henne att han framlevde sitt liv i dygd och att 
han i alla handlingar lät sina lemmar gnisselfritt följa Guds vilja likt ett 
smort ting för sin ägares gärning. Därför vann Nikolaus också Guds ynnest, 
vilket Gud valde att synliggöra för andra genom den olja som nu flödar från 
hans kvarlevor.297 Den sensmoral som antyds i berättelsen är därmed att 
själen, på jorden såväl som i himmelen, lönas efter förtjänst: en lön som 
Nikolaus bevisligen erhållit. Med andra ord är det i denna exempelberättelse 
den helige Nikolaus som – genom sina reliker – får intyga att Gud verkligen 
visar sina utvalda bundsförvanter överflödande godhet. Lärdomens giltighet 
påvisas med stöd av den ryktbarhet som Nikolaus och hans efterlämnade ben 
hyser i Birgittas och hennes samtids ögon. 

Ett argument för konsekvenserna 
I de svenska medeltidspostillorna är det dock ännu vanligare att berättelser 
används på det sätt som Andersson allmänt kallar för bekräftelser. Snarare 
än att bara påvisa trossatsens riktighet (som de som utgör teologiska argu-
ment) menar han att dessa berättelser syftar till att bekräfta trossatsens till-

                                                                                                                                  
SMP 4, s. 210; SMP 5, s. 12; SMP 5, s. 209–210. Lärdomarna som dessa exempelberättelser 
styrker befinner sig i texten oftast strax framför berättelserna. 
295 Denna lärdom tillhörande gruppen Marias/helgonens helighet/bistånd framgår särskilt i 
kapitelrubrikens senare led (vilken jag kursiverat) i ”Qualiter beatus Nicolaus in Baro ad 
sepulchrum eius apparuit sponse vnctus oleo, declarans ei de oleo manante de corpore eius et 
alia de suis virtutibus, dum viuebat, et de largiflua bonitate Dei ad suos electos.”, Rev. 
VI:103. 
296 Nikolaus dog i staden Myra i nuvarande Turkiet. Nikolaus reliker kom dock att stjälas av 
italienska köpmän som år 1087 förde dem till Bari i Italien. Relikbenens värde låg inte minst i 
deras påstådda utsöndrande av en oljig substans med helande verkan. I Västeuropa har Nikol-
aus sedermera blivit mer känd som Claus och för de (jul)gåvor som han gav till barn. 
297 Rev. VI:103. För andra exempelberättelser med denna funktion i revelationerna, se bl.a. 
VI:104; VII:2; VII:3. 
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lämpning.298 Ett annat sätt att uttrycka denna funktion är att exempelberättel-
ser av detta slag bildar argument för de konsekvenser som en lärdom före-
lägger, alltså för konsekvenserna av att iaktta eller inte iaktta det som lärdo-
men anger.299 Dessa exempelberättelser understryker så till vida den del av 
lärdomen som rör följderna av ett visst handlande (när ett sådan finns) – 
något som möjliggörs av att lärdomen i dessa fall ofta artikuleras just i nega-
tiv varnande eller i positiv försonlig bemärkelse. Exempelberättelser med 
denna funktion bevisar följaktligen lärdomens giltighet, inte genom att pri-
märt bygga på auktoriteters vittnesmål, utan genom att belysa och lägga be-
toningen på lärdomens vidare följder. De exempelberättelser som används 
som konsekvensargument går således ett steg längre än de som utgör giltig-
hetsargument, emedan de skänker ljus åt lärdomens vidare applikation. 

En sådan exempelberättelse kan förslagsvis ses i predikan till Kristi le-
kamens högtid. Här framlägger predikanten den i negativ varnande bemär-
kelse artikulerade lärdomen om försummandet av sakramenten: att det är 
rådigt att varje människa för ingen skull undanhåller sig från bikten och mot-
tagandet av Kristi lekamen, då den som gör så kommer att nås av Guds stora 
plåga och hämnd.300 Sedan anför predikanten det tranistiva uttrycket att detta 
är något ”[…] som nog ofta tyvärr händer många usla människor”,301 varvid 
han uppställer just ett sådant fall. Predikanten väljer att berätta om en ungmö 
som bodde tillsammans med sin änkemoder i en köpstad och som trots sin 
moders upprepade förmaningar inte ville bikta sig och motta Kristi lekamen 
innan påsk.302 Detta eftersom flickan fruktade att prästen då skulle förbjuda 
henne att roa sig under helgen. När de vuxna under påskdagen befinner sig i 
kyrkan samlar så flickan sina vänner och börjar dansa. Men mitt i dansen 
faller hon plötsligt död ned.303 Ur denna intrig framträder sensmoralen att 
ingen bör försumma den själsrening som bikten och kommunionen utgör. Ty 
människan kan aldrig veta när hennes död kommer, men väl att hon ej kan 
inträda i himmelen utan att först ha biktat och ångrat sina synder och motta-
git den nåd som nattvarden utgör. Ungmöns lättjefulla leverne och abrupta 
död poängterar därmed den senare delen av lärdomen i det att Guds fördö-

                                                        
298 Andersson 1991a, s. 274–275. 
299 Jag har således även funnit likheter med den funktion som Mosher beskriver hos medelti-
dens engelska berättade exempel: ”to furnish a concrete illustration of the result of obeying or 
disobeying some religous or moral law”. Mosher 1911, s. 8. 
300 Lärdomen om skymfande/försummande av sakramenten kommer ur ”Thy är radit huario 
cristne människio ath hon thät for jngha ärende skul forlate, är hon syndogh tha scriffte sik 
rätta sik ok bätre sik […] ok thätta wälsignade sacramentit vnfaa. Ok ey skal hon vrsaka sik 
thär fore […] huar som thät gör han magh wänta sik stora gudz plago ok hämpd thär fore”, 
SMP 4, s. 79–80. Se dessutom orden omedelbart efter exempelberättelsen. 
301 SMP 4, s. 80. 
302 Här kan nämnas att påsken var den medeltida kristenhetens största högtid. Påskbikten var 
också extra viktig. 
303 Se SMP 4, s. 80. Se även samma exempelberättelse som ges till stöd för samma tematiska 
lärdom i predikan till den tjugoförsta söndagen efter trefaldighet i SMP 4, s. 249. 
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melse drabbar dem som missköter sig. Den kristne har annorlunda uttryckt 
skyldigheter som denne inte får svika. 

De exempelberättelser som används som argument på detta sätt belyser 
således en sorts straff- och belöningspedagogik i förhållande till ett visst 
handlande. Värt att lägga märke till är nämligen att exempelberättelser inte 
bara, såsom i ovanstående, står som belägg för att oförlåtna illgärningar leder 
till bestraffning.304 De kan även fungera som belägg för att dygdigt uppträ-
dande leder till belöning. Generellt sett är det dessutom vanligare att de ex-
empelberättelser som har funktionen av konsekvensargument, också ges som 
bekräftelser för att omvändelsen från ett syndigt leverne eller dygdigt uthär-
dande av prövningar faktiskt leder till lön i himmelriket. 

Ett sådant argument i form av en exempelberättelse kan bland annat ses i 
predikan till den fjärde söndagen efter treenighet. Predikanten anför här den i 
positiv försonlig bemärkelse artikulerade lärdomen om givmilda allmosor: 
att vår lön ska bli upphöjd och mångfaldigad i himmelriket till följd av de 
allmosor och goda gärningar som vi skänker fattigt folk.305 Predikanten 
framhåller sedan att Herren i jordiska järtecken låtit visa denna sin barmhär-
tighet, varpå han berättar om en händelse som inträffade när den helige Bon-
fatius var en ung man (troligen den anglosaxiska tysklandsmissionär som 
dog som ärkebiskop av Mainz 754). Då Bonfatius rika änkemoder en gång 
skulle åka på pilgrimsfärd kallades han hem (antagligen från sin klostervis-
telse) för att sköta storgodset i hennes ställe. Innan modern reser förbjuder 
hon sin son att ge bort hennes tillhörigheter till fattigt folk. Detta förbud 
visar sig likväl vara svårt för den generöse Bonfatius att följa, varefter mo-
dern vid sin hemkomst blir mycket arg och bannar sonen för att han van-
hedrat henne och bortslösat hennes tillhörigheter. Morgonen efter inträffar 
dock ett under när den lada, som förr var tömd på korn, nu åter fyllts till 
bredden. Son och mor förstår vid åsynen att Herren låtit löna dem mångfald-
igt för de allmosor som Bonfatius givit de hungriga. Modern kom därmed att 
i fortsättningen låta Bonfatius ge bort hennes tillhörigheter, och blev också 
själv en givmild kvinna, något som tillslut lönade dem båda stor ära i him-
melriket.306 Exempelberättelser med denna funktion påminner på så vis för-
samlingen om deras kristna skyldigheter genom att visa de följder som speci-
fika gudaktiga val och gärningar får. Predikanten framhåller här sensmoralen 

                                                        
304 För andra exempelberättelser som inriktas på de straffande konsekvenserna, vilka anges i 
en lärdom, se även bl.a. SMP 4, s. 68–69; SMP 4, s. 214–215; SMP 5, s. 197–198; SMP 5, s. 
216–217. Även i detta fall hittas vanligen de lärdomar som exempelberättelserna styrker i 
texten precis före berättelserna. 
305 Denna lärdom om givmildhet/tacksamt mottagande kan utläsas i ”Ath war lön skal warda 
ophopat och magnfalleliken j hymmerike fore the almosse ok godgärninga som wj görom 
fatiga folke til godha”, SMP 4, s. 113. 
306 SMP 4, s. 113–115. För andra av predikanternas exempelberättelser, vilka belyser den 
konsekventa belöning som en lärdom anger, se förslagsvis SMP 4, s. 21–22; SMP 4, s. 174–
175 och JäP, s. 64–65; SMP 5, s. 198–199; SMP 5, s. 204–205; JäP, s. 61–62; JäP, s. 67–68. 
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att Gud aldrig glömmer att avlöna dygdiga handlingar med betoningen att 
den som är nåderik mot andra, själv kommer att visas stor nåd av Gud. 

Precis som predikanternas postillor är det också i Birgittas revelationer 
vanligare att exempelberättelserna bildar argument för de konsekvenser som 
en lärdom leder till – en lärdom som även ofta artikuleras i negativ varnande 
eller i positiv försonlig bemärkelse. Intressant beträffande Birgitta är emel-
lertid att hon många gånger riktar exempelberättelser med denna funktion till 
utvalda privatpersoner i sin publik. Flera av de exempelberättelser som reto-
riskt används som konsekvensargument ges närmare bestämt till stöd för 
lärdomar som i själva verket utgör gudomliga råd till utvalda individer. Lik-
väl utgör de råd som även andra kan dra nytta av. 

 Detta kan bland annat ses i VIII:14 där Kristus genom Birgitta talar till 
Sveriges drottning Blanche i stränga ordalag, eftersom Blanche menas tycka 
det vara alltför hårt att följa Guds bud. Lärdomen anförs dels efter exempel-
berättelsen i revelationskapitlet, men också i kapitelrubriken där den artiku-
leras i negativ varnande bemärkelse rörande gudsolydnaden: att drottningen, 
i det fall hon ej skyndar sig att lyda Guds råd, kommer att få ett kort liv, få 
avlägga svår räkenskap vid domen, samt ges ett smärtsamt slut.307 Kristus vill 
i detta påminna drottning Blanche om ett mycket speciellt livsöde. ”Säg 
henne därför […]” uppmanar Kristus Birgitta, varefter han berättar om en 
biblisk drottning från profeten Elias tid (sannolikt drottningen Isebel som på 
800-talet f.Kr stödde dyrkandet av Baal och som beskrivs förfölja de guds-
trogna i 1 Kung och 2 Kung). Denna drottning älskade bekvämligheten mer 
än Gud. Dessutom förföljde hon sanningens ord under det att hon trodde sig 
vara klok. Men sen gick det icke desto mindre så att denna drottning inte 
bara blev föraktad och smädad av alla på samma sätt som hon tidigare varit 
hedrad. Hon kom även att dö en svår död.308 Genom att den korta intrigen 
belyser de tragiska följderna av den bibliska drottningens liv ådagaläggs 
därmed lärdomen. Sensmoralen antyder att den som förargar Herren har kort 
tid på sig att bättra sig – något som Blanche och alla andra som finner Her-
rens påbud besvärliga att hörsamma bör betänka. 

Även Birgitta låter således tydligt ansluta sig till en straff- och belönings-
pedagogik. Ofta blottlägger de exempelberättelser som fungerar som konse-
kvensargument, det straff som väntar människans onda handlande. Men 

                                                        
307 Lärdomen om människans öppna gudsolydnad/högmod återfinns i kapitelrubriken till Rev. 
VIII:14 i ”Ideo annununciat ei [Blanche], quod, nisi obedierit cito, vita eius erit breuis, racio 
reddenda in iudicio grauis et finis dolorosus”. Se även kommentarerna direkt efter exempelbe-
rättelsen. 
308 Rev. VIII:14 § 2–3. För andra av Birgittas historiska exempelberättelser som retoriskt 
används som argument för de straffande konsekvenserna av som en lärdom anger, se bl.a. 
Rev. IV:46 § 1–3; VI:85 § 1–3; VI:87. 
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minst lika många gånger är det också motsatsen som Birgitta med hjälp av 
dem blottlägger.309 

Ett symboliskt argument för konsekvenserna 
Dock finns det också olikheter författarna emellan. Medan de svenska predi-
kanterna huvudsakligen begagnar historiska exempelberättelser som konse-
kvensargument låter Birgitta, i revelationernas bildliga språk, också använda 
allegoriska exempelberättelser i denna funktion. Visserligen förekommer det 
även hos predikanterna att allegoriska exempelberättelser nyttjas som sym-
boliska argument för de konsekvenser som en lärdom anger, då de i predi-
kans inledning framläggs i form av Jesus liknelser.310 Birgitta låter emellertid 
använda sina exempelberättelser betydligt mer på detta sätt och med större 
finess. 

 Tydligast kan detta ses i den exempelberättelse som Birgitta riktar till 
ännu en specifik adressat, vilken i detta fall är den tyskromerska kejsaren 
Karl IV. Denna exempelberättelse finns i IV:45, där den retoriskt fungerar 
som ett argument för konsekvenserna av den i negativ varnande bemärkelse 
artikulerade lärdomen i kapitelrubriken: att ödmjukhet, avhållsamhet, förnöj-
samhet och kärlek förtrampas genom världens högmod, lusta, överflöd och 
simoni.311 I berättelsen skildras hur folket i ett rike först älskade fyra goda 
kungadöttrar, namngivna efter de ovanstående dygderna. Men efter en tid 
kom folket, i sitt godtycke, att förtrycka dessa fyra kungadöttrar till förmån 
för fyra oäkta systrar. Dessa styvsystrar, vilka uppkallas efter de ovanstående 
synderna, kom sedermera att leda folket till evig fördömelse. Med hjälp av 
denna allegoriska exempelberättelse argumenterar således Birgitta för att 
kejsaren ska vidta åtgärder mot dekadensen i sitt välde. Sensmoralen kungör 
att det folk som lämnas utan ledning riskerar att förtrampa dygden. Som 
världsligt överhuvud tillkommer det därför kejsaren att agera. Ty konse-

                                                        
309 Bland de av Birgittas exempelberättelser som belyser den konsekventa belöning som en 
lärdom anger, se bl.a. Rev. VI:80; VI:93; VI:97. 
310 Se företrädesvis SMP 4, s. 236–237. Detta är en av Jesus liknelser rörande kungasonens 
bröllop i vilken en kung kallar flera av sina undersåtar till sin sons bröllop, varpå undersåtarna 
fräckt vägrar komma. Att denna allegoriska exempelberättelse (i vilket kungen står för Gud 
och undersåtarna för de syndiga kristna) ges som argument för något viktigt som publiken bör 
betänka, framgår direkt efter berättelsen, då Jesus anför ”j swa matta warda manga kallade til 
hymmerikis ok faa ärw vth walde tit koma”, s. 237. Exempelberättelsen ges alltså som konse-
kvensargument för den i negativ varnande bemärkelse artikulerade lärdomen om Kristus/Guds 
rättvisa dömande: att många är kallade till himmelriket men få utvalda till att komma dit in 
(eftersom Gud finner flertalet vara ovärdiga). 
311 I kapitelrubriken till Rev. IV:45 kan denna lärdom – som i Tabell 1B lagts i gruppen öv-
riga – utläsas i ”[…] quod quatuor sorores filie regis Ihesu Christi, scilicet Humilitas, Absti-
nencia, Contentacio et Caritas nunc prochdolor adnichilantur, et sorores filie regis Dyaboli, 
scilicet Superbia, Delectacio, Superfluitas et Symonia vocantur domine”. Här ställs som synes 
fyra dygder mot fyra synder. De senare menas alltså tillintetgöra de första. Jämför även utfäs-
telsen sist i revelationen i § 9–10. Samma uppenbarelse med samma exempelberättelse och 
lärdom återfinns även i VIII:50. 
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kvenserna av att inte inskrida mot syndernas framfart i hans välde går inte att 
ta miste på.312 

Ett argument för författarens auktoritet 
Vidare finns det i både revelationerna och de svenska medeltidspostillorna 
exempelberättelser som utgör argument av ett tredje slag. Dessa fungerar 
som argument som syftar till att befästa författarnas auktoritet. Den lärdom 
som styrks i dessa exempelberättelser är följaktligen författarens personliga 
trovärdighet såsom goda kristna värda att lyssna till. Exempelberättelser med 
denna funktion skiljer sig därmed från dem som baseras på redan fastslagna 
kyrkliga auktoriteter, vilka framförs som garanter för lärdomens giltighet. De 
exempelberättelser som här åsyftas hämtar inte kraft från Birgittas eller de 
svenska predikanternas personer, utan stödjer omvänt författarna i deras 
auktoritetsanspråk. De exponerar starka (om än ödmjuka och välavvägda) 
skäl för författarnas värdighet och tillförlitlighet som moralföreläsare.313 

I revelationerna är de exempelberättelser som bildar argument för lärdo-
mar om Birgittas gudomliga utvaldhet ofta hämtade från konkreta historiska 
tilldragelser. Det är händelser i vilka Birgitta (ofta beskriven med epitet 
såsom sancta, ’heliga’ eller beata, ’saliga’) visade prov på sin utvaldhet. Ge-
nom dessa exempelberättelser framhävs Birgittas goda gärningar. De kan på-
visa hur Birgitta vid olika tillfällen i sitt liv mottog himmelsk nåd och be-
skydd, eller också hur hon hjälpte människor att tillfriskna från olika sjuk-
domstillstånd.314  

En exempelberättelse som visar hur Birgitta bistod sjuka är den som upp-
tar hela VI:81. Denna exempelberättelse styrker den lärdom om Birgittas 
utvaldhet som innefattas i revelationens kapitelrubrik, och som där artikule-
ras i positiv bemärkelse: att Kristus ordinerade läkemedel i sina, genom Bir-
gitta, uppenbarade ord.315 I exempelberättelsen framställs en moder vars treå-
rige gosse inte kan komma till ro utan att först bestänkas med kallt vatten. 
Hur sonen ska botas låter dock Kristus meddela via sitt språkrör Birgitta. För 
                                                        
312 För exempelberättelsen, se Rev. IV:45 § 1–8 och VIII:50 1–8. För fler allegoriska exem-
pelberättelser som ges som konsekvensargument, se bl.a. IV:4 § 18–19; IV:135 § 2–5. 
313 Här kan jämföras med Scanlon som framhåller att medeltida predikoberättelser ofta stärker 
de predikande brödernas andliga auktoritet framför prästerskapet. Detta då berättelserna ofta 
berör en populariserad version av ordensbrödernas spiritualitet. Scanlon 1994, s. 32. 
314 Många av de exempelberättelser som bildar argument för Birgittas helighet återfinns i den 
andra hälften av bok VI och i Extravagantes där de ofta upptar hela korta revelationskapitel. 
Se häribland Rev. VI:86; VI:89; VI:90; Extr:8; Extr:81. Lärdomarna om lovprisandet av 
Birgittas utvaldhet som dessa styrker framgår i kapitelrubrikerna. 
315 Lärdomen om lovprisandet av Birgittas utvaldhet kan konkretiseras ur kapitelrubriken i 
Rev. VI:81 i ”Dantur hic remedia a Christo, per que vnus puer trium annorum, qui vexabatur a 
dyabolo, sanatus est. Mater eciam eius, que illudebatur a demonio incubo, per virtutem Christi 
et verborum hic contentorum ab eo liberata est.”. Här syftar ledet ”verborum hic contento-
rum” på de ord som uppenbarades för Birgitta och som hon sedan återger i det aktuella reve-
lationskapitlet. Även om Birgitta inte nämns vid namn är det således uppenbart att hon, och 
hennes betydelse såsom Kristus språkrör på jorden, åsyftas i detta sammanhang. 



 133

det första måste modern bikta och bättra sin syndiga lidelse, vilken djävulen 
frestat henne till. För det andra måste också sonen döpas på nytt, emedan 
detta tidigare skötts så bristfälligt att djävulen kunnat få makt över gossen. 
När Birgitta framfört dessa ord tar modern itu med Kristus ordination och 
fullföljer samvetsgrant allt det som sagts. Hon och sonen befrias då från den 
onda anden. Exempelberättelsens underförstådda sensmoral är häri att den 
som syndat kan återgå i Guds nåd om denne lyssnar till Herrens utvalda 
språkrör, det vill säga till Birgitta, som i berättelsen blir till en lovvärd hjäl-
pare. Om publiken tvekar i tilltron till Birgitta ska de alltså med stöd av ex-
empelberättelser som denna söka övertygas om hennes gudomliga utvaldhet. 

Det bör emellertid tilläggas att revelationernas exempelberättelser kan ar-
gumentera för Birgittas auktoritet på ännu ett vis. I några fall händer det att 
de fungerar som argument för lärdomar om fromheten hos de individer som 
går i godo för Birgittas utvaldhet. Här kan en exempelberättelse med Alvast-
rabrodern Grekinus nämnas, samt två berättelser med Birgittas biktfader 
prior Petrus av Alvastra.316 

En av de senare exempelberättelserna, med prior Petrus, är den som upp-
träder i Extr. 48. Denna exempelberättelse nyttjas till stöd för en lärdom om 
Birgittas utvaldhet, vilken i kapitelrubriken artikuleras i positiv bemärkelse: 
att Kristus utsåg Petrus i Alvastra till att nedskriva Birgittas uppenbarelser.317 
I berättelsen skildras Birgitta – under den tid då hon vistades i Alvastra klos-
ter – få en uppenbarelse i vilken Kristus befaller henne att å hans vägnar ge 
den dåvarande subpriorn Petrus Olavi i uppdrag att på latin nedskriva de ord 
som meddelas henne. Petrus blir emellertid fundersam när han får höra om 
uppenbarelsen eftersom han inte menar sig vara värdig en sådan uppgift. 
Dessutom hyser han farhågor om att den röst som Birgitta hör i själva verket 
utgör ett djävulens bländverk. Men när Petrus avböjer det gudomliga upp-
draget drabbas han plötsligt av en kindpust som får honom att halvdöd falla 
till marken, varpå han måste föras till sin cell av bröderna. Under följande 
natt inser så Petrus att den kroppsliga plåga som drabbat honom antagligen 
utgör ett straff för att han nekat Guds begäran. Och när Petrus i sitt hjärta 
tänker att han vill lyda Gud och anta uppdraget att nedteckna Birgittas up-
penbarelser, återfår han genast sin kropps krafter. Då Petrus senare bistår 
Birgitta, låter Kristus genom henne försäkra honom om att Birgitta verkligen 
talar Guds ord. Som bevis på detta meddelar nämligen Kristus att Birgitta 
ska komma att bistås av en magister i Guds lag (med andra ord Birgittas 
biktfader magister Mathias). Dessutom ska Guds gärningar bekräfta det-
samma. Berättelsen avslutas därefter med att Petrus förblev Birgitta trogen 
                                                        
316 För Alvastrabrodern Grekinus, se exempelberättelsen i Rev. Extr:55 addicio § 6–7 med 
lärdomen i kapitelrubrikens senare led. För prior Petrus, se kapitelrubrikerna och exempelbe-
rättelserna i Extr:48; Extr:109. 
317 Denna lärdom om lovprisandet av Birgittas utvaldhet kan närmare bestämt utläsas i kapi-
telrubriken till Extr:48 i ”Reuelacio, qualiter Christus dominum Petrum, tunc suppriorem 
Aluastri, conscriptorem istarum reuelacionum constituit […]”. 
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och att han efter hennes död tillhörde dem som sammanställde revelationer-
na tillsammans med Birgittas senare biktfader Alfonso av Jaén.318 Sens-
moralen i denna exempelberättelse är följaktligen att Petrus, då han hörsam-
made Birgittas begäran, kom att inse sanningen i hennes gudomliga uppdrag 
– ett uppdrag som han själv även kom att involveras i. Prior Petrus initiala 
nekande och senare ”omvändelse” blir på så sätt till ett argument för lovpri-
sandet av Birgittas utvaldhet och för Birgittas status som Kristi brud. 

Genom att fokusera på biktfädernas gärningar och öden stärker därmed 
exempelberättelser som denna Birgittas auktoritet, något som också medtag-
andet av dylika berättelser i Birgittas kanonisationshandlingar visar. Inte 
minst har Sahlin och Salmesvuori pekat på en del auktoritetsstyrkande inci-
denter som, i form av berättelser, återkommer (eller omnämns) i båda käl-
lorna.319 Tydligt är alltså att Birgitta som länge levt ett profant liv som hustru 
fick kämpa hårt för att erhålla religiös trovärdighet, varvid styrkande exem-
pelberättelser kom väl till pass. 

Också predikanterna såg dock fördelarna med att använda exempelberät-
telser som argument för sin auktoritet. Ändå använder de sina exempelberät-
telser betydligt mindre på detta sätt.320 Flera av predikanternas berättelser 
insinuerar förvisso den prästvigdes myndighet när de styrker lärdomar om 
sakramentens och predikans förtjänst. Men ett mindre antal exempelberättel-
ser används även som argument för den prästvigdes auktoritet i synnerhet. 

Bland dem finns en exempelberättelse i predikan till den sjunde söndagen 
efter trefaldighet. Predikanten anför här den i negativ varnande bemärkelse 
artikulerade lärdomen om prästens myndighet: att den som uträttar prästens 
göromål utan att vara prästvigd fördömer sig själv,321 varmed han tillägger att 
Herren en gång explicit lät ådagalägga detta. Exempelberättelsen utspelar sig 
under påskdagen då en boklärd klockare i en landsortskyrka bad sin präst att 
följa med honom hem för att där välsigna hans påskmiddag. Prästen svarar 
emellertid att han efter att ha hållit mässan blivit alltför trött för att förmå 
göra det. När klockaren kommer hem till sin fru och sitt husfolk tar han där-
för saken i egna händer. Klockaren påstår att han är lika boklärd som en 
kyrkoherde och tar fram mässboken och börjar läsa ur den. Men knappt hin-
ner klockaren avsluta läsningen och börja äta tillsammans med sin fru och 
sitt husfolk förrän bröd och annat på bordet fylls med blod. Skrämd förstår 
nu klockaren att han syndat, varefter han skyndar sig till prästen som senare 
                                                        
318 Extr:48. Se även Salmesvuoris analys av denna berättelse i Salmesvuori 2014, s. 66–70. 
319 Se förslagsvis exempelberättelsen med Birgittas julmirakel i Rev. VI:88, i vilken Birgitta i 
sitt hjärta får uppleva Marias havandeskap med Jesus. Denna berättelse behandlas i Sahlin 
1993; Sahlin 2001, s. 82–102; Salmesvuori 2014, s. 80–90. För andra incidenter, varav flera 
utgör exempelberättelser i revelationerna, se även Sahlin 1996, s. 78–85. 
320 Jämför Tabell 1C på s. 115 nedan. 
321 Lärdomen om vördnaden för prästens myndighet återfinns i ”holkin man sik lather til ath 
göra nagat prästa ämbäte vtan han är wigdher ther till ok skipadher han fordömer sik siälffuer 
mädh sine äghna gärningh”, SMP 4, s. 138–139. Jag har alltså grupperat denna lärdom bland 
dem som rör förakt för prästens myndighet. 
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låter bränna upp all mat. Klockaren får senare uppsöka både biskopen och 
påven innan han till slut får avlösning för sitt brott.322 Med denna exempelbe-
rättelse stärker predikanten sin auktoritet genom att betona sitt ämbetes ex-
klusiva befogenheter. Sensmoralen pekar på prästämbetets fundamentala 
betydelse för kristenheten i det att ingen annan än de prästvigda får bestyra 
sakramenten – ett monopol som sätts på spel i klockarens fräcka tilltag. Olikt 
Birgitta pekar predikanten i och med det inte på sin egen person, men väl på 
det kollektiv av kyrkliga förkunnare som han genom sin ordination tillhör. 

Konkluderande observationer 
Både Birgitta och de svenska predikanterna såg alltså värdet i att stadfästa 
och försvara sina ord med hjälp av rationellt övertygande exempelberättel-
ser. Båda kan de också urskiljas använda sina exempelberättelser som argu-
ment för lärdomar på liknande sätt då de med dem styrker giltigheten i sina 
ord, pekar på lagbundna konsekvenser eller framhäver sin egen författar-
auktoritet. Genom att använda sina exempelberättelser som argument kan 
därmed Birgitta och predikanterna inte bara hävdas gynna sin logos: den 
förståndsmässigt effektiva framläggningen av deras texter. De försöker med 
exempelberättelserna även övertyga sin respektive publik om sin goda karak-
tär och trovärdighet som moraliska undervisare. Författarna visar med dem 
prov på sin ethos, i enlighet med den aristoteliska retoriken.323 

En tydlig skillnad är emellertid att Birgitta på fler sätt än predikanterna 
använder exempelberättelserna för att underbygga sin auktoritet som förfat-
tare. Som ovan framhållits kan detta ha att göra med Birgittas personliga 
ambition. Som lekkvinna strävade hon efter att nå profetisk status, något som 
krävde betydande argumentation och övertalning från hennes och hennes 
medarbetares sida. För att kunna fostra sin primärpublik var det följaktligen 
nödvändigt för Birgitta att bemöta sina motståndare och underbygga sitt 
auktoritetsanspråk och sitt författarethos. Predikanterna å sin sida, hade där-
emot sina klerikala ämbeten att luta sig mot, vilket antagligen gav dem en 
grundtrygghet i det att deras ord normalt togs på allvar av församlingen. 

Ännu en skillnad består i att Birgitta vidlyftigt använder också allegoriska 
exempelberättelser som argument. Medan predikanterna mestadels håller sig 
till argument hämtade från historien låter nämligen Birgitta argumentera 
också via tecknandet av bildliga och symboliska skeenden. Detta visar på 
Birgittas mer avancerade uttryckssätt: på att hon såg det motiverat att an-
lägga en mer sofistikerad anföringsstil när hon talade till sin publik. Och 
detta mer avancerade uttryckssätt är något som jag även i nästa delavsnitt 
kommer att återkomma till och diskutera i förhållande till Birgittas använd-

                                                        
322 SMP 4, s. 138–139. För andra exempelberättelser som likaledes tillämpas för att befästa 
lärdomar om predikantens/prästens auktoritet se SMP 4, s. 194–195 och JäP, s. 53–54; JäP, s. 
52–53. 
323 Jämför Aristoteles Retoriken, bok 1, kap. 2. 
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ning av exempelberättelser som förklaringar. Ty olikt de svenska predikan-
terna, som lägger störst vikt vid exempelberättelsernas retoriska funktion 
som argument, väljer Birgitta att i stor utsträckning också nyttja dem som ett 
verktyg för att förklara det svårbegripliga. 

För ökad förståelse: en förklaring 
 

Den andra retoriska funktionen som författarna ger exempelberättelserna i 
sina verk är den av en förklaring. Snarare än att leda en lärdom i bevis försö-
ker författarna med dessa berättelser göra lärdomens sanna innebörd mer 
begriplig. En exempelberättelse som nyttjas som en förklaring, eller som del 
i en förklaring,324 resonerar följaktligen med publiken genom att utreda och 
tillföra mer kunskap om hur en lärdom korrekt bör förstås. Som ovan anförts 
har Odelman och Piltz noterat att det i revelationerna förekommer många 
liknelser och åskådningsexempel med denna uppgift. Jag finner också att 
exempelberättelserna i Birgittas analytiska och mångskiftande språk är 
mycket vanligare än i de svenska medeltidspostillorna. Ändå återfinns ett 
mindre antal exempelberättelser med denna funktion också hos de senare. 
Intressant nog är det emellertid inte bara hur ofta Birgitta och de svenska 
predikanterna använder sina exempelberättelser som förklarande inlägg som 
skiljer dem åt. Författarna instruerar också på varierande sätt sina publiker 
när de använder sina exempelberättelser som förklaringar. För precis som 
när exempelberättelserna används som argument kan deras funktion som 
förklaringar ta sig flera olika uttryck. Jag har mer precist funnit att de kan 
användas som förtydligande och nyanserande förklaringar, som narrativa 
svar på frågor, som analytiska förklaringar och som senare tillagda konklu-
derande förklaringar. 

En förtydligande och nyanserande förklaring 
Till att börja med föregås exempelberättelser i revelationerna återkommande 
av transitiva uttryck som meddelar att berättelserna ges för att mottagaren 
lättare ska kunna intelligere, ’förstå’, något viktigt.325 Dessa exempelberättel-
ser framställs, med andra ord, för att underlätta mottagarens begripliggö-
rande av en lärdom. De framställs för att förtydliga lärdomen. 

Ett sådant fall med en exempelberättelse som används som en förtydli-
gande förklaring påträffas i den senare delen av IV:75, där Maria samtalar 

                                                        
324 Det händer flera gånger i revelationerna, men även i de svenska medeltidspostillorna, att 
författaren återger en allegorisk exempelberättelse som sedan vidare kommenteras i en dis-
kussion. I dessa fall medverkar både exempelberättelsen och dess efterkommande kommenta-
rer till att förklara en lärdom. Jämför Figur 2B i kap. 2 på s. 84 ovan. När jag skriver att en 
exempelberättelse bildar en del i förklaringen av en lärdom ser ledet alltså ut enligt följande: 
exempelberättelse + kommentar = förklaring av en lärdom. När exempelberättelsen i sig själv 
utgör hela förklaringen blir ledet därmed: exempelberättelse = förklaring av en lärdom. 
325 Se bl.a. Rev. II:1 § 10; III:24 § 2; IV:81 § 19; VI:5 § 3. 
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med Birgitta rörande Birgittas farhågor om djävulen. Just med tanke på den 
onda andens sluga natur meddelar också Maria här den i negativ bemärkelse 
artikulerade lärdomen: att djävulen inte bara gör oväsen (alltså lägger försåt) 
för Guds ovänner utan även för Guds vänner,326 varpå hon tillägger det tran-
istiva uttrycket ”Du kan förstå detta bättre genom ett exempel”.327 Den föl-
jande allegoriska exempelberättelsen skildrar hur en jungfru med sänkt hu-
vud talade med sin brudgum. Mellan dem hängde ett tygskynke som brud-
gummen såg men som jungfrun inte uppfattade. Vid samtalets slut lyfter 
dock jungfrun blicken och får då se skynket och konturerna bakom. Det är 
en syn som skrämmer jungfrun till att utropa att hon dessförinnan måste ha 
lurats till samtal med ovännen (djävulen) i stället för med sin brudgum. När 
brudgummen ser jungfruns förfäran drar han emellertid undan tyget för att 
visa att han i sanning existerar och att jungfrun inte har något att vara rädd 
för.328 Efter att ha berättat detta återknyter Maria till sitt tidigare samtal med 
Birgitta genom att kommentera ”Så händer det även fullkomliga människor, 
att djävulen ställer till oväsen för dem, så att de lyfts upp av plötsligt hög-
mod eller kastas ned av omåttlig fruktan […]”.329 Den allegoriskt framställda 
exempelberättelsen ingår således i en förklaring som söker att förtydliga 
Marias lärdomsord och öka mottagarens förståelse för djävulens fientliga 
natur, i det att han frestar människan till tvivel på Herren. Sensmoralen gör i 
linje med den ovanstående lärdomen gällande att vilken människa som helst 
kan bli narrad av djävulens lömska försåt i ett ögonblick av sinnessvaghet – 
att människan med sin egen tanke kan bedras av fienden! Därför kan männi-
skan bara undkomma genom att alltid fästa sin tilltro till Gud. 

En förklarande funktion som påminner om den ovan, fyller också ett 
mindre antal av de svenska predikanternas exempelberättelser. Dessa berät-
telser föregås dock så gott som aldrig av transitiva uttryck som tillkännager 
dem som förklaringar. Ändå framgår exempelberättelsens förklarande funkt-
ion av sammanhanget. Några kan närmare bestämt betraktas som nyanser-
ande förklaringar av lärdomar. Som framhållits finns det enligt Andersson 
berättelser i postillorna som bokstavligen konkretiserar bibelord eller kyrko-
fädernas uttalanden.330 Det kan likväl hävdas att några av dem gör mer än att 
enbart konkretisera, då de försöker öka församlingens kunskap om den be-

                                                        
326 Denna lärdom om djävulens/djävlarnas fientliga natur framgår i ”[…] quod Dyabolus non 
solum facit clamorem et strepitum hiis, qui sunt inimici Dei, set eciam amicis Dei”, Rev. 
IV:75 § 31. 
327 Rev. IV:75 § 31. 
328 Se exempelberättelsen i Rev. IV:75 § 31–32. 
329 Rev. IV: 75 § 33. I den resterande delen av revelationen följer en utläggning där Maria 
yttrar att djävulen på liknande vis nyligen frestat Birgitta. 
330 Andersson 1991a, s. 276–278. 
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rörda lärdomen. Exempelberättelser som används på detta sätt resonerar 
faktiskt kring hur en lärdom korrekt ska begripas.331 

Ett sådant fall med en exempelberättelse som fungerar som en nyanser-
ande förklaring kan ses i predikan till den andra söndagen i fastan. Här ut-
lägger predikanten det sätt på vilket människan bör vända sig till Gud. Det är 
en diskussion som kulminerar i anförandet av den i positiv bemärkelse arti-
kulerade lärdomen om trosriktiga böner: att ödmjuka böner tillsammans med 
andra goda gärningar är Gud älskvärda.332 Sedan meddelar predikanten att 
detta står skrivet i ett järtecken som återges i berättelseform. I denna exem-
pelberättelse skildras tre sinsemellan tvistande eremiter som inte kunde enas 
om vad Gud finner kärast av fastor, allmosor och ödmjuka böner. Deras trä-
tande diskussion kommer dock till punkt när de plötsligt får höra en röst 
(troligtvis av gudomligt ursprung) som svarar dem att ”Den ena tar mig till 
sig, den andra behåller mig hos sig, den tredje för mig vart hon vill”.333 Dessa 
avslutande ord i berättelsen kan tyckas kryptiska. Men faktum är att orden 
klargör den ålagda lärdomen i det att de tre nådemedlen är viktiga på olika 
sätt. Orden kopplar an till lärdomen i det att fastan och allmosan sägs utgöra 
förutsättningarna för att människan, när hon sedan ber, ska kunna bli bön-
hörd. Att detta är den avsedda betydelsen framhåller också predikanten i sina 
efterkommande kommentarer till exempelberättelsen.334 Rösten i exempelbe-
rättelsens slut tillrättavisar alltså eremiterna och antyder sensmoralen att den 
kristne bör företa alla de tre goda tingen snarare än att fundera över vilken 
som är Herren kärast. Exempelberättelsen understryker därmed inte bara att 
Gud finner böner som förenas med andra goda handlingar önskvärda. Berät-
telsen bidrar också till att förklara varför människan bör företa dessa tre ting 
genom att meddela att de tre nådemedlen tillsammans leder människan till 
Gud. 

Ett svar på en fråga 
Det finns ändå i revelationerna ett betydligt stringentare sätt att använda 
exempelberättelserna som förklaringar än det som beskrivits ovan. Tidvis 
förklarar exempelberättelserna lärdomar vilka ingår i uppställda frågor 
eller problemkomplex. Dessa exempelberättelser ämnar på så vis besvara de 
uppställda frågorna. 
                                                        
331 Rörande medeltidens engelska berättade exempel framhåller Mosher att dessa även kan ha 
funktionen av just ett klargörande: ”to make clear the meaning of some abstruse statement”. 
Mosher 1911, s. 8. 
332 Lärdomen om tro/hopp i handling/bön gör sig gällande i ”for thy ath ödmywka bönir ok 
gudelica, aro warum herra j blandh andra godgärningha, stor täkkelikin tyänist”, SMP 5, s. 
211.  
333 SMP 5, s. 211. För en annan exempelberättelse som fungerar som en nyanserande förkla-
ring för en lärdom, se SMP 5, s. 225. Denna berättelse förklarar den i negativ bemärkelse 
artikulerade lärdomen: att djävulen kommer in i människans hjärta och får henne att inför Gud 
stänga både hjärta, mun och öron, på s. 224–225. 
334 Se kommentarerna i SMP 5, s. 211–212. 



 139

Detta kan bland annat ses i början av II:16 där Kristus tilltalar Birgitta 
och säger att ”Många undra, varför jag talar med dig och inte med andra, 
som fört ett bättre liv och tjänat mig en längre tid. Jag vill svara dig härpå 
med ett exempel.”335 Ur denna problemställning framgår den i positiv be-
märkelse artikulerade lärdomen om Birgittas utvaldhet: att Kristus valt Bir-
gitta, trots att han kunnat välja andra som fört ett frommare liv och varit 
honom trogna längre. Och detta är något som Kristus i det efterkommande 
transitiva uttrycket meddelar att han vill utlägga med hjälp av en exempelbe-
rättelse. I berättelsen skildras en herreman som ägde flera vingårdar i olika 
nejder där varje gårds vin fick smak av just sin trakt. Vinet från somliga av 
vingårdarna var bättre och starkare men herren valde ändå att inte försumma 
det medelmåttiga och svagare vinet. När herren av sina tjänare en dag tillfrå-
gas varför han dricker det svagare vinet svara han att det vid denna tidpunkt 
passar honom bättre än de starkare, som han därmed sparar till andra till-
fällen.336 Detsamma som herremannen gjorde med det svagare vinet kom-
menterar Kristus efter berättelsen att han nu gör med Birgitta, varvid berät-
telsens sensmoral, om att en förståndig man tar vara på alla sina resurser, 
överförs till att syfta på Kristus klokskap i handskandet med sina trosvänner. 
Genom den allegoriska exempelberättelsen uttrycks det alltså att Birgitta 
mycket riktigt inte utvaldes till Kristus språkrör för att hennes andliga för-
tjänster vägde tyngre än andras. I stället gör berättelsen gällande att Birgittas 
personliga kvalitéer, likt det svagare och medelmåttiga vinet, vid denna tid-
punkt behagar Kristus som i sin visdom vet att nyttja allt för rätt ändamål.337 
Exempelberättelsen tillför på så sätt en förklaring på den ovanställda frågan i 

                                                        
335 Rev. II:16 § 1. Jämför kapitelrubrikens första led. 
336 Rev. II:16 § 2–5.  
337 Detta är även något som tydliggörs i utläggningen efter berättelsen i Rev. II:16 § 6–9. 
Enligt Sahlin utgör ”[…] God’s preference for using weak members of society to confound 
the strong, […]” en väletablerad form av auktoritetsanspråk som återkommande används i 
revelationerna. Sahlin 1996, s. 76–77. I de svenska medeltidspostillorna förekommer även en 
exempelberättelse vilken kretsar kring orsaken till att Birgitta utvalts till Guds språkrör. Se 
SMP 5, s. 209–210. Denna exempelberättelse ges dock inte för att förklara en lärdom om att 
Birgitta utvalts av Kristus. Den ges för att argumentera för giltigheten i lärdomen om helgo-
nens bistånd (mer precist den helige Eriks bistånd), vilken artikuleras i positiv försonlig be-
märkelse, och som framgår i ”Swa tilbör ok hwarie människio som gudz radh ok myscundh 
vil tryggia, ath fly jnnirlica til helga manna böna, som är först jomfru maria ok flere gudhz 
helghon i hymerike, äro hedrande medh henna ödmywka tyänist […], tha ma hon tess hopas 
ath hon ma faa nadhir ok myscundh aff warum herre, fore thera bön skuldh […]”. Genom 
exempelberättelsen beskrivs nämligen hur Birgittas föräldrar i from bön vände sig till den 
helige kung Erik av Sverige (en berättelse som med all sannolikhet hämtats från biktfäderna 
prior Pertrus av Alvastras och magister Petrus av Skänninges levnadsteckning av Birgitta). 
Detta helgon förmådde sedan Jesus att välja Birgitta till sin brud. Exempelberättelsen använ-
der således Birgittas kända person och hennes auktoritet för att argumentera för lärdomens 
giltighet, d.v.s. att helgonen förmår bistå människan, vilket ju bevisligen skedde med Birgitta 
som blev gudomligt utvald. Jämför ovanstående delavsnitt rörande exempelberättelser som 
används som argument. 
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det att människan inte känner till och ser allt det som Herren vet, men att allt 
som Herren tar sig för likväl har sin tid och sin mening. 

Tematiskt sett kan det ytterligare framhållas att denna exempelberättelse 
ges till stöd för samma typ av lärdom som den i vilken Kristus genom Bir-
gitta ordinerade läkemedel, eller den i vilken Kristus fick prior Petrus att 
bistå Birgitta i hennes gudagivna uppdrag (se s. 132–134 ovan). I revelation-
erna styrker dessa tre berättelser lärdomar som lovprisar Birgittas gudomliga 
utvaldhet, om än på olika sätt. De två förra gjorde detta genom att återge en 
historisk tilldragelse i vilken Birgittas auktoritet genom Guds handfasta in-
gripande påvisades, medan den senare i form av en allegorisk förklaring 
söker att besvara den kniviga frågan om hur det kommer sig att just Birgitta 
utvalts. Framför allt är det också allegoriskt förstådda exempelberättelser 
som används i revelationerna för att förklara teologiska eller på annat sätt 
invecklade lärdomar. Förutom att förklara och försvara varför Birgitta ut-
valts av Gud, finns nämligen även exempelberättelser som förklarar varför 
Gud tillåter människor att förhärdas och varför det finns lidande i världen 
som till och med Guds allra godaste vänner utsätts för – lärdomar som jag 
följaktligen i Tabell 1A (se s. 101 ovan) kategoriserade inom gruppen onds-
kans förklaring. De exempelberättelser som används som svar på uppställda 
frågeställningar utgör därmed ofta förklaringar till Guds svårbegripliga 
handlande och inrättande av kosmos.338 

En liknande didaktik med utskrivna frågor och berättade svar är däremot 
nästintill obefintlig i postillorna, något som kan ha att göra med att exempel-
berättelserna i predikningarna inte ges för att styrka lärdomar av teologiskt 
komplicerad art, som framgick av Tabell 1A. Den enda exempelberättelsen, 
vilken direkt svarar på en uppställd fråga som kopplas till en lärdom, påträf-
fas dock i inledningen till predikan den trettonde söndagen efter trefaldighet. 
I denna inledning återges en episod ur Luk 10:25–37 där Jesus inför flera 
närvarande förelägger hur den kristne bör handla mot andra människor. När 
en lagkunnig jude frågar honom ”Vem är rätteligen min medkristen?”,339 
svarar Jesus genom att berätta en liknelse – alltså en allegorisk exempelbe-
rättelse – som framställer den barmhärtige samariern. Och detta är en berät-
telse efter vilken juden själv yttrar svaret på frågan, i form av den i positiv 
bemärkelse artikulerade lärdomen om medmänsklig vård: att den sanne 

                                                        
338 Här kan det vara värt att skilja mellan den förklaring om exempelberättelsen ger i förhål-
lande till en viss lärdom och det sätt på vilket exempelberättelsen framställer förklaringen. 
Medan förklaringen i sig kan tyckas trivial (i det ovanstående fallet att Gud utvalt Birgitta till 
följd av orsaker som är okända för människan) är Birgittas sätt att framlägga förklaringen 
både sinnrikt och elegant. Det är således Birgittas sätt att använda sina exempelberättelser 
som förklaringar av svar, som i sig kan tyckas standardmässiga, som jag menar är stilfullt. 
339 SMP 4, s. 183. Se även samma exempelberättelse i JäP, s. 36, där den ges till stöd för 
samma lärdom. 
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medkristne är någon som förbarmar sig över andra och hyser medlidande.340 
Exempelberättelsen styrker denna lärdom genom att skildra hur den goda 
samariern en dag fann en handelsresande man, som rånad och lemlästad 
hade lämnats liggandes på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Det var en 
stackars man som ingen av de föregående vägfararna – en präst och en 
mässdiakon (en levit enligt Bibeln341) – hade brytt sig om att hjälpa. Samari-
ern förbinder dock den skadade mannens sår och för honom sedan på sin 
häst till ett härbärge. Väl där låter samariern betala för mannens uppehälle 
och fortsatta vård tills samariern själv kan återvända till härbärget.342 Med 
denna allegoriska exempelberättelse och dess lättillgängliga sensmoral, om 
mänsklig medkänsla, lär Jesus följaktligen juden att det är Guds vilja att den 
kristne (förstådd med samariern343) ska älska sin nästa och inte vara sen att 
göra barmhärtighetsverk, något som församlingen samtidigt påminns om. 
Liksom i detta fall utgör den enkla tydligheten ett allmänt hållet drag i po-
stillornas retorik. Predikanten synes alltid sträva efter att så okonstlat som 
möjligt förklara lärdomar med hjälp av exempelberättelser.344 

En analytisk förklaring 
Till skillnad från de svenska predikanterna låter emellertid Birgitta med sina 
exempelberättelser ibland framlägga mer komplexa och analytiska förkla-
ringar av lärdomar. Dessa är berättelser som ska låta publiken ana djupet i 
Guds försyn och den metafysiska världens beskaffenhet. 

Ett sådant fall, där en allegorisk exempelberättelse används som en syn-
nerligen analytisk förklaring för en lärdom, hittas i IV:81. I samtal med Bir-
gitta framlägger Maria här den i positiv försonlig bemärkelse artikulerade 
lärdomen rörande gudsfruktan: att goda gärningar, som görs med gudsfruk-
tan, kan dra en gnista av nåd till människans hjärta, och i slutändan förära 

                                                        
340 Se lärdomen om medmänsklig vård/bön i den lagkunniga judens svar efter exempelberät-
telsen i ”Thän [är en jämkristin] som sik forbarmadhe och miskunnelika giordhe widh ho-
nom”, SMP 4, s. 184. Jämför JäP, s. 37. 
341 Predikanten har alltså ändrat i Jesus berättelse och infört delvis andra aktörer som är ana-
kronistiska. Jag återkommer till detta när jag diskuterar exempelberättelsernas tidsmässiga 
placering i kap. 4 nedan på s. 223. För medeltida diskussioner och uttolkningar av liknelsen 
med den barmhärtiga samariern, se Wailes 1987, s. 209–214. 
342 SMP 4, s. 183–184 och JäP, s. 35–37. 
343 För övrigt kan i bibelsammanhanget nämnas att samarier vid Jesus tid betraktades med 
förakt av många judar. Genom att anföra just en samarier som symbol för en god medmänni-
ska gör Jesus därmed en poäng av att nästan inte bara inkluderar judar. Det är dock tveksamt 
om denna innebörd kom den medeltida församlingen till del. 
344 Jämför Anderssons framhållanden om postillornas språk. Andersson 2010. I jämförelsen 
mellan en akademisk predikan och en populär predikan finner Andersson vidare att den senare 
i mindre utsträckning inriktas på att förklara den teologiska bakgrunden av saker och ting. I 
stället läggs fokus mer på naturalistiska beskrivningar. Andersson 2011, s. 218, 221. 
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människan sann gudskärlek.345 Maria anför sedan det transitiva uttrycket ”Du 
kan förstå detta bättre genom en liknelse”,346 varpå lärdomen förklaras med 
hjälp av en allegorisk exempelberättelse. I denna berättelse uppsöker en ko-
lare en guldsmed för att idka byteshandel. Efter en kort ordväxling, där guld-
smeden (som mästare i sitt skrå) svarar kolaren att han vet kolens rätta pris, 
får kolaren byta till sig lite guld av guldsmeden mot att guldsmeden får en 
större mängd kol. Därefter går kolaren för att köpa förnödenheter för sitt 
förvärvade guld medan guldsmeden använder kolet i sitt smide.347 I exem-
pelberättelsens intrig beskrivs på detta vis såväl kolaren som guldsmeden 
tjäna på affären eftersom båda behövde den andra partens vara. Men emedan 
berättelsens sensmoral häri antyder det goda i människors samarbete, klargör 
Maria efteråt att en liknande byteshandel även försiggår i det andliga livet. 
Ty då är det människan som (i kolarens liknelse) i utbyte mot gudfruktiga 
gärningar (det vill säga kolet) erhåller sin beskärda del av Herrens kärlek 
(alltså guldsmedens guld). Vidare menar Maria att den allegoriska exempel-
berättelsen inte bara förklarar byteshandelns lön för människan i det att 
gudsfruktan gagnar människan som ett medel för att vinna Herrens kärlek. 
Den förklarar även att Herren själv nyttjar gudsfruktan till sin heder. Guds-
fruktan blir nämligen det bränsle med vilket Herren smider kärlek i männi-
skans hjärta. Med exempelberättelsen utreds således Marias lärdom utifrån 
två aspekter som tar hänsyn till både människans och Guds sida av saken, 
även om det är här är människans agerande gentemot Herren som ställs i 
förgrunden.348 Exempelberättelsen utgör, med andra ord, en analytisk förkla-
ring som i det närmaste saknar motstycke i postillorna, där allegorier över 
lag också är mer sällsynta.349 Birgittas användning av sina exempelberättelser 

                                                        
345 Lärdomen om uppvisande av gudsfruktan framgår i ”[…] quia tanta posset esse bona opera 
facta ex timore, quod trahunt postea aliquam scintillam gracie in cor ad obtinendam cari-
tatem”, Rev. IV:81 § 19. 
346 Rev. IV:81 § 19. 
347 Rev. IV:81 § 20–21. 
348 Se resonemanget efter berättelsen i IV:81 § 22–26. För andra allegoriska exempelberättel-
ser som utgör del i tämligen komplexa analytiska förklaringar, se även bl.a. Rev. I:21 § 1–5 
som förklarar en lärdom i § 6 om djävulens falskhet och fula lockande av människan; I:59 § 
2–11 som förklarar en lärdom i § 38–39 om vikten av att bringa de nödställda medkristna 
hjälp i form av andlig vård; VI:32 § 1–10 som förklarar en lärdom i kapitelrubriken om för-
äldrars fördärvande onda undervisning av sina barn i världsliga seder och högfärd. 
349 Det närmaste postillorna kommer exempelberättelser som agerar analytiska förklaringar, 
återfinns i två av Jesus liknelser: den ohederlige förvaltaren i Luk 16:1–8 och den obarmhär-
tige medtjänaren i Matt 18:23–34. I den första är det en herreman, och i den andra en kung, 
som gör upp sina räkenskaper med sin underlydande syssloman (d.v.s. fogde) vilken är skyl-
dig honom pengar. Båda berättelserna påträffas alltså i predikans inledning. Se SMP 4, s. 
153–154; SMP 4, s. 251–252. Därtill finns den allegoriska exempelberättelsen om en jagad 
aphona och hennes ungar, som utgör en utredande förklaring för en lärdom om öppen gudso-
lydnad/högmod, vilken framgår i citatet från Augustinus ordalydelse ”Människia thin brot ok 
thina saker konna jnga vrsäkt fore tik göra tha tith ägit samwit witnar tik brotlikin wara”, SMP 
4, s. 155–156. Jag återkommer till just denna lärdom i kap. 6 s. 277 nedan. 
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som analytiska förklaringar går därmed i linje med hennes även i allmänhet 
mer välutvecklade estetik. 

En senare tillagd, konkluderande förklaring 
Slutligen bör också påpekas att det i revelationerna finns bilagor med den 
explicita underrubriken declaracio, ’förklaring’. Som nämndes i kapitel 2 
har dessa texter, liksom dem med underrubriken addicio, ’tillägg’, av allt att 
döma först vid en senare redigering fogats till revelationskapitlen av Birgit-
tas redaktörer. Ibland utgör dessa declaracio en fortsättning på det samtal 
som Gud med Birgitta fört i revelationen. Men de bygger inte sällan på hän-
delser utanför den aktuella uppenbarelsesituationen. Ofta skildrar de tilldra-
gelser som både härrör från Birgittas och andra vittnens muntliga redogörel-
ser. Alla exempelberättelser som påträffas i dessa bilagor har inte en förkla-
rande funktion.350 Dock är det fallet med flertalet av dem. 

Bland annat kan en förklarande funktion ses i I:28. I detta revelations-
kapitel får Birgitta se en högboren manssjäl stå inför domaren Kristus som 
efter en himmelsk rättegång, i en så kallad himmelsk domstolsscen, dömer 
honom till helvetets kval.351 Guds avkunnade straffdom förklaras sedan med 
hjälp av en declaracio. Denna bildar en kort men kärnfull exempelberättelse 
som styrker revelationens ledande lärdom om den gudomliga rättvisan, vil-
ken artikuleras i negativ varnande bemärkelse: att det är gudomlig rättvisa, 
att syndaren för evigt blir utvisad från Guds rike och glädje.352 I berättelsen 
visar sig den dömde innehaft subdiakonens och kanikens ämbete samt i strid 
med dessa kyrkliga befattningar tillskansat sig falsk dispens för att gifta sig 
med en rik jungfru. Denna brottsliga handling var likväl något som den and-
lige frälsemannen inte hann fullborda då han drabbades av en plötslig död.353 
Den fördömde försökte, med andra ord, förbigå kyrkans lagar, något som 
girighet och liderliga lustar synes ha frestat honom till. Men såsom sensmo-
ralen gör gällande misstog sig den andliga frälsemannen i det att Gud, i sitt 

                                                        
350 Somliga bilagor fungerar som argument trots underrubriken declaracio. Ett tydligt sådant 
fall är exempelberättelsen i Rev. VI:75 declaracio, vilken används som argument för de kon-
sekvenser som anges i lärdomen: att de som alltid vill leva och alltid syndar ska pinas i helve-
tet för evigt – en lärdom som framgår i kapitelrubrikens sista led. Se en nämnare analys av 
denna exempelberättelse utifrån dess intrigstruktur i kap. 4 s. 188–189 nedan. 
351 Denna uppenbarelse rymmer, enligt Lundén, revelationernas första och antagligen Birgit-
tas tidigast dokumenterade domstolsscen. Se Den Heliga Birgitta, Himmelska uppenbarelser, i 
översättning av Lundén 1957, b.1 s. 67. 
352 Lärdomen om Kristus/Guds rättvisa dömande framgår i den diskussion som föregår exem-
pelberättelsen. Särskilt framgår lärdomen i det som Maria och helgonen tillstår vid den syn-
diga själens dom i ”Mater misericordie siluit nec aperuit misericordiam suam, quia iste iudi-
candus indignus ea erat. Et omnes sancti una voce clamabant, dicentes: ’Hec est diuina 
iusticia, ut perpetuo exul sit regno et gaudio tuo.’”, Rev. I:28 § 7. Kursiveringen är min. 
353 Rev. I:28 declaracio. För exempelberättelser med liknande funktion se bl.a. I:16 declara-
cio; VI:16 declaracio; VI:28 declaracio; VI:31 declaracio § 58–60. Alla dessa exempelberät-
telser styrker såsom förklaringar de lärdomar som ingår i kapitelrubrikerna och/eller har ut-
skrivits i slutet av revelationen strax innan bilagan. 
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allvetande, inte låter någon lagbrytare undslippa. Den som i livet visar sig 
ovärdig har ingen nåd att vänta. Exempelberättelsen används därmed för att 
motivera varför Birgitta i sin uppenbarelse sett själen fördömas. Med den 
beskrivs bedömningsgrunden för Guds avkunnade straffdom. Vid något 
skede har således Birgittas redaktör, med publiken i åtanke, funnit det lämp-
ligt att lägga till exempelberättelsen som en konkluderande förklaring för att 
tydliggöra att den gudomliga rättvisan alltid ligger till grund för Kristus dö-
mande av människan. Publiken ska inte lämnas med något tvivel om den 
saken. 

Konkluderande observationer 
När det kommer till den retoriska användningen av exempelberättelserna 
som förklaringar går det alltså att fastslå betydande skillnader författarna 
emellan. Strömberg och Odelman må ha funnit att åskådliggörande och för-
tydligande berättelser utgör en gemensam beröringspunkt i revelationerna 
och medeltidens folkliga predikan. Likväl finns det märkbara skillnader i hur 
Birgitta och de svenska predikanterna explikativt väljer att använda sina 
exempelberättelser för att i enlighet med logos göra sina textutläggningar 
förnuftsenligt slagkraftiga. 

Birgitta nyttjar inte bara oftare sina exempelberättelser som förklaringar 
för lärdomar än de svenska predikanterna gör. Exempelberättelsernas förkla-
rande funktion är även mer tillspetsad, avancerad och analyserande i revelat-
ionerna än i postillorna. Anledningen till detta kan vara att Birgitta ville 
blidka och övertyga en mer frågvis publik av mäktiga och litterärt bevand-
rade kvinnor och män, vilka också lär ha uppskattat en högre stilistisk nivå. 
Birgitta behövde alltså göra estetiskt intryck på sina mottagare. Till skillnad 
från Birgitta använder inte predikanterna sina exempelberättelser som analy-
tiska förklaringar, något som kan förstås med att de vände sig till en primär-
publik som uteslutande fick lyssna till en muntligen framförd text. Birgitta 
förväntade sig däremot att merparten av hennes primärpublik själva skulle 
läsa och närstudera hennes texter – alternativt få dem privat upplästa för sig 
– varmed de kunde tillgodogöra sig hennes svårare stil och tidvis tämligen 
djuplodade resonemang. 

Genom att använda sina exempelberättelser som argument och som för-
klaringar söker Birgitta och predikanterna följaktligen tilltala sina publiker 
genom att på rationell väg styrka lärdomar. Ändå är det viktigt att komma 
ihåg att författarna parallellt också nyttjade exempelberättelserna för att ap-
pellera till sina publikers sentiment. 

För rätt känsla: ett känsloreglage 
 

När Birgitta och de svenska predikanterna använder sina exempelberättelser 
som förklaringar och argument för lärdomar, söker de tilltala mottagarnas 
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rationella tänkande: deras ratio. Men författarna ville med sina exempelbe-
rättelser också tilltala sina publiker emotionellt. De ville vid sidan av förnuf-
tet även lära mottagarna att affektivt uppfatta lärdomarna på rätt sätt. För att 
fästa en lärdom i publikens medvetande visste de att de behövde engagera 
mottagarnas pathos eller snarare deras moraliska rättspathos.354 Åtskilligt har 
i den internationella forskningen framhållits om hur medeltida predikanter 
försökte undervisa sina församlingar med hjälp av predikoberättelsernas kän-
slomässiga incitament.355 Många av medeltidens predikanter motiverade rent-
av sitt begagnande av exemplifierande berättelser genom att peka på deras 
affektiva stimulering av publiken. Det gjorde inte minst påve Gregorius den 
store. Han framhöll att lyssnarnas hjärtan, till kärleken för Gud och sin nästa, 
eggades mer av berättade exempel än enskilda ord356 – en sentens som Bir-
gitta kom att inspireras av i revelationerna (se det inledande citatet i kapitel 2 
på s. 46 ovan). 

Det finns dock många sätt att sporra publikens hjärtan inför det kristna 
budskap som lärdomarna bejakar. Exempelberättelserna inte bara aktiverar 
mottagarnas känslor. De reglerar dem. Med berättelserna kan nämligen in-
tensiteten i publikens känslor justeras. Känslorna kan med hjälp av berättel-
serna såväl ökas som dämpas. Dessutom eftersträvar exempelberättelserna 
att föra publikens sinnelag i en riktning som är gynnsam för inlärningen av 
de lärdomar som ges dem: både röra publiken till tårar och till skratt. Med 
sina exempelberättelser försöker författarna därmed manövrera mottagarnas 
känslor för att göra mottagarna mer receptiva för deras sedelärande under-
visning. Häri finner jag särskilt att de växlande använder sina exempelberät-
telser för att väcka fruktan, för att lugnande trösta och glädja, samt för att 
väcka tacksamhet och för att inspirera. 

Ett fruktansvärt observandum 
Till att börja med är varken Birgitta eller de svenska predikanterna främ-
mande för att försöka väcka sin publiks fruktan inför tanken på att förtörna 
Gud. Båda författarna tycks betrakta skrämsel som ett gångbart sätt att 
skärpa publikens uppmärksamhet. I postillorna kan det påminnas om exem-
pelberättelsen med den försumliga ungmön som inte ville bikta sig och motta 
Kristi lekamen innan påsk, och som därför mötte döden utan att ha mottagit 
sakramenten (s. 128–129 ovan). Det kan också hänvisas till revelationerna 

                                                        
354 För Aristoteles beskrivning av pathos i förhållande till logos och ethos, se Aristoteles 
Retoriken, bok 1, kap. 2 § 3–6. 
355 Se förslagsvis Mosher 1911, s. 8; Strömberg 1944, s. 125–129; Welter 1973, s. 82; 
Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 83; Hervé 1988, s. 499–503, 515–518. 
356 Se diskussion kring Gregorius sentens i Rivers 2010, s. 193. I sammanhanget kan även 
jämföras med diskussionen kring de betydelser som Gregorius lade i ordet ”exempel”. Se 
Judic 2010. För andra medeltida författares uttalanden om det känslomässiga värdet hos berät-
tade exempel, och deras förmåga att göra det lättare för publiken att minnas, se Rivers 2010, 
s. 193–195. 
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där Birgitta fick se Gud döma en själ till helvetet. Det var en själ som sedan 
påvisades vara en girig och liderlig andlig frälseman som i strid med sina 
kyrkliga ämbeten, i form av subdiakon och kanik, försökte lura till sig ett 
giftermål med en rik jungfru (s. 143–144 ovan). Förutom att argumentera för 
att senareläggandet av syndabekännelsen och kommunionen är själsvådligt, 
respektive förklara att det är i enlighet med den gudomliga rättvisan att syn-
daren för evigt må vara utvisad från Guds rike och glädje, har dessa båda 
exempelberättelser likaså funktionen av ett kusligt observandum för publi-
ken. De ger emfas åt sin respektive lärdom i form av ett avskräckande exem-
pel – en retorisk funktion som också belagts hos flera medeltida predikobe-
rättelser.357 Genom att upplysas om dessa aktörers hemska öden uppmanas 
den enskilda mottagaren att syna sitt eget liv och noga akta sig för att göra 
samma snedsteg som de olyckliga aktörerna. I dessa fall ska alltså mottagar-
na med stöd av exempelberättelserna inges en obehagskänsla vid tanken på 
lärdomen om försummandet av sakramenten eller lärdomen om Kris-
tus/Guds rättvisa dömande. 

Att Birgitta och de svenska predikanterna var väl medvetna om den om-
skakande effekt som exempelberättelserna kunde ha på publiken visar sig 
därtill i de varsel eller förebud som dyker upp i verken. I Birgittas fall fram-
träder ett par uttalanden i revelationernas kapitelrubriker som ska förbereda 
publiken på att de, i den stundande revelationen och dess exempelberättelse, 
kommer att delges om de förfärliga straff som väntar den syndige.358 

Än tydligare ter sig dock varskoendet om annalkande rysligheter hos pre-
dikanterna. Särskilt kan detta ses i predikan till den tjugotredje söndagen 
efter trefaldighet, där predikanten omtalar en lärdom rörande prästernas ill-
gärningar, vilken artikuleras i negativ varnande bemärkelse i det: att många 
goda och visa klerker fördärvats på grund av girigheten.359 Sedan underrättas 
församlingen om att de nu ska få höra en kuslig historia. Predikanten anför 
det transitiva uttrycket ”Så sägs om en [alltså om en klerk] i ett hårt efter-
döme och rysligt järtecken”.360 Den följande exempelberättelsen har också 
en intrig med ett förfärligt slut. I den skildras en boklärd men obotligt girig 
kanik som, trots tillrättavisning från sin biskop, inte ville dela med sig av 
sina prebenden (det vill säga inkomsterna från sina pastorat) i Roms omnejd 

                                                        
357 Det kan hänföras till den vanliga grupp av predikoberättelser som diskuteras utifrån funkt-
ionen exemplum terrible. Gregg 1997, s. 13. Mosher inringar denna funktion hos medeltidens 
engelska berättade exempel med ”to arouse fear in the sinful or to stimulate the zeal of the 
godly”. Mosher 1911, s. 8. 
358 Se företrädesvis kapitelrubriken i Rev. III:6; VI:76. 
359 Lärdomen om prästernas illgärningar framgår ur ”Ath manger goder klerker väl lärder ok 
wis hawer sina siäll illa forswmat fore tolka päningha snikt ok girj skull”, SMP 4, s. 260. 
Synden sniki ’snikenhet’ eller ’snålhet’ räknas inom teologin som en undervariant av döds-
synden girighet. 
360 SMP 4, s. 260. För en liknande formulering före en annan exempelberättelse, se SMP 4, s. 
101 och 133 samt i JäP, s. 98. Här kan även jämföras med det Strömberg skriver om magister 
Mathias förhållande till skrämmande berättelser i predikan. Strömberg 1944, s. 127. 
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till andra mindre bemedlade klerker. När kaniken oväntat dör var han därför 
kvar i sin synd. En månad efter kanikens bortgång får biskopen i en vision 
tala med hans usla själ. Kaniken säger sig då vara i helvetet för sin girighets 
skull varpå han frågar biskopen om denne är ensam kvar i världen eller om 
det där finns några andra människor. När biskopen förvånat svarar att det 
bara var en månad sedan kaniken dog och att inget ändrats sedan dess, får 
han så veta varför kaniken frågat. Kaniken meddelar att själarna så outhärd-
ligt pinas i helvetets stora eld att varje dag där tycks dem vara lika lång som 
tusen dagar på jorden. Dessutom är det nu så många plågade själar i helvetet 
att kaniken inte trodde att det fanns några människor kvar i världen.361 Ex-
empelberättelsens sensmoral visar härigenom på att girighet inte är någon 
lätt synd utan en synnerligen allvarlig dödssynd. De många kristna som likt 
kaniken och andra klerker struntar i sin andliga faders (i detta fall biskopens) 
ord och förbiser denna synd, gör sig därför förtjänta av gruvligt elände i livet 
efter detta.362 

Att väcka eller intensifiera publikens rädsla utgör emellertid inget själ-
vändamål. I förlängningen är det mottagarnas moraliska självinsikt som för-
fattarna vill åt genom exempelberättelserna och deras dramatik. Birgitta och 
de svenska predikanterna vill med flertalet av sina exempelberättelser inte 
bara lära sin respektive publik om den transcendenta verkligheten eller om 
moraliskt riktiga och felaktiga gärningar. Som tidigare visats i förhållande 
till andra moralföreläsare vill de få människor som handlat orätt att rannsaka 
sitt samvete och känna ånger, skam och sorg.363 Sinnesändring kräver som 
bekant emotionellt engagemang, och drivkraften i känslan av avsky inför 
synden, är inte att underskatta. Om Birgitta och predikanterna lyckades in-
gjuta den känslan i publiken kunde de få de syndiga bland dem att påbörja 
resan mot att bli bättre kristna. I förlängningen ska därmed deras skräm-
mande exempelberättelser få mottagarna att vilja bättra sig. Författarna an-
vänder följaktligen de exempelberättelser som har funktionen av ett fruk-
tansvärt observandum för att medvetandegöra synden och för att stoppa sina 
mottagare från att vandra fördömelsens väg. Särskilt uttalat blir detta i po-
stillorna där skrämande exempelberättelser ibland åtföljs och kommenteras 
av den avslutande bönen: ”Från ett sådant skadligt inträffande och från djäv-

                                                        
361 SMP 4, s. 260–261. 
362 Att denna exempelberättelse ges till stöd för en lärdom om synden hos en kyrkans man kan 
i övrigt tyckas undergräva predikantens egna auktoritet. Ändå kan det tänkas att predikanten 
åberopar den usla kanikens leverne och straff för att visa på sitt eget och andra goda klerkers 
avståndstagande gentemot penningkära kollegor. Klart är att den giriga kaniken blir till syn-
dabock för sådana klerikala missförhållanden som predikanten ej vill sticka under stolen med 
– något som också kan jämföras med Birgittas än skarpare klerikala kritik. Jämför diskussion-
en kring dessa typer av lärdomar hos Birgitta och de svenska predikanterna i lärdomskategori 
3 och Tabell 1C på s. 113–120 ovan. 
363 Jämför Strömbergs framhållanden om magister Mathias Copia exemplorum. Strömberg 
1944, s. 129. För medeltida tankar kring uttryckandet av sorg och tårar vid hörandet av predi-
kan, se bl.a. Blanchfield 1999. För Birgittas förhållande till tårar, se Sahlin 2017. 
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larnas våld bevara oss alla Gud, Fader och Son och den Heliga Anden. 
Amen.”364 

Ett lugnande och tröstande stöd 
Birgitta och de svenska predikanterna nyttjar alltså tidvis sina exempelberät-
telser för att statuera skräckexempel. Men i likhet med andra medeltida mo-
ralföreläsare var de också medvetna om att det inte var konstruktivt att ensi-
digt inge sin publik nedbrytande känslor. Att människor tappade fattningen 
till följd av alltför stor fasa eller sorg var inget som gagnade inlärningen.365 
För att inte stöta bort sina publiker behövde författarna därför balansera upp 
sina utläggningar med exempelberättelser som styrker lärdomarna på ett mer 
förlåtande och hoppfullt sätt. De behövde exempelberättelser som kunde 
lugna, trösta och uppmuntra publiken, något som också framkallas genom 
framställningen av en intrig med en lycklig upplösning. 

Vad gäller predikanterna kan en exempelberättelse som syftar till att 
lugna ses i det inledande bibelreferatet till predikan till den andra söndagen i 
fastan. Det är en allegorisk exempelberättelse som introducerar det genom-
gående ämne som dock först i slutet av predikan utskrivs, nämligen den i 
positiv försonlig bemärkelse artikulerade lärdomen om den gudomliga rätt-
visan: att Gud, med allt sitt herrskap i himmelriket, gläds över den syndiga 
människa som bättrar sig.366 Exempelberättelsen är ingen annan än Jesus 
mycket välkända liknelse med den förlorade sonen från Luk 15:11–32. Till 
att börja med skildras en rik fader med två söner, varav den yngre sonen 
trotsigt beslutar sig för att kräva sin arvedel för att kunna dra ut såsom pil-
grim i färan land.367 Den dumdristiga sonen kommer emellertid snart att bort-
slösa hela sitt arvegods genom skörlevnad, och tvingas då ta tjänst hos en 
byaman. Men i dennes tjänst far sonen mycket illa varefter han skamset be-
slutar sig för att återvända hem till sin fader. När fadern får se den hemvän-
dande och mycket ångerfulla sonen blir han glad och överöser sonen med 
kärlek och ger sina tjänare i uppgift att tillreda en fest till sonens ära. Avslut-
ningsvis tar fadern också sonen i försvar när hans äldre son klagar över de 
omsorger som ägnas hans återvändande broder. Fadern förklarar att endast 
glädje passar sig när det man trott var en förlorad son visar sig vara vid liv 

                                                        
364 SMP 4, s. 57. Jämför andra slutböner efter exempelberättelser i SMP 4, s. 219; SMP 4, s. 
250. 
365 De medeltida predikanterna råddes till att söka trösta sin åhörare. Se Strömberg 1944, s. 
128–129. 
366 Denna lärdom om Kristus/Guds rättvisa dömande diskuteras i predikan delvis efter den 
introducerande allegoriska exempelberättelsen. Men i sin helhet framläggs den i slutet av 
predikan i ”swa samoledis glädhir sik gudh j hymerike, medh allo sino herskapi aff syndogha 
människio bätringh”, SMP 5, s. 219. 
367 Att den yngre sonen ”gik fran sinom fadhir j pylagrims like, vtländhis langhth borth j annat 
konungx rike” (SMP 5, s. 212–213) är inget som Vulgatan gör gällande. Där meddelas bara 
att sonen ”for långt bort till ett främande land”. Se Luk 15:13. Den svenska predikanten har 
allstå här ändrat berättelsen något i det att sonen klär sig som en pilgim när han drar ut. 
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och återvänder hem.368 Med hjälp av predikans efterföljande utläggning ska 
den syndiga människan i denna allegoriska exempelberättelse förstås med 
den dumdristige sonen som alltför självsäkert gav sig ut i världen och förlo-
rade hela sitt fädernearv. Gud däremot, betecknas som fadern som vid sin 
sons ångerfulla hemvändande förlåter honom hans synder och ömt återupptar 
honom i sitt hus. Och detta trots den äldre sonens protester, en son som i 
sammanhanget står för de medkristna.369 Den sensmoral som framträder 
medger således att lydnad och kärlek bör ledsaga människans handlande, 
men också att hon om hon förbrutit sig kan vinna återupprättelse om hon i 
sitt hjärta ångrar sig. På symbolisk väg förklarar därmed berättelsen hur 
Kristus i sin barmhärtiga rättvisa faderligt tar tillbaka den botfärdige i sin 
vänskap. 

Ännu vanligare är det dock att predikanterna låter framlägga en historisk 
exempelberättelse i funktionen av ett tröstande stöd. Detta kan inte minst ses 
i predikan till den sjätte söndagen efter påsk. Här ges en exempelberättelse 
som ett trösterikt argument för en lärdom om Guds rättvisa som artikuleras i 
positiv försonlig bemärkelse strax före berättelsen: att Herren alltid är nära, 
alltid hör oss och alltid är beredd att skänka oss sin rika nåd.370 I berättelsen 
skildras hur en präst en dag bar Kristus lekamen till en sjukling i en tysk 
köpstad, och hur han åtföljdes av mycket folk, däribland en lastbar och fattig 
sköka. Denna sköka kom vid detta tillfälle att i hjärtat besökas av den Heliga 
Anden, som fick henne att betänka de synder och missgärningar som hon 
begått. Med tårar och ord börjar hon nu ångerfullt att banna sig själv varpå 
hon i affekt rusar framför folket mot prästen. Vid detta knuffas hon dock 
bryskt ned av folket i en gyttjepöl, där hon förblir sittande på knä. Sitt elände 
till trots bedyrar dock skökan sin tro på Kristus närvaro i det lekamensbröd 
som prästen håller i sina händer. Hon ber också ödmjukt om förlåtelse för 
sina synder. Plötsligt hörs då en hög röst på latin komma från lekamensbrö-
det. Prästen och folket ser skrämda på det inträffade. Men skökan tar mod till 
sig och ber rösten att tala på tyska så att hon kan förstå det sagda, något som 
också sker. Strax klargör rösten på tyska att skökan blivit förlåten, och när 
kvinnan reser sig ur gyttjepölen tycks hennes kläder vara alldeles rena som 
om hon aldrig varit i smutsen – ett tecken för alla de kringstående om Kris-
tus förbarmande med den som botfärdigt bevisar sin tro.371 Också i denna 
exempelberättelse är det således människans skuldmedvetenhet som fram-

                                                        
368 SMP 5, s. 212–215. Även Birgitta återkopplar i revelationerna till denna välkända liknelse 
med den förlorade sonen. Dock sker det enbart genom referenser eller beskrivningar och inte 
genom att berättelsen framställs i sin helhet. Jämför Sjöberg 2003, s. 231–232. 
369 Se denna utläggning i SMP 5, s. 215–216. För medeltida diskussioner och uttolkningar av 
liknelsen med den förlorade sonen, se Wailes 1987, s. 236–245. 
370 Denna lärdom om Kristus/Guds rättvisa dömande kan utläsas i de profetiska orden ”for thy 
war härra är alla stdaz likanär oss ath höra ok allastadz lika riker oss sina nadher ath giffua”, 
SMP 4, s. 41. 
371 SMP 4, s. 41–42. 
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hävs i sensmoralen att uppriktig ånger leder till frälsning. Guds lag må vara 
krävande, men Gud är också kärleksfull mot dem som vänder åter från syn-
den. Församlingsborna ska betänka att Herren, som till och med förlåter 
prostituerade, också kommer att förlåta dem deras försyndelser om de gör 
sann avbön. 

De av predikanternas exempelberättelser som har denna funktion upp-
muntrar följaktligen församlingen att lita på Kristus misskund och välvilja, 
samtidigt som den påminner om att ingen bör missunna någon annan Guds 
nåd.372 De två ovannämnda exempelberättelserna uppträder också i predikans 
främre del. Men intressant nog placeras många av predikanternas lugnande 
exempelberättelser även nära predikans slut, där de åtföljs av en avslutande 
bön som trösterikt kommenterar exempelberättelsens förevisade lärdom med 
orden ”Det samma må Gud Fader, Sonen och den Heliga Anden unna oss 
alla. Amen”.373 Flera av predikanternas berättelser ska så till vida ingjuta 
hoppfullhet i publiken. Möjligheten till själslig frälsning ska kort sagt stå 
klar för alla och envar efter hörandet av predikan. 

I revelationerna finns det likaså exempelberättelser som används i lug-
nande funktion, även om dessa är färre än i postillorna. Bland annat föregås 
en exempelberättelse i IV:15 av ett transitivt uttryck, i vilket Kristus tröstar 
Birgitta genom att säga ”Därför vill jag, för att styrka ditt tålamod med lär-
dom av Guds ord, säga dig ett exempel”.374 Särskilt vanlig är den uppmunt-
rande funktionen också hos de exempelberättelser som i Birgittas utlägg-
ningar styrker lärdomar om sakramentens förtjänst eller om ödmjukhet-
ens/syndaångerns väg till Herrens vänskap – lärdomar som artikuleras just i 
positiv eller positiv försonlig bemärkelse.375 

Bland dessa kan särskilt den exempelberättelse som upptar hela VI:115 
anföras. Denna framläggs till stöd för en lärdom om sakramentens förtjänst 
som inkluderats i revelationens kapitelrubrik, och som där artikuleras i posi-
tiv försonlig bemärkelse: att den goda viljan (att bikta sig) är tillräcklig för 

                                                        
372 För andra av predikanternas exempelberättelser som ges till stöd för lärdomar om ödmjuk-
heten/syndaånger respektive sakramentens förtjänst (särskilt bikten och boten) som läkemedel 
för syndaren, se bl.a. SMP 4, 17–18; SMP 4, 256–257; SMP 5, s. 35–37. Se även två exem-
pelberättelser som ges till stöd för lärdomar om avund respektive att människan bör lämna 
dömandet av andra människor till Gud i SMP 4, s. 109–110; SMP 4, s. 116–117. 
373 JäP, s. 11. Jämför liknande slutböner efter exempelberättelser som ges i lugnande och 
tröstande funktion, se bl.a. JäP, s. 57, 69, 79; SMP 4, s. 182; SMP 5, s. 45, 81. 
374 Rev. IV:15 § 3. I den efterföljande allegoriska exempelberättelsen figurerar en moder som 
klokt uppfostrar sina två söner efter deras olika fallenheter i IV:15 § 4–17. Lärdomen, som 
påträffas i revelationens kapitelrubrik, har med Herrens/Skaparens omsorger för människan 
att göra. Denna lärdom handlar om att Gud ibland utlovar timliga ting med vilka egentligen 
andliga ting ska förstås. Gud gör detta eftersom mäniskan annars inte skulle förstå hans vilja. 
Genom att tala om värdsliga gåvor kan de andliga förstås. Herren anpassar sig alltså till män-
niskans förstånd. 
375 Se företrädesvis Rev IV:93 declaracio; VI:80; VI:97. 
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den ångerfulle som inte kan få en biktfader.376 Exempelberättelsens intrig 
utspelar sig i Rom där en finsktalande man från Åbo stift inte kan finna nå-
gon biktfader som förstår det finska språket. Efter att ha misslyckats att göra 
sig förstådd bland stadens klerker går mannen till Birgitta för att fråga henne 
till råds. Birgitta hör då i anden Kristus säga att mannens blotta vilja att bikta 
sig är tillräcklig. Himmelens portar öppnas nämligen för alla dem som efter-
strävar det goda och hatar det onda. Den finske mannen ska därför vara 
ståndaktig i sin tro och bikta sig när han kommer tillbaka till sitt hemland. 
Mannen ska heller inte rädas för sin själs våda om han skulle dö på vägen, då 
han även i detta fall kommer att vara välkommen i paradiset enligt Kristus. 
Exempelberättelsens lugnande funktion kan inte minst ses i detta sista be-
sked. Den finske mannen kan oavsett livsöde räkna med Herrens överseende 
med hans uteblivna bikt. Sensmoralen förstås i det att Gud aldrig dömer 
människan för något som hon själv inte rår för. Tvärtom erhåller den männi-
ska, som har den goda viljan att bikta sig, himmelens stor nåd. Denna för-
vissning ska publiken bära med sig såsom en tröst i tillvaron. Mottagarna ska 
känna sig trygga i att Gud ser bortom deras mänskliga brister om deras vilja 
är god. 

En skrattretande förevisning 
Komik kan också vara ett sätt att dämpa ångest, vilket medeltidens predikan-
ter väl visste att nyttja.377 Flera undersökningar av homiletiskt material från 
Europa har visat att predikanterna till och med kunde frestas att framställa 
intriger vars underhållande effekt kom i konflikt med den lärdom som berät-
telsen skulle förevisa. Liksom tidigare påpekades i kapitel 1 var denna miss-
riktning något som predikanterna råddes att akta sig för och som framkallade 
skarp kritik mot själva användningen av predikoberättelser.378 Varken Bir-
gitta eller de svenska predikanterna synes emellertid vara i farozonen för 
något överutnyttjande av komik. Ingen av dem hade som huvudmål att leve-
rera underhållning, förströelse eller skämt. Ändå framställs lärdomar ibland 
med hjälp av exempelberättelser som kan ha fått en och annan att dra på 
munnen och att med större uppsluppenhet följa utläggningen. Vissa lärdo-
mar i revelationerna och postillorna tycks särskilt gynnas av exempelberät-
telsernas humoristiska inslag och deras uppbyggande av situationskomik. 

                                                        
376 Lärdomen om sakramentens förtjänst kan utläsas i den första meningen i kapitelrubriken 
till VI:115 i ”Voluntas bona sufficit penitenti, dum copiam confessoris non habuerit”. 
377 För denna humoristiska funktion, se Mosher 1911, s. 8; Owst 1961, s. 161–168; Strömberg 
1944, s. 125; Hervé 1988, s. 515–518. För exempellitteraturens skifte mot en mer vardagsnära 
och underhållande ton under hög- och senmedeltiden, se Tubach 1962. För medeltida humor 
och komik i allmänhet, se härutöver Ferm 2002; Ferm 2008. 
378 Se företrädesvis Phillips 2007a; 2007b, s. 13–63. För den klerikala kritiken men också 
toleransen kring användandet av humoristiska berättelser i predikan, se även Riising 2001. 
För åsikten att undvika skratt i predikan, se härtill Jones 2015. 
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Dessa exempelberättelsers humoristiska funktion är både välövervägd och 
metodisk. 

Andersson menar att djävlarna i postillornas berättelser ibland kan skild-
ras i mer lustig än skrämmande dager, och det särskilt när demonerna möter 
människor som överlistar dem.379 Men motsatt kan exempelberättelserna 
även ha lockat församlingen att skratta åt den syndare som låter sig narras av 
djävulen. För att underbygga den i negativ varnande bemärkelse artikulerade 
lärdomen om habegäret och djävulen: att människan ej ska stjäla, då hon för 
detta blir gripen av djävulen för sin synds skull,380 berättar predikanten i pre-
dikan till pingstdagen om en tjuv och dennes möte med djävulen. I denna 
berättelse uppenbarar sig djävulen för tjuven i en mans skepnad och uppma-
nar tjuven att begå stöld med löftet om att tjuven aldrig kommer att hängas 
för brottet. Tjuven fortsätter så att stjäla men åker till slut ändå fast efter flera 
djärva tilltag. Djävulen ser då till att det inte finns något rep att hänga honom 
i. Dessutom kommer djävulen till tjuven och ger honom en säck med pen-
ningar för att tjuven med detta ska muta sina fångatagare. När säcken öppnas 
finns dock inget annat i den än ett rep som är starkt nog att hänga tjuven 
med.381 Till komiken hör i detta fall den insinuerade sensmoralen och situat-
ionskomiken i det att tjuvens försök att lura rättvisan, genom att fästa sin 
tilltro till djävulen, slutade med att han inte lurade någon annan än sig själv. 
Genom en överraskande vändning visar sig djävulen ha spelat honom ett fult 
spratt. Tjuven blir på så vis inte bara en sinnebild för konsekvenserna av den 
ovanstående lärdomen. Han kan även tänkas ha blivit en måltavla för för-
samlingens hånskratt: hans dumhet blir skrattretande. Som notorisk tjuv och 
återfallsförbrytare får han dessutom det straff som han väl förtjänar, också 
enligt tidens världsliga rätt,382 något som talar för att publiken inte förvänta-
des känna sympati för tjuven utan i stället gladde sig åt hans fall. 

                                                        
379 Andersson 1991a, s. 288–289. Jämför med uttalanden om bilden av senmedeltidens djävul 
i Raudvere 2000; Muchembled 2002. För ett perspektiv på medeltidens djävul i förhållande 
till reformationens, se Berntson 2015. För djävulen och djävlar inom exempellitteraturen, 
jämför även Gregg 1997, s. 25–45; Newman 2012. Se därtill Gurevič 1988, s. 193; Edden 
1992. 
380 Lärdomen framgår ur ”Thät sätte budordh är thät at thu människia skalt ey stiäla thinom 
jämcristnom […] Swa som fuglin warder gripin oforwarande j snarana swa warder ok opta 
människion gripin aff diäflenom j enom ondom thima som hon haffuer sik siälff forbrutit”, 
SMP 4, s. 64–65. Det är för övrigt ett tydligt exempel på en lärdom som delas mellan två 
grupper av lärdomar inom två lärdomskategorier. Denna delas närmare bestämt med den 
grupp inom lärdomskategori 1 som rör djävulens/djävlarnas fientliga natur och den grupp 
inom lärdomskategori 2 som rör girigheten/rikedomens korrumperande. 
381 SMP 4, s. 65. För liknande, se bl.a. SMP 4, s. 68–69; SMP 4, s. 167–168 och JäP, s. 10–
11. 
382 Hit kan även föras att det pejorativa epitetet tjuv under medeltiden var synnerligen demora-
liserande. Förutom att den som gjort sig skyldig till allvarlig stöld (full tjuvnad) i de svenska 
medeltidslagarna straffades med döden, markerade blotta benämningen ”tjuv” en individs 
sociala utanförskap och ärelöshet. Ekholst 2009, s. 110–111. 
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Birgittas möten med stöddiga individer i revelationernas exempelberättel-
ser kan emellanåt ge en liknande humoristisk effekt. Det kan tydligt ses i 
IV:122 där Kristus klandrar en storman (troligtvis Knut Folkesson av Al-
gotssönernas ätt383) för hans kroppsligen lastbara leverne och högmod. I re-
velationens kapitelrubrik framgår den i negativ varnande bemärkelse artiku-
lerade lärdomen om människans högmod emot Gud: att den som lever syn-
digt, och som ej skyndar att ångra och dygdigt bättra sig, kommer att störtas 
ned i avgrunden av sin ovän djävulen.384 Och i revelationens åtföljande addi-
cio beläggs sedan konsekvenserna av denna lärdom genom stormannens 
syndiga uppträde och det öde som han därav rönte. Det berättas att han, i 
tron att Birgitta skadat hans ställning hos Sveriges kung, en dag ilsket hällde 
vatten över henne från ett fönster. Förnedrad men behärskad uttalar Birgitta 
vid detta tillfälle en förlåtande bön för sin ogärningsman. Kristus låter sig 
emellertid inte blidkas. Senare under ett mässfirande uppenbarar han sig för 
Birgitta och meddelar att stormannen gjutit blod, talar fräckt emot Gud, dyr-
kar sitt kött och åtrår jorden i stället för Gud och att han i och med detta 
stänger Gud ute från sitt hjärta. Därför säger Kristus att stormannen, om han 
inte snabbt ångrar sina synder, må akta sig så att han inte dör i sitt eget blod. 
Detta är också vad som sker när stormannen en kort tid därefter avlider i 
näsblod (ett tillbud som i sammanhanget tillerkänns djävulen, som på grund 
av mannens gudsfrånvändelse givits fria tyglar att festligt förgöra honom!).385 
Denna exempelberättelse föranleder, precis som alla andra i revelationerna, 
en sensmoral som är allvarligt menad. Här förespeglas att den som likt stor-
mannen lever syndigt och sätter sig upp emot Kristus – i detta fall genom att 
uppträda spydigt mot Kristus språkrör Birgitta – utan att därefter ångra sig, 
kommer att möta ett grymt men passande slut i händerna på ovännen djävu-
len. Men detta allvar hindrar inte att berättelsen samtidigt antyder en maka-
ber humor i den gudomliga vedergällningens namn. Det är en vedergällning 
som blir tydlig i det att mannen kroppsligen straffas (med flödande näsblod) 
på samma sätt som han syndat (hällt vatten och gjutit blod). Han dränks 
alltså i förnedring. Sympatin för Birgitta ställs som synes mot publikens 

                                                        
383 Se Lundéns kommentar. Den heliga Birgitta, Himmelska uppenbarelser, i översättning av 
Lundén 1958, b. 2, s. 202. Jämför Bergh 2002, s. 37–38. 
384 Lärdomen om gudsolydnad/högmod kan ses i det senare ledet (som jag kursiverat) i kapi-
telrubriken till Rev IV:122 i ”Quod vita hominis dissoluti et tepidi est quasi pons artus et 
periculosus, de quo si non vertat se cito saltando in nauem vite, penitencie et virtutum, preci-
pitabitur ab inimico demone in chaos profundum.” Märk även den sista meningen i revelat-
ionen före underrubriken addicio. Det poetiska språket har jag alltså i tydningen ovan inte 
återgett. Till skillnad från predikanternas omedelbart föregående lärdom kan det dessutom 
nämnas att jag i denna inte finner att djävulen utgör något huvudsubjekt. Medan predikanterna 
tydligt understryker djävulens agerande när människan bryter mot det sjätte budordet utgör 
han i Birgittas ovanstående lärdom en sekundär straffande ond makt. Jämför s. 105 och fotnot 
242 och 243 ovan. 
385 Rev IV:122 addicio. Humor av det makabra och/eller satiriska slaget kan även skönjas i 
bl.a. Rev. II:2 declaracio; V1:78; VII:29 § 7–10. 
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förväntade antipati för den fräcke stormannen, vars skändliga värv kom på 
skam. 

En tacksamhetsframkallande belysning 
Ännu en vanlig känslomässig funktion återgår på Birgittas och de svenska 
predikanternas önskan att hos publiken framkalla tacksamhet. Dessa exem-
pelberättelser söker med sina lycksaliga upplösningar värma mottagarnas 
hjärtan med tillfredsställande erkänsla. Samtliga av författarnas exempelbe-
rättelser syftar visserligen till att fylla publiken med uppskattning för den 
nyttiga lärdom som de styrker. Ändå aktualiserar vissa exempelberättelser 
mer än andra den tacksamhet som människan bör visa Herren för möjlighet-
en till frälsning – en kärleksgåva som ytterst kommer av Jesus blodsutgju-
telse för alla människors synders skull. Därtill uppmanar flera av revelation-
ernas exempelberättelser till tacksamhet för det bistånd på frälsningens väg 
som Herren sänt mänskligheten i egenskap av sina utvalda ombud och tales-
personer. Här kan särskilt påminnas om den exempelberättelse i revelation-
erna som styrkte lärdomen att Kristus via Birgitta ordinerade läkemedel till 
en mor och hennes sjuka gosse. Det var en exempelberättelse som utöver att 
fungera som ett argument för lovprisandet av Birgittas utvaldhet även manar 
publiken till tacksamhet för den barmhärtighet som Gud genom Birgitta vi-
sade modern och sonen (se s. 132–133 ovan).386 

Liknande fall kan också påträffas i postillorna, där predikanterna emel-
lanåt både söker argumentera för en lärdom och emotionellt röra församling-
en till tacksamhet för denna med hjälp av en exempelberättelse. Nämnas kan 
särskilt exempelberättelsen i den nittonde söndagen efter trefaldighet där 
predikanten framhåller den i positiv försonlig bemärkelse artikulerade lär-
domen om helgonens bistånd: att det hänt att många sjuka människor i nöd 
blivit botade av helgonen å Guds vägnar.387 Sedan anför predikanten att han 
vill berätta om ett sådan lycklig händelse som inträffade i Rom där en fattig 
och enkel man tjänade i en kyrka (troligen som fattigbroder) som var vigd åt 
de heliga martyrerna Cosmas och Damianus. Det hände att denne man blev 
svårt sjuk i ett av sina lår, vars hud ruttnade när likmaskar krälade däri. 
Mannen bad likväl tåligt sina helgonpatroner om hjälp. En natt blir han 
också bönhörd, när han i drömmen får se Cosmas och Damianus komma till 
hans undsättning. De två helgonen frågar sig var de kan få tag på färskt kött 
att ersätta mannens sjuka lår med, varefter de drar sig till minnes att en svart 

                                                        
386 För andra av Birgittas exempelberättelser med funktionen av en tacksamhetsframkallande 
belysning som styrker en lärdom artikulerad i positiv/positiv försonlig bemärkelse, se även 
bl.a. Rev. I:16 decalaracio; I:48 § 2–4; II:29 § 3–6. 
387 Denna lärdom, tillhörande gruppen Marias/helgonens helighet/bistånd, kan utläsas i ”holkit 
pröffuat är j manga manna siwkdom ok nödh Som hälga män haffwa hulpit aff gudz wägna til 
sina helbrögda”, SMP 4, s. 234. Jämför även med Andersson som analyserat denna berättelse 
i Andersson 1991a, s. 274–275. Jag gör dock en annan tolkning än Andersson beträffande 
vilken lärdomssentens denna berättelse underbygger i textsammanhanget. 
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man nyligen dött och begravts vid Sankt Peterskyrkan. Helgonen gräver då 
upp den svarte, tar hans lår till den sjuke och kastar sedan det ruttna låret i 
den svartes grav. Dagen därpå, när den förut sjuka mannen vaknar, känner 
han sig kry. Dessutom ser han att hans lår är svart men helt friskt. Upprymd 
visar då mannen upp sitt friska svarta ben för folket i kyrkan och leder dem 
till den svartes grav där de finner det ruttna låret. Alla förstår vid denna syn 
att mannen belönats för sitt tjänande av de heliga martyrerna, varpå de 
lovordar Herren och tackar för hans stora nåd genom helgonen.388 Berättel-
sens sensmoral är således att Gud via helgonen hjälper den fromme till hälsa. 
Och det är något som församlingen, precis som folket i berättelsen, borde 
tacka Gud för. Ty helgonen står alltid i förbindelse med Herren, varför den 
som ej känner sig värdig att tala direkt med Herren kan rikta sina förböner 
till dem. 

En inspirerande demonstration 
Slutligen vill Birgitta och de svenska predikanterna med flera av sina exem-
pelberättelser även inspirera mottagarna till ett dygdigare liv. Mer än att 
mana till tacksamhet finner jag nämligen att författarna med många berättel-
ser också vill inge mottagarna entusiasm att besvara Guds kärlek på det sätt 
som den aktuella lärdomen förordar: att hos publiken väcka ivern att företa 
det goda. Annorlunda uttryckt riktar de exempelberättelser som används på 
detta sätt uppmärksamheten mot synnerligen föredömliga mänskliga beteen-
den som påvisas leda till saliggörelse. Här kan påminnas om den allegoriska 
exempelberättelsen i postillorna som gavs till stöd för lärdomen om den 
sanna medkristnes natur genom att skildra hur den barmhärtiga samarierns 
omsorgsfullt tog hand om en lemlästad man. Ty förutom att fungera som en 
förklaring till vad som egentligen menas med begreppet ”medkristen”, upp-
manar denna berättelse även publiken att ta efter samarierns berömvärda 
kärleksgärningar (se s. 140–141 ovan).389 

Jämförliga exempelberättelser med en inspirerande funktion finns också i 
revelationerna. Företrädesvis belyses Birgittas välgärningar i flera berättel-
ser.390 Men det förekommer även att andra individer skildras uträtta efterföl-
jansvärda ting.  

Det senare fenomenet kan bland annat ses i II:7. Där ges en historisk ex-
empelberättelse för att förklara Kristus strax innan berättelsen utskrivna lär-
dom, vilken artikuleras i positiv bemärkelse och som rör världsligt omdöme: 
att riddarna bör ha namn på grund av värdigheten och dräkt på grund av gär-

                                                        
388 SMP 4, s. 234–235. Se även bl.a. följande exempelberättelser, vilka dessutom styrker en 
lärdom artikulerad i positiv/positiv försonlig bemärkelse, genom funktionen av en tacksam-
hetsframkallande demonstration i SMP 4, s. 75–76; SMP 5, s. 88; JäP, s. 61–62. 
389 För andra exempelberättelser med funktionen av en inspirerande demonstration i po-
stillorna, se förslagsvis SMP 4, s. 87–88; SMP 4, s. 103–104; SMP 4, s. 104; SMP 4, s. 165–
166; SMP 4, s. 263–264. 
390 Se häribland Rev. IV:11 § 9–13; VI:65 § 79–82; VI:84; Extr: 98. 
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ningen och den heliga trons försvarande (alltså att riddarna bör vara rättfär-
diga och handla ansvarsfullt i världen till kyrkans försvar).391 Det berättas här 
om en hovman som till skillnad från de andra lekmannastånden varken od-
lade jorden, seglade över haven med handelsvaror eller idkade hantverk. När 
hovmannen ödmjukt betänker sina förmågor och hur han bäst bör tjäna Gud 
inser han emellertid sitt kall. Trots att han känner sig svag till både kropp 
och sinne bestämmer han sig för att som riddare ta upp vapen och inför en 
världslig furste svära att försvara den heliga kyrkan. Väl inför fursten blir 
han ledd in till altaret i en kyrka där hovmannen i närvaro av en präst svär 
riddareden. Han svär högtidligt att med alla de krafter – som Gud må skänka 
honom – bekämpa kristenhetens fiender samt värna Guds vänner och göra 
väl emot änkor och faderlösa. Dessutom svär han att avsäga sig sin egen 
vilja till förmån för Guds, och att utgjuta sitt blod för den heliga kyrkan. Då 
riddaren uttalat dessa ord ger fursten honom en ny dräkt till tecken på att 
riddaren lovat fursten och Gud lydnad. Därtill ger fursten riddaren ett svärd 
med vilket riddaren ska krossa Guds fiender, och en sköld till skydd med 
vilken riddaren tåligt ska uthärda skador. Slutligen mottar riddaren också 
nattvarden från prästen, i vilket riddaren genom Kristi lekamen förenas med 
Gud.392 I denna berättelse tecknas således riddarens uppträdande som en ex-
emplarisk förebild för de välborna män som önskar bli riddare. Som sensmo-
ralen visar bör den som vill kalla sig för riddare och iklä sig riddarens lev-
nadssätt göra det av rätt anledning. För då kommer han av Gud att erhålla det 
som han saknar i styrka och mod. Med denna exempelberättelse vill Birgitta 
följaktligen fästa den förevarande lärdomen i mottagarnas medvetande ge-
nom att entusiasmera dem. Hon vill inspirera dem att göra gemensam sak 
med riddaren, något som den helige Georg och andra goda riddare efter ex-
empelberättelsen kommenteras ha gjort.393 

Konkluderande observationer 
Med hjälp av sina exempelberättelser ville sålunda både Birgitta och de 
svenska predikanterna tilltala och ledsaga mottagarnas känslor för att på så 
sätt beröra deras samvete i grunden. De ville reglera det sätt som deras mot-
tagare affektivt förhöll sig till de lärdomar som utskrivs i revelationerna och 
i predikan. Och det är något som författarna också kan ses ha eftersträvat 
genom ganska likartade tillvägagångssätt. För till skillnad från när Birgitta 
                                                        
391 Denna lärdom, som jag grupperat till gruppen omdöme i världen, kan utläsas strax efter 
exempelberättelsen i ”Tales et deberent esse milites, qui nomen deberent habere propter digni-
tatem, habuitum propter operacionem et defensionem fidei sancte.”, Rev. II:7 § 36. 
392 Rev. II:7 § 17–35. Samma exempelberättelse upprepas också i och VIII:32 § 4–15 där den 
ges till stöd för samma lärdom. För andra exempelberättelser som även ges i inspirerande 
syfte med andra individer än Birgitta, se bl.a. den i Rev. II:7 § 12–15; II:26 § 1–7; III:7 § 4–5; 
VI:4 § 35–36 och VIII:13 § 35–36; VI:65 § 79–82. 
393 Rev. II:7 § 36. Om den helige Georg (död 303) kan för övrigt framhållas att han var en 
uppskattad officer i den romerska armén i Kappadokien. Dock led han som kristen till slut 
martyrdöden under kejsare Diocletianus förföljelse. 
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och predikanterna använder sina exempelberättelser som rationella argument 
eller förklaringar för lärdomar, låter de i detta fall göra snarlika strategiska 
uppställningar. De kan omväxlande ses ha använt sig av berättelser med 
kuslig, sorgsen, lugnande och glädjefylld dramatik. 

Via olika typer av exempelberättelser tas sålunda publiken inte sällan 
med på en känsloladdad färd där man vill locka fram kontrasterande emot-
ioner hos publiken – en process där Birgitta och predikanterna även förstär-
ker sin publiks upplevelse av de lärdomar som berättelserna styrker. Dessu-
tom blir det tydligt att författarna också ville lära sina publiker att hålla sina 
känslor i schack, något som krävde att den enskilde mottagaren i sitt inre 
lärde sig att ”känna rätt”, det vill säga att förnimma lärdomarna som en 
rättrogen kristen.394 Ty endast om mottagaren befann sig i rätt sinnesstäm-
ning kunde denne förmås att internalisera de lärdomar som författarna fram-
lade, och i förlängningen närma sig Herren och den eviga sanningen. 

Sammanfattade resultat 
 
Utifrån undersökningarna i detta kapitel har det alltså framkommit att Bir-
gitta och de svenska predikanterna retoriskt drog nytta av sina exempelberät-
telser på flera sätt vid undervisningen av sina publiker. Bland de många re-
sultaten finner jag dock att följande särskilt bör lyftas fram. 

Till att börja med visade resultatet på en bred tematisk variation beträf-
fande de moraliska/trosmässiga normer, i form av lärdomar, som författarna 
i sina verk använde sina exempelberättelser till stöd för. När lärdomarna 
sorterades efter de tre relationer med vilka människan åläggs söka sin fräls-
ning: 1. den ömsesidiga relationen med Gud och de metafysiska varelserna, 
2. relationen med nästan och skapelsen, samt 3. relationen med den heliga 
kyrkan och Guds ombud, blev det emellertid synligt att både Birgitta och 
predikanterna lade tyngdpunkten på de lärdomar som återfanns inom den 
första kategorin. Bägge författarna gav förtur åt lärdomskategori 1, något 
som tolkades som väntat mot bakgrund av revelationernas och de svenska 
medeltidspostillornas övergripande andliga tematik, i vilken människans 
relation med Herren är det avgörande. Beträffande lärdomskategori 2 och 
lärdomskategori 3 förhöll sig dock författarna olika. Birgitta lade betydande 
vikt vid lärdomskategori 3 medan predikanterna hellre underbyggde lär-
domskategori 2. Detta var ett resultat som även det korresponderade med 
den generella inriktningen i deras respektive verk, i det att Birgitta i mycket 

                                                        
394 Just uppgiften att lära publiken att ”känna rätt” är något som även Allen diskuterar rörande 
exemplifierande narrativ. Allen tar upp detta i förhållande Mary Carruthers studie om medel-
tidens förståelse av minnet som nära kopplat till intryck i form av känslor. Allen 2005, s. 17; 
Carruthers 1990, s. 49–50, 169. 
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beskriver kyrkans och kristenhetens framtid medan predikanterna snarare 
talar om lekfolkets fromhet i vardagen. 

Vidare var det inte alltid samma grupper av lärdomar som författarna pri-
oriterade inom de tre lärdomskategorierna. Trenden var att Birgitta särskilt 
använde sina exempelberättelser för att lära sina mottagare om Guds bedö-
mande av människan och hennes utsvävningar. Däribland poängterade Bir-
gitta lärdomar om människans uppvisande av öppen gudsolydnad/högmod 
eller också de om människans högmod/högfärd mot nästan – en syndig van-
del som Birgitta själv, i den heliga kyrkans tjänst, utsänts av Kristus för att 
påtala och reformera, vilket också underströks i lärdomar om lovprisandet av 
hennes utvaldhet. Predikanterna använde i stället oftare än Birgitta sina ex-
empelberättelser för att lära sina mottagare om den ständigt lurande djävulen 
och betydelsen av att människan med tro/hopp, omsorger om nästan samt 
med vördnad inför sakramenten fullgjorde sin plikt som kristen. Därmed 
framträdde en bild som var typisk för Birgittas vilja att sedligt nydana kyr-
kan och samhället jämte predikanternas mindre förebrående och mer sam-
manhållningsfokuserade folkpredikan.  

Dock ska det inte glömmas att båda författarna med sina exempelberättel-
ser till större del underbyggde lärdomar som är positivt artikulerade. För 
såväl Birgitta som predikanterna lät sammantaget (sett till alla tre lärdomska-
tegorierna) styrka fler lärdomar som artikuleras i positiv/positiv försonlig 
bemärkelse än i negativ/negativ varnande bemärkelse. De bedömde det alltså 
i stort vara angelägnare att med sina berättelser kasta ljus på det angenäma 
och föredömliga än att varna för det hemska och klandervärda. 

Det framkom även att författarna med sina exempelberättelser framhävde 
lärdomarna i enlighet med tre övergripande retoriska funktioner i sina verk. 
Exempelberättelserna underbyggde lärdomarna genom att på fler sätt verka 
såsom I. argument, II. förklaringar och III. känsloreglage, varvid författarna 
med den sista funktionen sökte att beröra och reglera mottagarnas känslor. 
Till likheterna hörde att bägge författarna genom berättelserna försökte 
koppla ett fast grepp om sina mottagares känslor och komma åt adressaternas 
hela känslospektra för att styra dem i kristlig riktning: få dem att ”känna rätt” 
beträffande den styrkta lärdomen. Men tendensen var ändå att Birgitta an-
vände fler elaborerade allegoriska exempelberättelser, som gavs som analy-
tiska argument eller också som eleganta men intrikata förklaringar av lärdo-
mar. Predikanterna framlade mestadels historiska exempelberättelser som 
gavs som lättfattliga och ofta uppmuntrande argument för lärdomar. Dessa 
skillnader samspelade dessutom väl med det faktum att författarnas primär-
publiker skulle tillgodogöra sig texterna på delvis olika vis. Birgitta skrev för 
en publik som förväntades ta till sig revelationerna privat genom intim när-
läsning (via egen eller någon annans läsning), medan predikanternas publik 
kollektivt skulle lyssna till predikan. Olika krav ställdes följaktligen på för-
fattarna och på deras stil, vilket också utifrån resultaten i kapitlet kunde ses 
påverka deras sätt att använda exempelberättelserna. 
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Sammantaget kan det således konstateras att Birgitta och de svenska pre-
dikanterna, trots att de båda förhöll sig till en gemensam kristen exempel-
tradition, lät använda sina exempelberättelser på flera skilda sätt retoriskt: 
något som både berättar om vad författarna ville åstadkomma och om vad de 
trodde skulle gynna deras publikers moraliska fostran. För att effektivt kunna 
beröra och övertyga adressaterna med exempelberättelserna, och till slut få 
dem att internalisera de lärdomar som exempelberättelserna styrker, krävdes 
emellertid att författarna även utformade berättelserna på ett fördelaktigt vis. 
Författarna behövde tänka på att välja moraliserande berättelser med lämp-
liga och publikfriande ingredienser – ett tillvägagångssätt och en undervis-
ning som kommer att utforskas i nästa kapitel. 
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4. Exempelberättelsernas narrativa 
undervisning 

En herre fäste sig en hustru, åt vilken han byggde ett hus, skaffade tjänare, tjänarinnor 
och livsförnödenheter. Sedan for han bort.395 
 

Birgitta återger Kristus inledande ord i en exempelberättelse  
 
Det hände så att det i en skog fanns en god och gudfruktig eremit. Han brukade gå ut 
till närmaste köpstad för att predika och undervisa folket. Då gästade han en fattig te-
gelslagare […].396 
 

Predikanten påbörjar berättandet av en exempelberättelse 
 
Inledningar som dessa är vanliga i Birgittas och de svenska predikanternas 
exempelberättelser. Publiken görs bekant med rollinnehavarna och den spel-
plats som de befinner sig i, men förflyttas sedan raskt in i det centrala hän-
delseförloppet där en komplikation väntar. Som tidigare nämnts vill förfat-
tarna via exempelberättelserna retoriskt styrka lärdomar i sina verk och ytter-
ligare forma publikens uppfattning om dessa lärdomar. Men för att lyckas 
med det måste författarna se till att varje exempelberättelse utgör en fullödig 
berättelse med förmåga både att fånga mottagarnas intresse och att ända-
målsenligt ledsaga deras tänkande. Exempelberättelsen behöver följa en 
tydlig sedelärande logik och dess olika enheter vävas samman till en spän-
nande och meningsfull helhet. 

I detta kapitel utforskas hur författarna på narrativ nivå undervisar med 
sina exempelberättelser. Jag kommer att undersöka exempelberättelsernas 
narrativa utformning genom att se till hur Birgitta och de svenska predikan-
terna strukturerar exempelberättelserna, och vad för sorts beståndsdelar för-
fattarna fyller berättelserna med. Till att börja med kommer jag att granska 
vilka moraliserande intrigstrukturer som gör sig gällande i författarnas ex-
empelberättelser. Vitsen med detta är inte att undersöka exempelberättelser-
nas litterära behållning eller att i detalj redogöra för deras dramaturgi. Min 
ambition stannar vid att blottlägga hur exempelberättelsernas inre struktur 
hjälper Birgitta och predikanterna att göra berättelserna moraliskt förevi-
sande och uppbyggliga samt hur intrigstrukturerna på så sätt bidrar till att 
                                                        
395 Rev. VI:66 § 1. 
396 SMP 4, s. 89. För en pilotstudie rörande användningen av denna och Birgittas ovanstående 
exempelberättelse, se Letzter 2013. 
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fostra deras publiker. Därefter studeras de nyckelkomponenter som visat sig 
förekomma i de flesta fullständiga berättelser, alltså vilka aktörer, spelplat-
ser och komplikationer som framträder i Birgittas och predikanternas exem-
pelberättelser. Som framhölls i kapitel 2 betraktar jag dessa som meningsbä-
rande. De tillför berättelserna vissa idéer och associationer som i sin tur kan 
forma mottagarens intryck av hela exempelberättelsen, varvid de slutligen 
även påverkar publikens uppfattning av den lärdom som exempelberättelsen 
ges för att styrka. Vid sidan av intrigstrukturen kan således valet av dessa 
berätta mycket om vad författarna ansåg gynnsamt att delge just sin primär-
publik för att kunna vinna deras gillande och för att verkningsfullt kunna 
fostra dem. 

Vilka moraliserande intrigstrukturer har Birgittas och 
predikanternas exempelberättelser? 
 
Birgitta och de svenska predikanterna behövde i likhet med andra medeltida 
moralföreläsare hålla sina exempelberättelser korta och effektiva. Annars 
skulle publiken riskera att tappa den röda tråden i revelationernas och predi-
kans exposéer.397 Det hör inte till författarnas avsikt att exempelberättelserna 
tar över textutläggningen utan att berättelserna i den ska tjänstgöra som stöd. 
Som jag diskuterade i kapitel 3 använder författarna retoriskt sina exempel-
berättelser som förklaringar, argument och/eller känsloreglage när de styrker 
lärdomar. Ändå är exempelberättelsernas inre konstitution av stor betydelse. 
Ty för att få sina exempelberättelser att fungera väl som exempel behöver 
författarna ofrånkomligen även få dem att fungera väl som berättelser. Det 
innebär att exempelberättelsens intrig, alltså dess händelseutveckling, måste 
struktureras så att den slagkraftigt kan leda mottagarnas tankar i ändamålsen-
lig riktning och lämna avtryck i deras minne. Författarna måste närmare 
bestämt förmå sin publik att ta till sig den avsedda sensmoralen vid intrigens 
slut: den poäng som återkopplar exempelberättelsen till den artikulerade 
lärdomen i textutläggningen. 

Utforskandet av exempelberättelsernas inre struktur kan följaktligen ge 
en värdefull inblick i hur Birgitta och predikanterna konkret ville åstad-
komma detta. Det kan visa hur författarnas fåordiga berättelser på en och 
samma gång görs sakenliga, uttrycksfulla och framförallt moraliserande. 
Tidigare studier har också gjort intressanta iakttagelser gällande Birgittas 

                                                        
397 Se kommentarer kring berättelsernas korthet i Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 36–
37. Berlioz 1980, s. 119. Insikten om predikoberättelsers nödvändiga korthet finns följaktligen 
väl belagd bland medeltidens predikanter. Så även hos magister Mathias, som enligt Ström-
berg inspirerade biktbarnet Birgitta i hennes exempelframställningar. Strömberg 1944, s. 123–
124. 
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och de svenska predikanternas berättarteknik, som jag finner relevanta att 
uppmärksamma i förhållande till mitt intrigstudium. 

Tidigare studier 
 

Den strukturella utformningen av intrigerna i revelationernas exempelberät-
telser har tidigare inte studerats, även om enskilda berättelser undersökts. 
Dock har Birgittas allmänna berättarteknik berörts vid studier av hennes 
författarskap. Vanligen har det påpekats att Birgitta i revelationerna uppstäl-
ler intriger som är både smidiga och färgstarka. Inte sällan kryddas revelat-
ionerna med målande uttryck, dialoger och iögonfallande mirakel.398  

Forskningen har därtill visat att revelationernas narrativ återkommande 
utmärks av konflikter. För att belysa Birgittas strävan efter erkännande som 
gudomligt språkrör och hennes föreställningsvärld analyserar bland annat 
Claire Sahlin, Päivi Salmesvuori och Emilia Żochowska skildrandet av en 
strid mellan fromma protagonister (Guds vänner) och lastbara antagonister 
(Guds ovänner). Andra gånger rör det sig om en konflikt som utspelar sig 
inom Birgitta själv eller inom andra individer som slits mellan sina goda och 
onda viljor, särskilt mellan lydnad, försummelse och svek i förhållande till 
Herrens lagar.399 Dessutom finns revelationernas välkända himmelska dom-
stolsscener, i vilka själar efter döden ställs till svars för sina gärningar av 
domaren Kristus. Anna Rossing och Birger Bergh hör till dem som särskilt 
berört Birgittas himmelska domstolsscener. Rossing skriver att dessa narrativ 
visar på Birgittas tämligen partiska rättvisetänkande, i vilket vänner och 
familj bedöms betydligt mildare än meningsmotståndare.400 Bergh pekar för 
sin del hur spänningen i de himmelska i domstolsscenerna byggs upp genom 
en verbal kamp. Det är en kamp där djävulen ofta agerar åklagare och i den 
rollen anklagar själen för dess begångna synder medan Maria eller en 
skyddsängel agerar försvarsadvokat åt själen.401 Likväl finner jag att enbart 
ett mindre antal himmelska domstolsscener används som exempelberättelser 
i revelationerna.402 

Beträffande de svenska medeltidspostillornas exempelberättelser har Ro-
ger Andersson närmat sig deras intriger utifrån språklig horisont. I SMP 3–7 
och JäP är det den dramaturgiskt effektiva men samtidigt enkla anföringssti-
len (en talspråksanpassning som troligen tillkom vid predikanternas över-

                                                        
398 Se bl.a. Odelman 1993; Piltz 2003. Se även Bergh 2002, s. 121–126. För en undersökning 
av revelationernas minnesfrämjande framställningar, se Sands 2010. 
399 Sahlin 2001, s. 136–153; Salmesvuori 2014, se särskilt kap. 5–6; Żochowska 2010, s. 149–
156. Se även Piltz 1991. 
400 Rossing 1986, s. 148–149. 
401 Bergh 1996a. Se dessutom Strömberg 1944, s. 170; Gill 1993. 
402 Dessa exempelberättelser med himmelska domstolsscener återfinns i Rev. III:4 § 3–17; 
VI:16 declaracio; VI:19 declaracio; VI:28 declaracio. För exempelberättelser som berör dom-
stolar i jordiska sammanhang, se företrädesvis Rev. I:56 § 3–5; III:24 § 2–9. 
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sättning av de latinska pridikoförlagorna) som han uppmärksammar i de 
berättade exemplen. Däribland bruket av dialoger, enkla temporala adverb 
och förstärkande ord och formuleringar. Även tretalet anges som en stående 
anföringsprincip vilken minner om sagornas uttryckssätt, då predikanterna 
flitigt framlyfter tre aktörer, tre ting eller något som sker tre gånger.403 An-
dersson berör också hur de berättade exemplen kan ta sig uttryck sekventi-
ellt. Han menar att de livfulla intrigerna normalt börjar med att viss bak-
grundsinformation ges om berättelsens förgrundsgestalt och den roll som 
denne har i intrigen. Sedan löper ett centralt händelseförlopp som nästan 
alltid leder fram till det som Andersson benämner som en form av avgörande 
händelse. Huvudpersonen kan skildras erhålla en hemsk dom, ett straff, eller 
uppleva något mirakulöst.404 

De medryckande dragen i Birgittas och de svenska predikanternas narrat-
ion har således återkommande framhållits inom tidigare studier. Likväl åter-
står det till stor del att utreda hur deras exempelberättelser i realiteten funge-
rade moraliserande och hur deras intriger bidrog till detta. Dessutom kan det 
frågas om det föreligger några väsentliga skillnader författarna emellan, 
skillnader som kan avslöja hur de moraliskt ville fostra sin respektive publik. 
Forskningen har visat att Birgittas stil tenderar att vara mer raffinerad och 
skiftande i sin framställning än predikanternas. Birgitta må av allt att döma 
också ha varit mer fri vid sitt berättande än de svenska predikanterna som i 
sina predikningar i större utsträckning lånade redan färdiga berättelser från 
kontinentala förlagor. Ändå behöver inte detta betyda att Birgitta i grunden 
strukturerade sina exempelberättelser annorlunda. Som sedelärande litteratur 
i det kortare formatet torde det också gå att skönja likheter i deras sätt att 
skildra moraliskt ansvariga aktörer och deras goda och onda företag i berät-
telsernas intriger. 

Det finns nämligen forskning som sökt att förklara berättelsers morali-
serande förmåga genom att analysera deras strukturella uppbyggnad. Som 
ska diskuteras i nästa avsnitt har tyngdpunkten i dessa studier lagts på de 
regelbundet återkommande momenten i intrigerna. Men betydande upp-
märksamhet har också ägnats åt hur olika aktörer agerar i intrigerna, samt åt 
hur aktörernas goda och onda agerande – deras föredomliga och mindre fö-
redomliga roller – egentligen framställs i intrigerna. 

                                                        
403 Andersson 2010, s. 166–167, 169–170. 
404 Ibid. Den framtonande intrigstruktur som Andersson tecknar kan jämföras med den som 
beskrivits i europeiska prediko- och mirakelberättelser. För en mer ingående diskussion kring 
predikoberättelsernas intrigstrukturer, se mitt nästkommande avsnitt med åtföljande delav-
snitt. För mirakelberättelsernas klassiska struktur (d.v.s. mirakelberättelser av den typ som 
skulle agera bevis för ett helgons helighet vid kanonisationsprocessen), se Heß 2010. Därtill 
finns beskrivningar av karaktäristiken och strukturen i svenska mirakelberättelser i Myrdal & 
Bäärnhielm 1994, s. 93–97. 
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Intriganalys blottlägger moraliserande strukturer 
 
För att på ett adekvat sätt kunna dekonstruera exempelberättelsernas intriger 
tar jag avstamp i två tongivande studier. Den ena utgör en studie som lagt 
grunden för den strukturella analysen av sagointriger medan den andra sär-
skilt utforskat strukturen hos medeltida franska predikoberättelser. Båda 
diskuteras i det följande. Därefter går jag in på de intrigstrukturer som jag, 
med inspiration från de tidigare, finner att Birgitta och de svenska predikan-
terna använder sig av. 

I sin inflytelserika studie om de ryska folksagornas morfologi argumente-
rade formalisten Vladimir Propp för att sagorna i stort följer en och samma 
grundstruktur.405 Propp delade in folksagointrigerna i några översiktliga se-
kventiella steg till vilka han kopplade som mest 31 narratem (numrerade 
narrationsfunktioner som utgör folksagans fundamentala enheter406). Dessa 
narratem befattar sig med specifika tilldragelser och går i synnerhet tillbaka 
på rollfigurernas positivt och negativt laddade gärningar i intrigen. Narrate-
men distribueras så att säga mellan sagans rollfigurer: mellan aktörer som 
gestaltar vad Propp kallar för olika strukturellt fastlagda ”dramatiska perso-
ner”, men som jag i mitt sedelärande perspektiv kommer att kalla för mora-
liska roller då de är moraliskt signifikativa. Sett till den mest framträdande 
personen i sagan, alltså huvudrollsinnehavaren, är denna normalt den aktör 
som intar den moraliska rollen av en hjälte (en dygdig person som får kämpa 
för att nå sitt mål och som det oftast slutar väl för). Men det kan ibland också 
hända att en i vanliga fall birollsinnehavande falsk hjälte (en syndig person 
som ofta strävar efter samma mål som hjälten men som det vanligen går illa 
för, då denne saknar den sanne hjältens dygder) eller en fiende (en antagonist 
som vill förstöra för alla407) kan ta över huvudrollen om en tydlig hjälte sak-
nas.408 

                                                        
405 Propp studerade mer precist de ryska folksagor som han kallar för ”undersagor”, alltså 
sådana som inkluderar fanatiska element. 
406 Propp 1979, s. 25–65. Hos Propp representeras dessa narratem även med distinkta symbo-
ler, som i sin tur gör det möjligt att ordna och beskriva intriger genom formler. För upprad-
ningen av samtliga narratemsymboler, se Propp 1979, s. 249–155. För en kritisk vidareut-
veckling och proliferering av Popps sagogrundstruktur i förhållande till sydvästfinska folksa-
gor, se Apo 1995. För användningen av Propps sagostruktur vid analysen av undervisande 
underhållningsfilmer, se Sreenivas 2010. Jämför även med diskussionen i Carlshamre 2005, s. 
12–18. Se ytterligare internetresursdokumentet: Staffan Carlshamre ”Narratologi” 
http://www2.philosophy.su.se/carlshamre/texter/narratologi.htm. Hämtad 2016-11-30 kl. 
13.30. Se avsnitt 3.4.4 till 3.4.4.4. 
407 Egentligen benämns fienden som ”skurk” eller ”förövare” av Propp och många andra 
narratologer, vilket framgår i engelskans villain. Jag har dock valt att använda begreppet fien-
de för att markera denna aktörs ställning i förhållande till de andra aktörerna i intrigen. 
408 Propp identifierar sammanlagt sju dramatiska personer till vilka folksagans narratem kopp-
las, även om samtliga av dessa sällan uppträder i en och samma saga. De dramatiska perso-
nerna utgörs i Propp uppräkning av 1. fienden, 2. givaren, 3. hjälparen, 4. den eftertraktade 
personen i prinsessan och hennes fader kungen, 5. bortsändaren, 6. hjälten, samt 7. den falske 
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Tillsammans skapar således Propps narratem och moraliska roller en 
sammanknuten och begriplig folksaga. Propps karakteristiska folksagointrig 
kan skissartat sammanfattas i följande sekvensmodell när en hjälte intar 
huvudrollen: Steg 1. Inledningen med en förberedande del (typ av narratem: 
en initial situation i vilken hjälten presenteras; en fiende träder fram och 
försöker förstöra för hjälten), Steg 2. Komplikationen (typ av narratem: en 
fiende stjäl från hjälten; hjälten upptäcker sig sakna det bestulna; hjälten ger 
sig ut för att återta det förlorade), Steg 3. Centrala händelseutvecklingen (typ 
av narratem: hjälten ställs på sin väg inför ett hinder; hjälten klarar av hind-
ret; hjälten erhåller bistånd från en magisk hjälpare/givare som ger hjälten ett 
vapen i kampen med fienden; hjälten konfronterar och utkämpar en strid 
med fienden; hjälten segrar över fienden), samt Steg 4. Avslutningen (typ av 
narratem: hjälten vänder hemåt; en falsk hjälte försöker vid hjältens hem-
komst göra anspråk på dennes ära; den falske hjälten oärlighet avslöjas; fi-
enden får nu sin rättmätiga bestraffning; hjälten erhåller sin belöning).409 

En liknande intrigstruktur, fast betydligt kortare, har senare också Claude 
Bremond, Jacques Le Goff & Jean-Claude Schmitt visat i medeltidens mora-
liserande predikoberättelser. Vid studiet av den franske predikanten Jacques 
de Vitrys predikoberättelser från 1200-talets början finner de att samtliga 
händelseförlopp i stort kan koncentreras till huvudrollsinnehavarens kristlig-
en meriterande eller demeriterande agerande. Starkast uppträder emellertid 
detta i den intrigtyp som de benämner som den ”exemplariska intrigstruk-
turen”. Denna intrigstruktur är också den som mest liknar den folksagointrig 
som Propp påvisat.410 

Den exemplariska intrigstrukturen har normalt en sekvens med tre eller 
fyra steg och uppmålas av Bremond, Le Goff & Schmitt i en sekvensmodell 
synlig i Figur 3 nedan. Intrigen börjar med beskrivandet av (1) introduce-
rande omständigheter och de aktörer som blir viktiga för berättelsens fort-
sättning. Här presenteras oftast också berättelsens huvudrollsinnehavare, en 
aktör som kan axla den moraliska rollen av en (i Propps terminologi) hjälte, 
falsk hjälte eller fiende. Därefter leder förloppet vidare till tecknandet av en 

                                                                                                                                  
hjälten. Propp 1979, s. 79–80. Enligt Propp är det alltså vanligast i de ryska folksagorna att en 
hjälte får dominera intrigen medan en falsk hjälte och en fiende agerar birollsinnehavare. 
Dock finns det även de sagor som i stället sätter de senare i centrum medan hjälten förvandlas 
till ett offer. För en sådan saga och för analysen av den, se Propp 1979, s. 129. Som kommer 
att visa sig nedan är huvudrollsinnehavande falska hjältar, och ibland även fiender, betydligt 
vanligare i medeltida predikoberättelser – berättelser som därmed helt och hållet kan sakna 
sanna hjältar. 
409 Medan antalet steg, narratem och roller i en folksaga kraftigt kan variera framhålls krono-
login oftast vara den samma. Förslagsvis kan vissa av de ovan nämnda narratemen falla bort 
och eventuellt ersättas med andra narratem i de fall en falsk hjälte eller fiende ställs i intrigens 
centrum i stället för en hjälte. Dessa rollfigurer medför då narratem som är kopplade till deras 
karaktärsdrag som syndare och brottslingar. Se Propp 1979, s. 129.  
410 Denna intrigtyp benämns la séquence exemplaire och framhållas av författarna som tämli-
gen lik Propps folksagointrig. Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 124–126.  
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(2) komplikation i formen av ett prov med moraliska förtecken. Oftast är det 
huvudrollsinnehavaren som blir satt på prov varmed dennes hanterande av 
provet avgör berättelsens utgång. Det ena alternativet är att huvudrollsinne-
havaren, om denne är en hjälte, svarar väl på provet och därigenom (3a) 
meriterar sig som kristen. Berättelsen kan sluta med detta. Men den kan 
också avslutas med att huvudrollsinnehavaren (4a) blir belönad, förslagsvis 
genom att han eller hon får erhålla Guds ynnest på jorden eller också får 
inträda i himmelen i livet efter detta. Det alternativa förloppet är att huvud-
rollsinnehavaren, som då är en falsk hjälte eller en fiende, svarar illa på pro-
vet och därmed (3b) demeriterar sig som kristen. Om så sker kan berättelsen 
också avslutas med att huvudrollsinnehavaren (4b) blir straffad, något som 
kan innebära förebråelser men också död och fördömelse i helvetet.411 Den 
moraliska följdriktigheten är således ytterst tydlig i den exemplariska intrig-
strukturen. Här leder gott uppförande aldrig till demeritering respektive ont 
uppförande aldrig till meritering – åtminstone inte i det långa loppet. 
 

 

 
 
FIGUR 3. Sekvensmodell över den exemplariska intrigstrukturen översatt från franska. Num-
reringen är min egen. Källa: Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 125. 
 
 
I denna intrigstruktur är det följaktligen förhållandet mellan en bestämd 
handling och dess moraliska konsekvens som ställs i fokus. Intriger av detta 
slag lämpar sig i och med detta särskilt väl för att belysa praktiska lärdomar 
om välgärningar och illgärningar.412 Bremond, Le Goff & Schmitt påpekar 
att intriger med den exemplariska intrigstrukturen ibland kan rymma flera 
prov. De kan även innehålla flera led av meriterande/degraderande handling-

                                                        
411 Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 124–126. Jämför Berlioz 1980, s. 125. 
412 Bremond, Le Goff & Schmitt menar att den utskrivna lärdom, som berättelsen ska belysa i 
predikan, mer precist kan kopplas till det som sker i något av de fyra stegen. Det vanligaste 
synes dock vara att lärdomen tar fasta vid steg 3–4, d.v.s. att vissa handlingar är goda/onda 
eller att vissa handlingar resulterar i belöning/bestraffning. Bremond, Le Goff & Schmitt 
1982, s. 125–126. 
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ar innan den slutliga konsekvensen i en belöning/bestraffning exponeras. 
Intriger med den exemplariska intrigstrukturen kan av det skälet vara mer 
komplicerade än vad sekvensmodellen ger vid handen. Dock tycks deras 
kronologi städse vara densamma. 

Enligt Bremond, Le Goff & Schmitt är den exemplariska intrigstrukturen 
den vanligaste bland Jacques de Vitrys predikoberättelser. Men de framhål-
ler även två andra intrigstrukturer. 

Den ena av dessa är den hermeneutiska intrigstrukturen. Dessa intriger 
inriktas mer än dem som följer den exemplariska intrigstrukturen på enigma-
tiska företeelser som det bringas klarhet i. Predikoberättelser med hermeneu-
tisk intrigstruktur kan förslagsvis börja med att en huvudrollsinnehavare ut-
för meriterande/degraderande handlingar varpå aktörens belöning/straff före-
läggs. Själva den orsakande komplikationen bakom aktörens handlande (var-
för denne gjorde som den gjorde) klargörs sedan avslutningsvis. I allmänna 
drag menar Bremond, Le Goff & Schmitt att den hermeneutiska intrigstruk-
turen har följande sekvensmodell: 1. föreställandet av en gåta, 2. sökandet 
efter svar, och 3. erhållandet av en förklaring.413 Som jag ser det menar för-
fattarna att det även i den hermeneutiska intrigstrukturen oftast är huvud-
rollsinnehavaren (i den moraliska rollen av en hjälte, falsk hjälte eller fiende) 
som skildras utföra de meriterande eller demeriterande handlingarna. I likhet 
med den exemplariska intrigstrukturen lämpar sig därför även den herme-
neutiska väl för att exemplifiera lärdomar om välgärningar och illgärningar. 
Men dessutom kan den hermeneutiska intrigstrukturen redogöra för mer 
abstrakta lärdomar som i stället har med den översinnliga verkligheten att 
göra. Med sitt utforskande upplägg kan lärdomar av mer svårbegriplig art 
framläggas, såsom gåtor vilka utreds genom den hermeneutiska intrigen.414 

Den tredje och sista intrigstrukturen som Bremond, Le Goff & Schmitt 
identifierar är den metafysiska vittnesutsagans intrigstruktur. I dessa intriger 
uppträder alltid en metafysisk varelse (förslagsvis en ängel eller djävulen) 
som delger ett vittnesmål, vilket oftast riktas till en huvudrollsinnehavande 
människa – en person som blir vittne till mötet och den kunskap som fram-
går ur detta.415 Till skillnad från de föregående intrigstrukturerna fokuserar 

                                                        
413 Denna intrigstruktur benämns la séquence herméneutique. Bremond, Le Goff & Schmitt 
1982, s. 126–128. Se även s. 132–143 för klassificeringen och uppradning av de merite-
rande/demeriterande handlingar samt de olika belöningar/straffningar som förekommer i de 
intriger som följer den exemplariska och den hermeneutiska intrigstrukturen. 
414 Se redogörelsen för berättelsen och lärdomen längst ned på sidan i Bremond, Le Goff & 
Schmitt 1982, s. 128. 
415 Denna intrigstruktur benämns enbart med les témoins de l’au-delà, i rak översättning 
’vittnena från den andra sidan’. De predikoberättelser vars intriger följer denna intrigstruktur 
är ofta hämtade från Vitae Patrum. Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 126–131. Likväl 
anser jag att det i dessa typer av intriger bör talas om två olika former av vittnen. Utöver de 
metafysiska varelserna fungerar även de kyrkofäder, vilka ofta samtalar med dem, som just 
historiska vittnen. Som jag diskuterar i kap. 3 ger dessa ofta kredibilitet åt exempelberättelsen 
och dess understödda lärdom. Se s. 125–127 ovan. 
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dessa intriger inte på de meriterande/degraderande handlingar som männi-
skan företar. Hellre inriktas dessa intriger på dem som den metafysiska va-
relsen omtalar eller vidtar (i den moraliska rollen av en god hjälpare eller 
elak fiende). Det är således ofta den metafysiska varelsen som på ett eller 
annat sätt står för komplikationen i dessa berättelser. Den metafysiska vitt-
nesutsagans intrigstruktur beskrivs i följande sekvensmodell: 1. mötet mellan 
människan och den metafysiska varelsen, 2. människans fråga till den meta-
fysiska varelsen, samt 3. den metafysiska varelsens svar eller uppvisande av 
något för människan.416 Denna intrigstruktur passar, som jag tolkar det, ännu 
bättre än de två föregående för att belysa lärdomar om det översinnliga. An-
ledningen är självfallet att den metafysiska vittnesutsagans intrigstruktur 
lägger fokus på företeelser som ligger bortom människans jordiska erfaren-
hetssfär. De belyser sådant som människan med nödvändighet måste delges 
genom vittnen från ”den andra sidan”.417  

Hur förhåller sig då intrigerna i Birgittas och de svenska predikanternas 
exempelberättelser till de ovanstående intrigstrukturerna? Om deras exem-
pelberättelser underställs en liknande intriganalys, kan samma strukturer och 
sekvensmodeller som påträffats hos i första hand Jacques de Vitry också 
påträffas hos dem? Det enkla svaret är att de kan det. Den exemplariska, den 
hermeneutiska och den metafysiska vittnesutsagans intrigstruktur är alla av 
en mycket allmän natur, vilket gör det möjligt att passa in en hel del litteratur 
i dem. Ändå förekommer det drag i Birgittas och de svenska predikanternas 
exempelberättelser som inte kommer till uttryck i dessa intrigstrukturer, drag 
som dock kan avslöja mycket om hur just Birgitta och predikanterna ville 
undervisa sina publiker. I synnerhet är det Birgittas exempelberättelser som 
på sina håll stämmer mindre väl överens med de ovan nämnda folkliga in-
trigstrukturerna.  

För att göra författarnas intriger större rättvisa och för att bättre kunna be-
lysa likheter och skillnader i hur de låter undervisa sin respektive primär-
publik, kommer jag därför att föreslå alternativa kategoriseringar av intriger-
na i enlighet med tre ”nya” intrigstrukturer. Dessa har inspirerats av de ovan 
behandlade men tar fasta på delvis andra moment i intrigerna. 

Tre intrigstrukturer dominerar 
 

Jag har funnit att tre intrigstrukturer är särskilt representativa för revelation-
ernas och de svenska medeltidspostillornas exempelberättelser. Av dessa 
intrigstrukturer stämmer vissa mer överens med dem som Propp jämte Bre-
mond, Le Goff & Schmitt presenterat, andra mindre. Jag väljer att benämna 
de tre moraliserande intrigstrukturerna: I. prövningens intrigstruktur, II. 
samtalets intrigstruktur, samt III. miraklets intrigstruktur. Namnen syftar på 

                                                        
416 Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 131. 
417 Se diskussionen i Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 128–131. 
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det som jag funnit vara det mest centrala momentet i respektive intrigstruk-
tur. I den första är handlingen koncentrerad kring ett prövande hinder av nå-
got slag, vilket aktörerna måste överbrygga. I den andra är det ett kunskaps-
inbringande samtal aktörerna emellan som upptar merparten av intrigen. I 
den tredje är det slutligen ett mirakulöst inträffande som dominerar, alltså ett 
fantastiskt inträffande som får avgörande inverkan på aktörernas öde. 

Precis som de intrigstrukturer som tidigare presenterats, bör emellertid 
även dessa tre betraktas som översiktliga strukturer. Vissa intriger kan vara 
svåra att placera inom enbart en intrigstruktur. Därtill faller ett mindre antal 
av författarnas intriger helt utanför de tre intrigstrukturerna. Till dessa hör 
mestadels de intriger som på grund av sin korthet ej hinner utveckla någon 
mer utpräglad struktur än en kort ”agens och konsekvens-sekvens”. Detta var 
fallet med predikanternas exempelberättelse med de trätande eremiterna 
(jämför kapitel 3 s. 138 ovan), Birgittas exempelberättelse med den andliga 
frälsemannen som försökte gifta sig (jämför kapitel 3, s. 143–144 ovan) samt 
Birgittas exempelberättelse med den bibliska drottningen som förföljde de 
gudstrogna (jämför kapitel 3, s. 130 ovan). Sammantaget kan dock en majo-
ritet av såväl revelationernas som de svenska medeltidspostillornas exem-
pelberättelser indelas i prövningens, samtalets eller miraklets intrigstruktur. 

De tre intrigstrukturerna betraktar jag således som högst karaktäristiska 
för Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser. Och lika 
karaktäristiska för Birgittas och predikanternas berättelser finner jag även 
Propps ovan nämnda moraliska roller vara, det vill säga: hjälten, den falske 
hjälten och fienden.418 Det är dock viktigt att betona att jag vid användningen 
av dessa moraliska roller bedömer att hjälterollen enbart tillfaller huvud-
rollsinnehavare, medan den falske hjältens roll och särskilt fienderollen ofta 
även kan tillfalla birollsinnehavare i exempelberättelserna (en fördjupad 
redogörelse för vad jag betecknar som aktörer och hur jag definierar huvud-
rollsinnehavare som den/de ledande aktör/aktörer som för handlingen 
framåt ges på s. 198–200 och 209–211 nedan). För att göra det lättare att 
följa intriganalysen kommer jag därför även poängtera vilken moralisk roll 
som huvudrollsinnehavaren har i de olika intrigerna.  

                                                        
418 Självfallet finns även aktörer som intar andra roller i Birgittas och de svenska predikanter-
nas intriger: roller jämförbara med dem som Propp funnit och som redogjordes för på s. 164 
och i fotnot 408 ovan. Emellertid kommer jag ej särskilt beakta dessa roller då de i Birgittas 
och predikanternas intriger utgör mer obskyra biroller. För birollsinnehavare i medeltida 
predikoberättelser som påminner om dem som Propp förelagt och för en alternativ intrigstruk-
tur inriktad på hjälparen, se Edden 1992, s. 219. Vad gäller skillnaden mellan den moraliska 
rollen av en falsk hjälte och den av en fiende i Birgittas och predikanternas exempelberättel-
ser, anser jag att den består i att den falske hjälten har ambitionen att vara en hjälte – en am-
bition som fienden saknar. Den falske hjälten försöker ofta vinna framgång som en hjälte, fast 
han/hon gör detta på felaktigt sätt. Fiendens mål är däremot att förstöra för alla andra. Vidare 
finner jag att den falske hjälten ofta lider av samvetskval medan fienden inte ser några pro-
blem med att handla orätt. Även om fienden vet sig handla på elakt vis är detta alltså inget 
som nämnvärt tynger dennes samvete. 
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Avsikten med nedanstående intriganalys är alltså att närmare åskådlig-
göra vad som utmärker de tre intrigstrukturerna och de rollinnehavare som 
figurerar i dem (ett företag i vilket jag kommer att citera typiska exempelbe-
rättelser i sin helhet), samt att klarlägga vilka variationer som förekommer 
författarna emellan. När jag behandlar en enskild exempelberättelse har jag 
emellertid valt att också kort delge berättelsens understödda lärdom och reto-
riska funktion för att visa hur intrigstrukturen didaktiskt knyter an till det 
som Birgitta och predikanterna vill lära sina mottagare. 

Prövningens intrigstruktur 
 

Prövningens intrigstruktur är den mest frekventa intrigstrukturen hos båda 
författarna. Strax över hälften av Birgittas exempelberättelser och mer än två 
tredjedelar av de svenska predikanternas följer logiken av en prövning, en 
prövning som visar sig ha en sedelärande implikation. Med dessa intriger 
undervisar författarna annorlunda uttryckt publiken genom att fokusera på 
aktörernas agerande i en prövorik situation. Dessa intriger ges följande se-
kvensmodell: 1. en kort introduktion i vilken huvudrollsinnehavaren och 
birollsinnehavarna presenteras, 2. berättelsens komplikation i form av en 
eller flera prövningar, 3. blottläggandet av en eller flera aktörers (a) merite-
rande sätt eller (b) demeriterande sätt att hantera prövningen/prövningarna, 
samt slutligen 4. de konsekvenser som aktörens eller aktörernas (a) merite-
rande agerande eller (b) demeriterande agerande får i jordelivet eller i livet 
efter detta – ett sista steg som dock kan utgå.419 

I denna intrigstruktur skildras således en agerande part som konfronteras 
med en prövning. Vanligen är det huvudrollsinnehavaren som prövas, men i 
ett par fall händer det också att huvudrollsinnehavaren prövar birollsinneha-
varna. Intrigen uppvisar sedan hur aktörerna antingen lyckas eller misslyckas 
med prövningen. Båda utfallen är vanliga i Birgittas och predikanternas ex-
empelberättelser. Men den lyckosamma utgången (3a 4a) överväger. Det är 
inte förvånande eftersom majoriteten av författarnas exempelberättelser fak-
tiskt styrker lärdomar som artikuleras i positiv/positiv försonlig bemärkelse 
(som visades i kapitel 3 i Tabell 1A–1C). Vid merparten av fallen, om än 
inte alltid, är det nämligen så att en positivt artikulerad lärdom också styrks 
av en exempelberättelse vars intrig slutar väl för huvudrollsinnehavaren. En 
följdverkan av de många lyckliga utgångarna, i de intriger som följer pröv-
ningens intrigstruktur, är därför att huvudrollsinnehavande hjältar (som det i 

                                                        
419 Det kan förekomma flera händelseled med prövningar av olika slag som aktörerna går 
igenom innan de till slut möter en slutgiltig konsekvens. Som Andersson tidigare varit inne på 
leder intrigen i de svenska predikanternas berättade exempel ofta fram till en avgörande hän-
delse, som kan ta sig uttryck i en dom, ett straff eller en fantastisk händelse. Andersson 2010, 
s. 166. Jag skulle dock vilja förlägga den ”avgörande händelsen” till det som sker innan dessa 
tilldragelser. Det vill säga till den avgörande prövning som aktörerna innan domen, straffet 
eller den fantastiska händelsen ställs inför. Se nedanstående typfall på s. 172–177. 
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regel går bra för) i dem blir frekventare än huvudrollsinnehavande falska 
hjältar och fiender (som det i regel går illa för).420 

Vad gäller de tidigare refererade studierna kan således författarnas mest 
typiska intriger hävdas överensstämma tämligen väl med Bremonds, Le 
Goffs & Schmitts exemplariska intrigstruktur och dess sekvensmodell (se 
Figur 3) samt därmed även med Propps klassiska folksagointrig. Att så är 
fallet är heller inte förvånande om hänsyn tas till den internationella berättar-
tradition som både Birgitta och de svenska predikanterna ansluter sig till. 
Iscensättningen av en hjältes prövorika äventyr är tidlös och har över kultur-
gränserna visat sig vara ett framgångsrecept för berättelser.421 Rent drama-
turgiskt beror det på att hjältens kamp väcker publikens empati och förvän-
tan.  

Men intrigens centrering vid prövningen av en aktör har också ur religiös 
synvinkel en moraliserande innebörd. För genom att följa prövningens logik 
kan författarna underblåsa den kristna tanken om att varje människa måste 
göra sig värdig frälsningen. De visar att hon under sitt jordeliv måste bevisa 
sig förtjänt av Guds vänskap och det hägrande himmelriket. Människan sätts 
enligt denna uppfattning på prov av Herren som även tillåter djävulen att 
pröva hennes samvete. Det är därmed genom prövningen som Herren ger 
den syndige tillfälle att bättra sitt leverne och den dygdige chansen att visa 
sig värdig himmelriket.422 Viktigt att komma ihåg är också att prövningen, 
även om den inte alltid leder till saliggörelse för aktörerna i intrigen – det 
vill säga för dem som felar vid provet – alltid vägleder publiken i frälsning-
ens riktning. 

Naturligtvis kan arten av den prövning, som aktörerna ställs inför, göra 
att Birgittas och predikanternas exempelberättelser framställs på många olika 
vis. Ett sätt att strukturellt dela upp deras intriger är att se till huruvida aktö-
rerna i handlande stund är medvetna om att de undergår ett prov. Detta ger 
två varianter av intriger inom prövningens intrigstruktur. Å den ena sidan 
finns det intriger som inriktas på aktörernas medvetna problemlösning. I 
dessa intriger får publiken följa aktörernas eftertänksamma konfrontation 

                                                        
420 Här kan också tilläggas att det även i undantagsfallen är vanligare att en lärdom som arti-
kuleras i negativ/negativ varnande bemärkelse styrks av en exempelberättelse där en huvud-
rollsinnehavande hjälte avvärjer ett hot eller hjälper någon utsatt/syndig till rätta, än det mot-
satta att en lärdom artikuleras i postiv/positiv försonlig bemärkelse och sedan styrks av en 
exempelberättelse i vilken en huvudrollsinnehavande fiende eller falsk hjälte misslyckas med 
sitt företag, syndar eller måste försonas med Gud. Det råder m.a.o. ingen tvekan om att hu-
vudrollsinnehavare i författarnas exempelberättelser oftare är hjältar än falska hjältar och 
fiender. 
421 För en analys av olika kulturers mytologiska hjältenarrativ, se Campbell J. 2008. 
422 I Bibeln framhålls det att Gud prövar människan för att se hur hon är i sitt hjärta och för att 
fostra och härda henne. Människan får för däremot inte lov att sätta Gud på prov genom att 
fresta Gud. Se 2 Mos 17:1–7. Två andra kända prövningar i Bibeln är Guds prövning av Ab-
raham i 1 Mos 22, samt Jobs prövning i Job 1–2. Därtill finns Jesus prövningar som dock 
utförs av Satan i Matt 4:1–11. 
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med ett för det mesta väl avgränsat problem. Det kan röra sig om tyngande 
samvetskval, uppdraget att rädda någons liv/själ eller om uppgörelsen med 
en meningsmotståndare eller en hotande fiende. Alla är de svårigheter som 
aktören vid en bestämd tidpunkt och ställe försöker komma till rätta med. Å 
den andra sidan kan Birgittas och predikanternas intriger förevisa aktörer 
som mer eller mindre ovetandes sätts på prov. I dessa intriger görs publiken 
bekant med aktörer som ställs inför lömska frestelser och sådan nöd som 
aktörerna först i efterhand begripliggör som moraliska prov. Det ”oanade 
provet” behöver heller inte vara strängt begränsat i tid och rum, utan kan 
belysas i det levnadsöde som Gud ger en aktör och som aktören får brottas 
med under hela sitt liv. 

Dessa varianter inom prövningens intrigstruktur kan alltså urskiljas hos 
både Birgitta och de svenska predikanterna. Men det finns också skillnader 
författarna emellan som har att göra med hur aktörerna skildras när de tar 
itu med de medvetna eller omedvetna prövningar som de ställs inför. Detta är 
något som jag i det följande vill åskådliggöra med hjälp av fyra typiska intri-
ger. Först diskuteras två intriger där aktörerna medvetet löser problem. Se-
dan reflekteras ytterligare kring två där aktörerna ovetandes sätts på prov. 

Intriger koncentrerade kring medveten problemlösning 
I revelationerna är de exempelberättelser vars intriger inriktas på aktörernas 
medvetna problemlösning ofta sådana som Kristus, Maria eller helgonen 
berättar för Birgitta. Vissa rör historiska personers öden,423 men ännu fler är 
av allegorisk art, där inte minst brudmystik nyttjas. Ett representativt fall på 
det senare är den som Maria anför i II:21 för att inför Birgitta visa hur en 
man (som Birgitta känner) var beskaffad och hur han återfick Guds vänskap. 
Det är en allegorisk exempelberättelse med hjälp av vilken Maria förklarar 
den i positiv bemärkelse artikulerade lärdomen om gudstron: att själen tro-
fast bör välja Guds vänskap framför världens vänskap och hänge allt, såväl 
sin kropps tjänst och sig själv, åt Gud.424 I intrigens uppbyggnad återfinns en 
                                                        
423 För några historiska exempelberättelser vars intriger följer prövningens intrigstruktur och 
som kretsar kring huvudrollsinnehavare (hjältar) som lyckas lösa problem, se bl.a. den förut 
behandlade i Rev. II:7, där en samvetstyngd hovman låter dubba sig till en sann Guds riddare 
och på så sätt finner sitt kall och sin frälsning, i kap. 3 på s. 155–156 ovan; Extr:48, i vilken 
prior Petrus först ej tror på Birgittas nåd, men då han prövas av Gud förstår han att hon talat 
sant, och blir hennes hängivne biktfader och uppenbarelsenedskrivare, vilket behandlades i 
kap. 3 på s. 133–134 ovan. Berättelsen återfinns även i IV:4 § 35–36, där den heliga Lucia 
visar sig ståndaktig i sin tro när hon förs till en bordell.  
424 Lärdomen om tro/hopp i handling/bön framgår vid samläsningen av två textställen, dels av 
kapitelrubriken i vilken exempelberättelsen presenteras i ”[…] et qualiter anima per virginem 
et amor mundi et Dei per duos iuuenes designantur et de condi cionibus, quas anima debet 
habere tamquam virgo.”, och dels i den uttolkning och de råd som Maria uttalar efter berättel-
sen i Rev. II:21 § 29–36, där ”daret sua Deo, a quo habet omnia”, ”redderet ei seruicium 
corporis sui, qui sanguinem suum fudit pro eo” och ”non alienaret animam suam a Deo suo” 
utrycker det som själen (i egenskap av jungfrun) bör göra och äga. Som ovan framhållits 
berättar Maria denna allegoriska exempelberättelse i vilken en jungfru symboliserar männi-
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sekvens som kan delas in i fyra steg. Först (1) introduceras den huvudrolls-
innehavande jungfrun (metafor för människosjälen) som är trolovad med en 
man (Gud), och som framför sig har två sändebud (världens vänskap respek-
tive Guds vänskap). Sedan (2) uppmanar ett av sändebuden (världens vän-
skap) jungfrun att bryta sin trolovning för att i stället välja sändebudets herre 
(djävulen) till make. Därefter (3a) skildras jungfrun noga överväga sitt val av 
fästman, varefter hon fattar ett klokt beslut. Slutligen (4a) kungör jungfrun 
sitt goda val genom att tillkalla sin trolovades sändebud, varpå det andra 
sändebudet avlägsnar sig. Berättelsen framställs i sin helhet: 
 

Det är som om en jungfru vore trolovad med en man och framför henne stode två 
unga män, av vilka den ene är tillkallad av jungfrun och säger till henne: ’Jag råder 
dig, att du icke skall tro honom, som du är trolovad med, ty han är hård i sina gärning-
ar, sen till belöning och girig i gåvor. Tro alltså hellre mig och de ord, som jag säger 
dig. Jag skall visa dig en annan, som icke är hård utan mild i allt. Han ger dig genast 
vad du önskar; ja han ger dig i övermått det som täckes och behagar dig.’ När jung-
frun hör detta, tänker hon för sig själv och svarar så: ’Dina ord är ljuva att höra. Själv 
är du len och fager att taga på; jag tror det är rådligt att följa dina ord.’ Och när hon så 
drager ringen från fingret för att räcka den åt ynglingen, ser hon i ringen en inskrift 
med trenne meningar. Den första lyder: ’När du kommer i toppen på trädet, skall du 
akta dig, så att du icke tager en förtorkad trädgren till stöd, ty då kan du falla.’ Den 
andra lyder: ’Akta dig, så att du icke tager råd av en ovän!’ Den tredje: ’Sätt icke ditt 
hjärta mellan lejonets tänder.’ När jungfrun ser detta, tager hon tillbaka handen, håller 
kvar ringen och tänker så: ’Dessa tre meningar, som jag ser, betyda kanske, att han, 
som vill hava mig till brud, icke är trogen. Det synes mig, som om hans ord vore få-
fänga och han vore full av hat och ville döda mig.’ Och när hon tänker detta, ser hon 
åter på ringen och får då se en annan inskrift, som också består av tre meningar. Den 
första lyder: ’Giv åt honom som gav åt dig.’ Den andra: ’Giv blod för blod.’. Den 
tredje: ’Tag icke bort från ägaren det som är hans eget.’ När jungfrun sett och hört 
detta, tänker hon åter så: ’De tre första meningarna lär mig hur jag skall fly döden, de 
följande tre hur jag skall behålla livet. Då är det rättmätigt, att jag hellre följer livets 
ord.’ Så fattar jungfrun ett klokt råd och kallar till sig tjänaren till den, som först tro-
lovat sig med henne. Och när denne nalkas, avlägsnar den, som ville bedraga henne, 
sig från henne.425 

 
Intrigen är tydligt centrerad kring jungfruns reflekterande problemlösning. 
Det rör sig om den frestelse som jungfrun försätts i av den ondes sändebud. 
Först är jungfrun nära att låta sig luras av denna fiendes lismande förtal av 
hennes fästman och glorifieringen av hans konkurrent. Detta då sändebudet 
säger att jungfruns fästman är hård och sen i belöning medan den andre är 
mild i allt och omåttligt vill behaga henne. Men sen får jungfrun syn på in-
skriptionerna i sin trolovningsring. Och när jungfrun börjar tyda inskription-
erna inser hon plötsligt att hennes liv står på spel och att hon måste göra ett 

                                                                                                                                  
skosjälen för att för Birgitta visa hur en viss man var beskaffad och hur han återkom i Guds 
nåd. Dock visar revelationens kapitelrubrik att exempelberättelsen och dess styrkta lärdom 
också ska förstås gälla människans själ i allmänhet, om hon väljer att agera som mannen. 
425 Den Heliga Birgitta, Himmelska uppenbarelser, i översättning av Lundén 1957, b. 1 s. 
139–140; Rev. II:21 § 16–28. 
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klokt val för att undkomma den snara som gillrats för henne. Hon inser att 
hon bör hålla fast vid sin trolovade. Ur intrigen framtonar därigenom sens-
moralen att världsligt och fåfängt smicker bör skys till förmån för sann kär-
lek, vilket rimmar väl med den lärdom som exempelberättelsen används för 
att förklara. Värt att lägga märke till är dock att aktörerna i denna intrig före-
tar få fysiska handlingar. Här är det i stället en situation i vilken jungfruns 
inre jagformsmonolog och hennes högläsning driver händelsekedjan framåt, 
och får publiken att ana berättelsens utfall. Det är hennes intelligenta val som 
gör henne till en dygdig person (till intrigens hjältinna). Detta blottar också 
något mycket utmärkande i revelationernas exempelberättelser. Birgitta vill 
primärt skildra hur aktörerna teoretiskt går till väga då de löser problem och 
sekundärt hur de praktiskt löser problem. Hon vill i det närmaste utmåla hur 
aktörerna, kvinnor liksom män, kommer fram till en viss lösning och varför 
de bestämmer sig för denna lösning. Aktörernas tankar får på så vis motivera 
deras fysiska företaganden i det fall dessa alls återges i intrigen.426 

I de svenska predikanternas intriger framställs däremot rollinnehavarnas 
medvetna problemlösning oftare på ett mer pragmatiskt sätt. Bland deras 
historiska exempelberättelser finns förslagsvis en som, även den, ges till stöd 
för en lärdom om hur människan bör förhålla sig till Gud och som återfinns i 
predikan till den tjugofemte söndagen efter trefaldighet. Exempelberättelsen 
framläggs här som ett argument för de goda konsekvenserna av att hålla 
följande positivt artikulerade lärdom om gudsfruktan i åtanke: att de männi-
skor som har gudsfruktan i sin gärning är värda att få Guds nåd i sin bäring 
(alltså i sin försörjning).427 I intrigen framträder en sekvens som kan delas in 
i fyra steg. Först (1) introduceras två bondbröder, en gudfruktig och en grym 
och snål. Den gudfruktige blir huvudrollsinnehavaren. Sedan (2) exponeras 
den gudfruktige bondens svåra nöd och hans brors ovilja att hjälpa honom. 
Därefter (3a) skildras hur den gudfruktige bonden tillsammans med sin 
hustru på ett gott sätt väljer att hantera sitt trångmål. Slutligen (4a) blir den 

                                                        
426 För andra allegoriska exempelberättelser i revelationerna, vars intriger kretsar kring pro-
blemlösning med lycklig utgång för huvudrollsinnehavaren (hjälten), se företrädesvis Rev. 
IV:75 § 10–18, i vilken en högboren brudgum och dennes brud hotas av en oväns komplott, 
men som tack vare brudgummens list lyckas undkomma; VIII:18 § 3–10, där en herremans får 
hotas av rovdjur, varpå han låter sända ut sina tjänare och jägare för att bekriga och överlista 
dem; VIII:47 § 26–27, där en klok barnmorska vid en komplikation i stället för att låta både 
barn och moder dö väljer att rädda barnet genom att skilja det (ta ut det) från moderns kropp. 
För en allegorisk exempelberättelse som tvärtom leder till en olycklig utgång för den pro-
blemlösande huvudrollsinnehavaren (falske hjälten), se III:4 § 3–17, i vilken en girig och 
orättvis biskop förmanas av sin underordnade kanik men i stället för att lyssna gör livet svårt 
för kaniken, något som han dock bittert får ångra vid Guds himmelska domstol. Se även 
exempelberättelsen i VII:20 § 12–23, där en man på felaktiga grunder inträder i franciska-
nerorden och där ställer till oordning med sitt syndiga leverne. Mannens straff framgår dock 
inte i slutet av berättelsen, utan förblir underförstådd i det att djävulen tar sin boning i honom. 
427 Lärdomen om människans uppvisande av gudsfruktan framgår ur ”[…] the äro wärde faa 
gudz nadher til sina bärning som gudz räddoga hauffa j sinom gärningom”, SMP 4, s. 277. 
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gudfruktige bonden och hans hustru rikligt belönade för sitt goda handlande. 
Berättelsen framställs: 
 

Det hände så att två bröder bodde tillsammans i en by på landsbygden. Den ene var en 
enkel man som levde i stor gudsfruktan, gärna besökte den heliga kyrkan och gav all-
mosor. Den andre var en snål man, och missunnsam och mycket sniken och bedräglig. 
Efter en tid hände det att Gud ville tukta den gudfruktige och pröva hans ståndaktig-
het. Till följd av detta drabbades den rättvise brodern av stor fattigdom medan den 
andre blev rik och hade nog. Om våren då det var tid att så, gick den rike ut för att så 
sin åker, men den fattige förmådde inget så. Hans bror ville inte hjälpa honom utan 
gladde sig i stället hellre åt att han skulle synas så mycket bättre inför den fattige. Då 
sade den fattige mannens hustru till honom: ’Låt inte din bror glädja sig för mycket 
över vår fattigdom. Ta ut agnar eller mull i några säckar och lägg dem på våra oxar, 
gå ut på gärdena och sprid ut dem, lika ihärdigt som han. Vi ska sätta allt vårt hopp till 
den översta Guden som har makt att föda oss fattiga likaväl som den rike.’ Den fattige 
och enkla mannen gjorde efter hustruns råd. I sina säckar tog han sand och agnar och 
besådde på samma sätt som sin bror hela åkern. Och därefter, under sommaren gick 
både han och hans hustru varje helgdag till kyrkan, som de var vana. De lovade Gud 
och tackade honom mera för deras fattigdom än brodern och dennes hustru gjorde för 
deras rikedomar. Då kornet kom upp och började växa, gick den rike mannen och 
hans hustru ut på gärderna och betraktade sin åker. Då sade den fattige mannens 
hustru till sin make: ’Låt även oss gå ut på gärdena och se på vår säd.’ Detta gjorde de 
också. Då fann de där Guds stora nåd och järtecken. Ty aldrig någonsin hade de, även 
då de sått med det bästa utsäde, fått ett så gott och vackert korn som vår Herre där nu 
hade låtit växa upp. De tackade Gud villigt för hans barmhärtighet och nåd och styrk-
tes än mer i viljan att tjäna Gud och i sitt rättfärdiga leverne, vilket gav dem evig lön i 
himmelriket.428 
 

Det problem som denna intrig kretsar kring är den svåra fattigdom som Gud 
låter sända den gudfruktige bonden i syfte att pröva hans stadighet. Bonden 
tar sig också föredömligt an prövningen. På sin hustrus inrådan låter han, 
utan att hysa agg mot sin snåle bror, ta itu med det till synes hopplösa pro-
blemet att så åkern utan utsäde. Utvägen blir att så åkern med det som bon-
den och hustrun vet att Gud värdesätter: deras stora gudsfruktan och guds-
tillit, symboliserat i agnarna och sanden. Dessutom visar bonden och hustrun 
sin fromhet genom att varje helgdag under sommaren gå i kyrkan där de 
deltar i riterna och lovordar och tackar Gud. Parets stora gudsfruktan är även 
det som omsider ger dem långt större lön än den ogine brodern och hans fru 
– ett slut som tydligt summerar sensmoralen och som går tillbaka på de för-
utsagda konsekvenserna som lärdomen ovan gör gällande. 

Till skillnad från Birgittas föregående intrig är det härvidlag frågan om en 
problemlösning som skildras via konkreta fysiska handlingar. Visserligen 
förekommer referenser till aktörernas tankar och utskrivna dialoger också i 

                                                        
428 SMP 4, s. 277–278. Samma intrig och komponenter återfinns även i predikan till den 
femtonde söndagen efter trefaldighet i JäP, s. 67–68. Då ges emellertid exemplifierande till 
stöd för en annan lärdom som har att göra med att människan ej ska vara girig efter världsligt 
gods. Andersson har också omskrivit denna berättelse utifrån dess funktioner i predikokontex-
ten. Andersson 1991a, s. 278–280. 
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predikanternas intriger. Men dessa omsätts snabbt i praktiska åtgärder. I 
stället för att skildra hur aktörerna tänker ut en viss lösning låter predikan-
terna skildra en situation i vilken aktörernas handfasta genomförande av den 
uttänkta lösningen hamnar i blickfånget. Den gudfruktige bonden beskrivs 
egentligen inte dela sin hustrus åsikter. Han agerar i enlighet med dem, och 
det är detta som gör honom till en dygdig förebild (till intrigens hjälte). Det 
är följaktligen endast genom redogörelsen av den gudfruktige bondens yttre 
gärningar, som utskrivs tämligen utförligt, som publiken tillåts förstå vad 
som försiggår innanför hans pannben. På samma sätt förhåller det sig också i 
många andra av predikanternas intriger, när män och kvinnor medvetet söker 
lösa diverse problem.429 

Intriger koncentrerade kring omedvetna prov 
Att Birgitta premierar aktörernas inre tankegångar medan predikanterna 
hellre skildrar aktörernas fysiska gärningar, kan följaktligen ses i de intriger 
som rör problemlösning. Dock uppträder mönstret flera gånger även i de 
intriger där aktörerna ovetandes sätts på prov. Som typfall kan man hänvisa 
till två exempelberättelser, som tidigare togs upp i kapitel 3, där aktörerna 
misslyckas med sitt prov.  

Hos Birgitta finns exempelberättelsen med en jungfru som med sänkt hu-
vud talade med sin brudgum och därför inte märkte att ett tygskynke hängde 
mellan dem (jämför kapitel 3 s. 136–137 ovan). Prövningen i denna intrig 
utgörs av den synvilla som tyget ger upphov till. Synvillan prövar den hu-
vudrollsinnehavande jungfruns tillit till sin brudgum och visar att hon ännu 
inte äger den tilltro som hon borde. Då jungfrun vid samtalets slut lyfter 
blicken luras hon till att uppfatta brudgummens skepnad bakom skynket som 
djävulen själv. Med detta tankefel blir jungfrun en syndig person (en falsk 
                                                        
429 För andra exempelberättelser i postillorna vars intriger kretsar kring problemlösning med 
lycklig utgång för huvudrollsinnehavaren (hjälten), se företrädesvis SMP 4, s. 153–154, där 
Jesus framställer liknelsen med den ohederlige förvaltaren, i vilken en syssloman som ej kan 
betala igen en skuld till sin herre lyckas ta sig ur knipan genom att visa sig from och med-
mänsklig; SMP 4, s. 253–255, i vilken en nunna i kloster motvilligt uppvaktas av en riddare 
men finner ett sätt att bli kvitt honom; SMP 4, s. 187–188 och JäP, s. 43–44, i vilken en kung 
finner ett klokt sätt att skipa rättvisa då hans son gjort ett oskyldigt barn blint; JäP, s. 26–30, i 
vilken en ung sven ingår en pakt med djävulen för att få gifta sig med en rik jungfru, en pakt 
som svennen sedan får kämpa för att ta sig ur men som tillslut vinns; SMP 5, s. 35–37, i 
vilken den prostituerade Thaïs blir omvänd av den heliga abboten Paphnutius och sedan låter 
ägna tre prövorika år åt botgörelse för att vinna himmelriket. Härutöver kan det även påstås 
att den tidigare diskuterade allegoriska exempelberättelsen i predikan till den trettonde sönda-
gen efter trefaldighet med Jesus berättelse med den barmhärtiga samariern bygger på samari-
erns lösning av ett moraliskt problem. Han ställs inför frågan om vad som anstår sig att göra 
vid påträffandet av en främmande människa som rånats och svårt sårats. Jämför kap. 3 s. 140–
141 ovan. För en intrig som i stället rör problemlösning med olycklig utgång för huvudrolls-
innehavaren (den falske hjälten), se företrädesvis SMP 5, s. 141–142, med den sven i Uppland 
som trots att hans riddare givit honom en god hustru att gifta sig med hatar hustrun och håller 
sig med en horkona, varefter svennen även på riddarens bannor falskt lovar att sluta upp med 
sitt äktenskapsbrott men i stället väljer att begå sjävmord med horkonan i en sjö. 
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hjältinna i intrigen). Birgitta låter alltså ånyo skildra en situation i vilken 
huvudrollsinnehavarens tankar betonas framför de fysiska gärningarna. På-
tagligt är att den negativt artikulerade lärdom som exempelberättelsen ska 
styrka – att djävulen gör oväsen för Guds vänner och ovänner – i intrigen 
klarläggs genom en inblick i jungfruns tankevärld. Det är i jungfruns inre 
som fienden djävulen lurar och som slaget om hennes själ står.430  

För predikanternas del kan påminnas om den exempelberättelse i vilken 
en tjuv uppmanades att stjäla av djävulen (jämför kapitel 3 s. 152 ovan). Likt 
jungfrun vid sparlakanet är tjuven en syndig person (intrigens falske hjälte), 
vilken i intrigen ovetandes blir prövad av fienden djävulen som lovar honom 
att han aldrig kommer att hängas för sina brott. Men att tjuven dumt nog 
faller för frestelsen och väljer att tro på djävulen visas sedan genom hans 
många stölder, samt genom hans misslyckade försök att muta sina fångtagare 
med den säck som djävulen ger honom – en säck som inte visar sig rymma 
något annat än det rep som tjuven ska hängas med. Återigen betonar därmed 
predikanterna huvudrollsinnehavarens gärningar snarare än dennes tankar. 
Den i negativ varnande bemärkelse artikulerade lärdom, som denna galghu-
moristiska exempelberättelse ska understödja – att människan ej ska stjäla, 
då hon för detta blir gripen av djävulen för sin synds skull – bevisas nämli-
gen här i djävulens makt över tjuvens yttre gärningar. Det är genom att leda 
tjuvens hand som djävulen i intrigen fångar hans själ.431 

                                                        
430 Rev. IV:75 § 31–33. För andra exempelberättelser i revelationerna som belyser omedvetna 
prov som huvudrollsinnehavaren (falske hjälten/fienden) misslyckas med, se den ovan be-
rörda berättelsen i IV:45, där befolkningen i ett rike först älskar fyra dygder i form av kunga-
döttrar men som sedan låter sig förföras av fyra synder i form av onda fruar, i kap. 3 på s. 
131–132. Se även den berörda berättelsen i IV:122, i vilken en ilsken storman som vredgad 
över att ha mist sitt inflytande hos kungen skymfar Birgitta genom att hälla vatten på henne 
och för denna oförrätt senare dör i näsblod, i kap. 3 på s. 153–154 ovan. För exempelberättel-
ser som i stället ådagalägger hur huvudrollsinnehavare (hjältar) lyckas med omedvetna prov, 
se bl.a. IV:113 addicio, i vilken en riddare först frestas att tala illa om Birgitta men senare 
ångrar sina ord och förlikas med henne; VI:30 declaracio § 39–44, i vilken en prior svårt lider 
av en förruttnande fot i tre år före sin död men trots det tappert behåller sin gudskärlek – en 
fromhet som han sedan av Kristus lönas med himmelriket för; VI:50 § 1–13, där en hednisk 
kvinna som vid hörandet och begrundandet av Guds ord, vilka en missionär delger henne, 
låter anta den kristna tron; Extr:70, i vilken Birgitta i Rom är frikostig med sitt lösöre till 
behövande, trots sin biktfaders ord om deras eget ekonomiska trångmål, och för detta belönas 
av Kristus. 
431 SMP 4, s. 65. För andra exempelberättelser i postillorna med huvudrollsinnehavare (falska 
hjältar) som ovetandes utsätts för prov som de misslyckas med, se bl.a. berättelsen i predikan 
till Kristi lekamens högtid med mön i köpstaden som inte ville bikta sig innan påsk, vilken 
togs upp i kap. 3 på s. 128–129 ovan; berättelsen i predikan till den sjunde söndagen efter 
trefaldighet med klockaren som vid påsk valde att själv välsigna sin påskmiddag genom att 
läsa mässan, vilken behandlades i kap. 3 på s. 134–135 ovan; berättelsen i predikan till den 
tjugotredje söndagen efter trefaldighet med den girige kaniken som trots sin biskops förma-
ningar valde att ej dela med sig av sina prebenden och till slut hamnade i helvetet, vilken togs 
upp i kap. 3 på s. 146–147 ovan. För exempelberättelser som i stället visar lyckliga slut med 
huvudrollsinnehavare (hjältar) som lyckas med omedvetna prov, se bl.a. SMP 4, s. 17–18, i 
vilken en barberare, som blivit en rövare och tjuv, en dag möter den förklädde Jesus vilken 
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Konkluderande observationer 
Fastän den moraliska prövningen utgör en ledande struktureringsprincip i 
exempelberättelsernas intriger låter författarna således framställa det centrala 
prövningsmomentet på delvis olika sätt. När Birgitta skildrar huvudrollsin-
nehavarnas medvetna problemlösning är det många gånger ett tämligen intel-
lektuellt tänkande som hon tecknar, samtidigt som hennes aktörer också 
skildras agera på ett privilegierat sätt till följd av sin höga samhällsställning 
och makt över tjänstefolk. Signifikativt i berättelsen med jungfrun och de två 
sändebuden är just det faktum att jungfrun fattar sitt beslut utifrån analytisk 
läsning. Hon är en förnäm ung kvinna som läser sig till visdom, vilken hon 
sedan reflekterar kring och använder för att fatta rätt beslut. Detta vittnar om 
ett lärt tillvägagångssätt som var få förunnat under Birgittas livstid, men som 
antagligen hennes till större delen läskunniga primärpublik skulle känna sig 
manade till.  

De svenska predikanterna låter däremot nästan alltid aktörerna lösa pro-
blem på ett mer handgripligt och alldagligt sätt, alltså på ett sätt som vilken 
människa som helst skulle kunna ta sig för. Den gudfruktige bonden skildras 
fysiskt ta tag i sitt problem. Bonden inhämtar först förslag från sin hustru. 
Likväl är det bondens konkreta åtgärder och inte hans abstrakta funderingar 
som predikanterna intresserar sig för i intrigen. 

Samma mönster återkommer också i de intriger som kretsar kring omed-
vetna prövningar. I dessa fokuserar Birgitta på aktörernas inre skräck, tro 
eller förhoppningar. Predikanterna, å sin sida, belyser aktörernas handgrip-
liga aktiviteter. 

Sammanfattningsvis framgår tydliga skillnader mellan författarnas berät-
tarperspektiv. I de exempelberättelser som struktureras efter prövningens 
intrigstruktur låter Birgitta ofta prioritera beskrivningen av aktörernas och 
särskilt huvudrollsinnehavarnas funderingar, som många gånger också får 
begripliggöra de faktiska åtgärder som aktörerna väljer. Predikanterna ger i 
stället förtur åt beskrivningen av aktörernas konkreta handlande i de intriger 
som följer prövningens intrigstruktur. De beskriver utförligare aktörernas 

                                                                                                                                  
säger sig vilja bli hans sven, men som på ett sinnrikt sätt får barberaren att välja omvändelsens 
väg; SMP 4, s. 196–197 och JäP, s. 56–57, där en gudfruktig riddare som ofta hört predikan 
reser till Jerusalem där han sjuk följer i Jesus spår och dör en salig död; SMP 5, s. 130, i 
vilken den helige unge Guido (den blivande eremiten) gräver upp en älskad kvinnas grav 
varpå han inser den köttsliga lustens bedräglighet. Se även Jesus berättelse i predikan till den 
andra söndagen i fastan med den förlorade sonen som gav sig ut på äventyr och som sedan 
återvände utblottad men med ödmjuk ånger i hjärtat som fick fadern att förlåta honom, vilken 
behandlades i kap. 3 på s. 148–149 ovan. Dessutom finns berättelsen i predikan till den fjärde 
söndagen efter treenighet med den helige Bonfatius som lämnad att sköta moderns storgods 
fromt, valde att bryta mot hennes förbud att ge gåvor till fattiga, vilken togs upp i kap. 3 på s. 
129–130. Slutligen kan också påminnas om berättelsen i predikan till den sjätte söndagen 
efter påsk med den ångerfulla tyska skökan som trots att hon förnedrande puttades i en 
gyttjepöl fann mod och kärlek i sin tro på Kristus, något som gav henne syndernas förlåtelse. 
Se kap. 3 s. 149–150 ovan. 
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och i synnerhet huvudrollsinnehavarnas åtgärder, som omvänt får begriplig-
göra hur aktörerna tänker. I förhållande till Birgittas ”introverta” belysning 
av aktörerna och deras agerande låter alltså predikanterna i stället anlägga en 
betydligt mer ”extrovert” belysning av desamma. 

Hur dessa berättarperspektiv står sig i de två andra intrigstrukturerna blir 
vidare intressant att uppmärksamma. Men viktigt att beakta är att det inte är 
aktörernas konfronterande av prövningar och deras goda respektive onda val 
av agerande som centreras i Birgittas och predikanternas två andra regelbun-
det återkommande intrigstrukturer. Sedelärande logik kan nämligen skapas 
på fler sätt än så i exempelberättelserna. 

Samtalets intrigstruktur 
  

En mindre frekvent intrigstruktur hos författarna är den som följer logiken av 
ett kunskapsgivande samtal mellan individer. Till dessa hör strax över en 
tredjedel av Birgittas exempelberättelser och en femtedel av de svenska pre-
dikanternas. Samtal är i sig inte ovanliga i författarnas berättelser. De intri-
ger som här åsyftas domineras dock helt av ett samtal (en dialog i direkt eller 
indirekt anföring). De exponerar ett samtal som förs mellan två eller flera 
aktörer om ett allvarsamt ämne i vilket ny kunskap erhålls. Med dessa intri-
ger undervisar således inte författarna publiken genom att lägga tyngdpunk-
ten på aktörernas prestation i en prövorik situation. I stället undervisar de i 
dessa genom att fokusera på aktörernas samtal om meriterande/demerite-
rande agerande eller på deras konversation om abstrakta förhållanden i till-
varon. Komplikationen i dessa intriger har redan uppstått före samtalet. Det 
kan vara så att en huvudrollsinnehavare – som iklädas den moraliska rollen 
av en hjälte, falsk hjälte eller fiende – utför gärningar som sedan vidlyftigt 
diskuteras av två birollsinnehavare. Andra gånger kan det vara huvudrollsin-
nehavaren själv som inför en birollsinnehavare förklarar sitt tidigare age-
rande. Det kan även hända att samtalet i sig självt bildar komplikationen om 
den framställs som en förhandling eller konfrontation mellan två parter. I 
dessa fall framträder vanligen huvudrollsinnehavaren som en hjälte vilken 
anför sin åsikt, eller i ord strider med en meningsmotståndare som inte sällan 
är en fiende. 

Samtalets intrigstruktur kan beskrivas i följande sekvensmodell: 1. ett be-
svär/spörsmål presenteras tillsammans med de inblandade rollinnehavarna, 
2. ett samtal mellan aktörerna återges ur vilket ett svar ges på hur besvä-
ret/spörsmålet bör hanteras/förstås, samt 3. det inhämtade rådet/kunskapen 
sätts i verket av en eller flera aktörer – ett sista steg som även kan utgå. Sam-
talets intrigstruktur har utifrån detta släktskap både med den hermeneutiska 
intrigstrukturen och med den metafysiska vittnesutsagans intrigstruktur, 
vilka Bremond, Le Goff & Schmitt framhållit. Med den första delas det ut-
forskande anslaget i vilket en gåta förklaras. Med den andra delas det faktum 
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att Birgitta och de svenska predikanterna ofta låter en människa samtala med 
en metafysisk varelse, även om det också förekommer samtal mellan enbart 
mänskliga aktörer. 

Kulturhistoriskt sett går bruket med att anföra dialoger i undervisnings-
syfte längre tillbaka än till medeltiden. I antikens grekiska och judiska 
undervisning nyttjades dramatiserade dialoger för att låta karaktärisera roll-
innehavare och för att tydliggöra sedelärande resonemang. Denna undervis-
ningsform upptogs sedan även av den kristna rörelsen och så småningom av 
kyrkan.432 När Birgitta och de svenska predikanterna strukturerar sina exem-
pelberättelser i form av kunskapsförmedlande samtal knyter de således an till 
en mycket lång tradition. Dock finns det vissa skillnader i hur författarna 
låter skildra de av sina intriger som följer samtalets intrigstruktur: skillnader 
som har att göra med de samtalande aktörernas relation till varandra. Ne-
dan behandlas två sådana typiska intriger hos författarna. 

Intriger koncentrerade kring kunskapsinbringande samtal 
Som framhållits är samtalets intrigstruktur vanligare bland Birgittas exem-
pelberättelser än bland predikanternas. Orsaken torde vara att revelationerna 
i sin helhet struktureras kring det fundamentala samtalet mellan Gud och 
Birgitta. Det finns i revelationerna ett antal allegoriska exempelberättelser 
vars intriger följer det rådgivande samtalets intrigstruktur. Därtill finns det 
också flera historiska exempelberättelser, härrörande från Birgittas liv, vars 
intriger tydligt fixeras kring samtal.  

En sådan historisk exempelberättelse som centreras kring ett samtal är 
bland annat den som upptar hela VI:79, och som ges som ett giltighetsargu-
ment för en ganska intrikat lärdom som framgår i kapitelrubriken. Det är en 
lärdom om prästens illgärningar som artikuleras i positiv försonlig bemär-
kelse i det: att den som förrättat sakramenten utan att vara prästvigd måste 
straffas och känna ånger för sin själs räddnings skull, medan det folk som i 
förtroende mottagit sakramenten av densamme, kommer att lönas för sin 
tro.433 Ur intrigen kan en sekvens med blott två steg utläsas. Först (1) besk-

                                                        
432 Ursprunget till denna pedagogik på den grekiska sidan var dialektiken. Tomas Kroksmark 
menar att Jesus ägnade sig åt interaktiv undervisningsmetodik i form av dialoger, diskussioner 
samt frågor, motfrågor och svar. I Nya Testamentet lever dessa vidare och bidrar till att un-
dervisa läsaren. Kroksmark 2009, s. 136–138, 216–223. För nedslag i senmedeltidens didak-
tiska användning av nedskrivna dialoger, se Paulin 2012, s. 179–181. 
433 Denna lärdom om prästernas illgärningar kan utläsas ur kapitelrubriken i ”Quidam mortuus 
fuit per iustiticiam, quia ad sacerdocium non ordinatus celebrabat. […] quod propter illiam 
penam et contricionem, quam habuit, non dampnatur in anima. Misse tamen et alia sacramen-
ta, que contulit, profuerunt fidelibus recipientibus propter fidem, quam habuerunt.”, Rev. 
VI:79. Den lärdomen handlar främst om skulden hos en icke-prästvigd man som förrättade 
mässor (han blir en klanderbild för charlataner i allmänhet) samt om den rättvisa tuktan som 
han för sin frälsnings skull måste genomlida. Han måste sona sitt brott för att bli frälst. Till 
detta kommer dock ett förtydligande om att lekfolket under honom inte gjort sig skyldiga till 
brott. 
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rivs en huvudrollsinnehavande man som otillbörligt utför prästens värv, nå-
got som han sedan såsom charlatan döms till döden för. Därefter (2) nämns 
Birgitta – som själv innehar en frågeställande biroll – bekymrat be för man-
nen, varpå hon får höra Kristus besvara hennes bön. Berättelsen framförs: 
 

En man, som icke var vigd till präst, förrättade mässor. Han fördes inför domaren och 
blev dömd att brännas. När bruden bad för honom, talade Kristus till henne och sade: 
’Giv akt på min barmhärtighet! Om denne man lämnats ostraffad, hade han aldrig 
kunnat vinna himlens ära. Nu fick han emellertid ånger, och därför skall han, på grund 
av det straff, som han lider, och sin ånger, nalkas nåden och vilan. Men nu kan du 
fråga, huruvida folket, som hörde den icke prästvigdes mässor och mottog sakramen-
ten av honom, är fördömt eller begått en dödssynd. Jag svarar dig, att det ingalunda är 
fördömt, ty hans åhörare frälstes av sin tro, emedan de trodde, att han var vigd av bis-
kopen och att jag var i hans händer på altaret. På samma sätt lände faddrarnas tro dem, 
som döptes av honom, till gagn, ty den av kärleksverk födda tro, som tror på Guds 
goda gåvor, skall icke förbliva obelönad och icke gå förlustig sin längtans mål.’434 

 
Kärnan i denna intrig är det kunskapsförmedlande samtal som uppstår mel-
lan Kristus och Birgitta. Det är ett samtal i vilket rättvisan i charlatanens 
straffdom och öde utfästs samtidigt som lekfolkets skuld i brottet tillbakavi-
sas. Emellertid är det endast valda delar av Kristus och Birgittas samtal som 
utskrivs i klartext. Innehållet i Birgittas bön för den syndige mannen (intri-
gens falska hjälte) låter sig endast anas ur Kristus svar, där det framkommer 
att hon bör vara mer aktsam med vem hon ber Gud förbarma sig över. Det-
samma gäller för Birgittas farhåga om den eventuella skulden hos de försam-
lingsbor som befunnit sig under charlatanens makt. Medvetet tycks Birgittas 
repliker ha skalats ner till enbart antydanden om hennes själsliga deltagande 
och ängslan, för att inskärpa publikens fokus vid Kristus kungörelse. Behåll-
ningen blir därigenom en kort men effektiv intrig som – utöver sensmoralen 
att bedragare med rätta bestraffas medan de bedragna visas nåd – tydligt 
belägger den ovanstående lärdomen. 

I allmänhet brukar också den frågeställande aktören framträda tämligen 
undfallande i de av Birgittas intriger som följer samtalets intrigstruktur. Ty 
fastän undantag förekommer, i fallet med verbala strider, är det i Birgittas 
intriger oftast den svarande aktören som myndigt tar befälet. Det kan här 
påminnas om den historiska exempelberättelsen i vilken den huvudrollsinne-
havande helige biskopen Nikolaus (intrigens hjälte) inför Birgitta klargjorde 
hur Gud lönat honom för hans i livet många dygder och välgärningar genom 
att förklara undret med den olja som flyter ur hans reliker (jämför kapitel 3, 
s. 127). Birgittas rollfigur kan även själv vara den som förmedlar Kristus 
undervisning, såsom i VI:115 där en huvudrollsinnehavande finskspråkig 
man (intrigens hjälte) inte kunde bikta sig i Rom, men via Birgittas samtal 

                                                        
434 Den Heliga Birgitta, Himmelska uppenbarelser, i översättning av Lundén 1958, b. 3, s. 
156–157; Rev. VI:79. 
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med Kristus fick svar på vad han skulle göra (se kapitel 3, s. 150–151).435 
Det kan även hänvisas till den allegoriska exempelberättelse där den huvud-
rollsinnehavande herren med flera vingårdar (intrigens hjälte) klokt redo-
gjorde för sin tjänare om sitt tillvaratagande av både förstklassigt och me-
delmåttigt vin (jämför kapitel 3 s. 139–140).436 Hos Birgitta framträder såle-
des mönstret av en klart hierarkisk relation i vilken en tjänande man/kvinna 
fogligt och ofta ganska passivt samtalar med en företagsam och kunnig (läro-
)mästare som ger sakkunniga råd eller upplysningar. 

I de svenska predikanternas intriger är däremot denna relation, där en un-
dergiven frågeställare som talar med en tongivande besvarande herre, mer 
sällsynt. Vanligare i de av predikanternas intriger som följer samtalets intrig-
struktur är i stället att en frågeställande aktör ges tillfälle att mer aktivt reso-
nera med den part som denne samtalar med. 

Detta kan förslagsvis ses i den exempelberättelse som återges i predikan 
till den sextonde söndagen efter trefaldighet. Denna exempelberättelse an-
vänds som giltighetsargument för den i negativ bemärkelse artikulerade lär-
domen om djävulen och försummandet av sakramenten: att djävulen tyvärr 
med sina eggelser gör så att många människor syndar, och att han fyller dem 
med vanhopp och försumlighet så att de blygs och inte vill bikta sig.437 Berät-
telsens intrig har en sekvens som kan delas upp i tre steg. Till att börja med 

                                                        
435 Andra av Birgittas historiska exempelberättelser, vars intriger följer samtalets intrigstruk-
tur, är Rev. IV:93 declaracio, där Birgitta samtalar med en huvudrollsinnehavande ordensbro-
der (hjälte), vars ofullständiga bikt hon genomskådar och därför råder till bättring, något som 
också ordensbrodern tar till sig; VII:3, där den huvudrollsinnehavande helige Franciskus 
(hjälte) kallar på Birgitta och i Assisi uppenbarar sig för henne och förklarar sin levnads 
dygder. Här kan även anföras de tidigare behandlade exempelberättelsen i Rev. VI:81, där en 
huvudrollsinnehavande mor (hjältinna) med en sjuk gosse genom Birgittas samtal med Gud 
hjälps till dygd och hälsa, i kap. 3 på s. 132–133 ovan. För intriger som bryter mönstret med 
myndig herre/lärare och tjänare/elev, se företrädesvis Extr:59, i vilken Birgitta samtalar med 
djävulen. 
436 En annan allegorisk exempelberättelse som följer samtalets intrigstruktur och som tidigare 
behandlats är den i IV:81, med byteshandeln mellan kolaren och den prissättande guldsmeden 
(huvudrollsinnehavande hjältar) i kap. 3 s. 141–142 ovan. För ytterligare andra, se bl.a. I:29, i 
vilken en huvudrollsinnehavande riddare (falsk hjälte) samtalar med den mäktiga fru Högmod 
och av henne blir varnad om att hans tillbedjan av henne leder honom i fördärvet, något som 
dock riddaren säger sig strunta i; II:19 § 17–33, där en tjänare samtalar med en huvudrollsin-
nehavande herre (hjälte) om hur dennes biodling ska skötas, samt om de goda och onda binas 
öden; III:18 § 11–13, i vilken en tjänare samtalar med en huvudrollsinnehavande herre (hjälte) 
om vad som ska göras med de fromma fåren som hotas av bångstyriga bockar; IV:115 §, där 
en skarprättare samtalar med en huvudrollsinnehavande herre (hjälte) om vad som ska göras 
med olika fångar. För intriger som bryter mönstret med myndig lärare och elev, finns företrä-
desvis III:17 § 16–19, i vilken den huvudrollsinnehavande helige Dominikus (hjälte) samtalar 
med en tjuv om rätten till sina får. Jag tar upp denna exempelberättelse nedan på s. 219–220. 
437 Lärdomen framgår i ”Swa gör han [djävulin] ok än nw mangom thy wär ath swa som han 
komber them til ath synda mädh sinom äggilssom swa skiuther han them ok wanhopit ok 
dölskona j hiärtat ath the skula blygias ath scrifta sik”, SMP 4, s. 211. Det är en lärdom som 
jag i övrigt valt att dela mellan gruppen djävulen/djävlarnas fientliga natur i lärdomskategori 1 
och gruppen skymfande/försummande av sakramenten i lärdomskategori 3. Se kap. 3. 
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(1) presenteras den huvudrollsinnehavande ordensbroder som överraskande 
upptäcker djävulen inne i den landsortskyrka som han predikar i. Sedan (2) 
följer ett samtal i vilket brodern begär svar från djävulen, något som han 
också får. Slutligen (3) beskrivs ordensbrodern ta väl vara på djävulens upp-
lysningar. Berättelsen framställs enligt följande: 

 
Det hände i en landsortskyrka under fastetiden att mycket folk kom för att avlägga 
bikt, som seden är. Där fanns en gudfruktig munk som predikade för dem och lärde 
dem att bikta sig, vilket var till nytta för deras själ. Då fick den gode brodern se en 
djävul stående i en vrå i kyrkan, och frågade honom vad han gjorde där. Djävulen sva-
rade: ’Jag gör rättvisa.’ Då sade munken: ’Det är sällsynt och sällan hört att du gör 
någon rättvisa. På vad sätt kan det nu komma sig?’ Då sade djävulen: ’Är det inte 
rättvisa att var och en ger den andre igen det som han tidigare tagit från honom? Så 
gör jag också nu med detta folk. Jag tog tidigare från dem skammen och rädslan, då 
de djärvt syndade i Guds åsyn. Nu ger jag dem tillbaka både skam och rädsla, så att de 
blygs för att bikta sig ordentligt och så att de ängslas för att åta sig hård bättring eller 
bot för sina synder.’ Då folket och den gode brodern hörde detta, manade han dem 
alla till att för Guds skull inte dölja några av sina synder för vare sig skammens eller 
rädslans skull. Detta tog de också till sig, bäst de kunde, och fick därefter Guds vän-
skap.438 
 

Det centrala momentet i denna intrig är den predikande ordensbroderns (in-
trigens hjälte) och djävulens besynnerliga samtal. Det är ett samtal i vilket 
fienden djävulen gladeligen tillstår att han under fastetiden först fått folk att 
synda genom att ta deras blygsel och rädsla, samt att han därefter hindrat 
dem från att utförligt bikta sig, genom att ”rättvist” återgälda dem blygseln 
och rädslan. I intrigen utskrivs även ordensbroderns ord i klartext, varpå det 
blir tydligt att han inte förhåller sig passiv i samtalet. Först efter att ha be-
stridit påståendet om att djävulen ”gör rättvisa”, ger ordensbrodern djävulen 
rätt och uppmanar lekfolket till att aldrig dölja sina synder vid bikten – ex-
empelberättelsens sensmoral. Den frågeställande ordensbrodern intar, med 
andra ord, en tämligen djärv och okuvad position i samtalet, något som kan 
kontrasteras mot den bild som ges av Birgitta i den föregående intrigen. Skä-
let är förstås att det här är djävulen som frågan riktas till och inte Gud, ett 
helgon eller en prominent herreman. Djävulen är ingen sakkunnig person 
vars ord människan kan lita på. Ändå händer det att djävulen ibland har rätt i 
det han säger, varför människan alltid måste vara på sin vakt med honom. 

Liksom i denna exempelberättelse är också varelser från den metafysiska 
tillvaron, såsom djävlar och avlidna själar (varav framför allt avlidna syn-
dare) vanliga samtalspartners i de av predikanternas intriger som följer sam-
talets intrigstruktur. Och detta är något som också leder till att relationen de 
samtalande emellan tar sig ett annat uttryck än i Birgittas intriger. Predikan-
terna skildrar i det väsentliga inte ett samtal mellan en herre och dennes tjä-
nare eller ett samtal mellan en lärare och dennes elev. I stället rör det sig i 
                                                        
438 SMP 4, s. 211–212. Samma exempelberättelse ges även till stöd för samma lärdom i JäP, s. 
74–75. 
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deras intriger om ett samtal mellan aktörer som har en friare och mer obun-
den relation till varandra. Det är ett samtal i vilket bägge parterna uttrycker 
sin mening, varvid den frågeställande eller samtalsinitierande aktören också 
kan visa sig vara driftig och klok. Detta kunde tidigare inte minst ses i predi-
kanternas exempelberättelse med den huvudrollsinnehavande heliga abboten 
Makarius (intrigens hjälte), som i öknen frågade en hednings dödskalle om 
tillvaron i helvetet och från denne erhöll svar (jämför kapitel 3 s. 126 
ovan).439 

Konkluderande observationer 
Mot ovanstående kan det följaktligen fastslås att författarna skildrar det cen-
trala samtalsmomentet delvis olika i de av sina exempelberättelser vars intri-
ger följer samtalets intrigstruktur. Medan Birgitta återkommande låter 
skildra hur en överordnad i samtal ger en underordnad råd, låter de svenska 
predikanternas hellre skildra ett samtal mellan två parter som i sitt menings-
utbyte oftast inte står i någon tydlig hierarkisk relation till varandra. Hos de 
svenska predikanterna är aktörernas samtal heller inte nödvändigtvis att be-
trakta som rådgivning. För även om samtalet kretsar kring en frågeställande 
eller samtalsinitierande part och en besvarande part tar samtalet mer formen 
av en diskussion. Detta mönster i författarnas intriger kan tyckas mindre 
viktigt. Men faktum är att det har relevans för hur Birgitta och predikanterna 
i intrigerna motiverar den kunskap som framkommer genom aktörernas sam-
tal. I Birgittas intriger tycks den besvarande aktörens överordnade ställning 
och större vetande snarast garantera sanningen i dennes svar till den fråge-
ställande aktören. Därför kan det i Birgittas intriger ofta även iakttas att sam-
talsämnet fördjupas genom en (läro-)mästares insiktsfulla redogörelser. I 
predikanternas intriger är det i stället vanligare att den frågeställande aktö-
ren, via sina nyktra repliker och eventuella handlingar efter samtalet, får 

                                                        
439 För andra liknande intriger i postillorna som följer samtalets intrigstruktur, se SMP 4, s. 
14, där en ung man (hjälte) talar med en djävul och frågar honom var hans avlidna far befin-
ner sig; SMP 4, s. 175–176 och JäP, s. 20–21, där en franciskanbroder (hjälte) talar med en 
okänd röst som uppenbarar sig för honom och som till slut visar sig vara den helige Fran-
ciskus; SMP 5, s. 225, där tre djävlar (huvudrollsinnehavande fiender) svarar en eremit och 
berättar att de heter samma sak som tre synder, som de frestar människan att begå. Dock 
förekommer det även i några av predikanternas intriger att de samtalande ömsesidigt utbyter 
information och råd för att på så vis hjälpa varandra i sina respektive trångmål. Se detta i bl.a. 
SMP 4, s. 71–72, där en klostersyster (hjältinna) talar med sin avlidna syster i skärselden, som 
uppmanar henne att göra goda gärningar, något som klostersystern också gör för att hjälpa sin 
syster och sig själv till himmelriket; SMP 4, s. 165–166, där den heliga kungadottern Eliza-
beth (hjältinna) talar med sin avlidna mor och hjälper henne från skärselden till himmelen 
genom böner. Slutligen kan till samtalets intrigstruktur dessutom föras en exempelberättelse 
som i postillorna rör Birgittas uppenbarelser. Emellertid är det inte Birgitta som intar huvud-
rollen i denna, då hon här är en passiv åskådare. Huvudrollsinnehavaren är i stället den kvin-
nosjäl (falska hjältinna) som Birgitta får se stå inför Kristus himmelska domstol medan samtal 
förs om själens dom. Se SMP 4, s. 171–172 och JäP, s. 15–17.  
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utvisa om den svarande aktörens ord går att lita på. Samtalsämnet debatteras 
då snarare än fördjupas.  

Vad gäller det berättarperspektiv, som författarna antar i dessa typer av 
intriger, framgår det att Birgitta gärna fokuserar på beskrivningen av hur 
aktörerna analyserar tingens beskaffenhet. De svenska predikanterna å sin 
sida fokuserar hellre på beskrivningen av vad som till slut blir aktörernas 
faktiska ställningstagande och åtgärder. Fastän båda författarna tar fast på 
aktörernas tankeverksamhet går Birgitta ofta djupare i sin skildring av aktö-
rernas resonerande och deras sinnesstämning än vad predikanterna gör. För-
fattarnas förkärlek för ”introvert” respektive ”extrovert” beskrivning av ak-
törernas agerande går alltså att spåra också i de av deras intriger som kretsar 
kring samtal. 

Med detta konstaterat har jag emellertid, i min kategorisering av Birgittas 
och de svenska predikanternas intriger, funnit att författarna även knyter an 
till kraften i ett mirakel för att göra sina exempelberättelser moraliskt förevi-
sande och uppbyggliga – något som jag nedan vill redogöra närmare för. 

Miraklets intrigstruktur 
 

Den minst frekventa men ändå regelbundet återkommande intrigstrukturen 
hos författarna är den som följer logiken hos en förunderlig tilldragelse: ett 
mirakel. I dessa intriger undervisar författarna publiken med hjälp av en 
mirakulös händelse. Det rör sig här om ett, enligt medeltida synsätt, gudom-
ligt ingripande som står över eller bortom naturlagarna, må det vara ett fan-
tastiskt botande av en sjuk individ, en övernaturlig syn, en kroppsförflyttning 
mellan himmel och jord, eller också en plötslig och onaturlig död.440 Ytterst 
är ett mirakel därmed att förstå såsom ett tecken på Guds vilja och makt. 

Exkluderas de intriger som fokuserar människors samtal med metafysiska 
varelser (sådana som diskuterades i det föregående) är det predikanternas 
intriger som oftare innehåller mirakler och som därmed kan hänföras till 
miraklets intrigstruktur. Omkring en åttondedel av alla deras intriger mot en 
tiondedel av Birgittas intriger är av detta slag. Ändå betyder inte det att un-
derverk och märkliga fenomen är sällsynta i författarnas exempelberättelser. 
I både prövningens och samtalets intrigstruktur förekommer ofta mirakulösa 
inslag. Men i dessa intrigstrukturer fungerar det mirakulösa som en krydda 
vid sidan av en förhärskande prövning eller ett samtal. Betydligt färre intri-
ger kretsar däremot så gott som enbart kring ett dominerande mirakulöst 
inträffande, vilket är fallet med de intriger som följer miraklets intrigstruk-
                                                        
440 I denna inringning av det mirakulösa har jag förhållit mig till Augustinus och den medel-
tida tanketraditionen efter honom som diskuterade mirakel som ett av Gud givet fenomen, 
vilket för människans begränsade fattningsförmåga tycks stå över eller bortom naturlagarna. 
Därav beskrivningarna ”övernaturligt” eller ”onaturligt”. Huruvida Gud verkligen agerade 
över eller bortom naturlagarna, som ju Gud själv skapat, diskuterades även livligt av lärda 
teologer under medeltiden. Ward 1987, s. 3–19; Goodich 2007, s. 13–28. 
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tur. Vidare kan det poängteras att det dominerande miraklet även gör dessa 
intriger kortare än i dem som följer andra intrigstrukturer. Vad gäller kom-
plikationen består den vanligen i det som föregår det mirakulösas inträffand-
et, även om komplikationen i några fall också kan hävdas vara miraklet 
självt. 

Miraklets intrigstruktur kan beskrivas i följande sekvensmodell: 1. befint-
liga omständigheter av besvär/spörsmål presenteras tillsammans med den 
inblandade huvudrollsinnehavaren och birollsinnehavarna, 2. ett mirakel 
inträffar, samt 3. miraklet förklaras och/eller påverkar en aktörs fortsatta 
agerande – ett sista steg som lika väl kan utgå. Det som jag kallar för mirak-
lets intrigstruktur påminner därför både om Bremonds, Le Goffs & Schmitts 
hermeneutiska intrigstruktur och deras metafysiska vittnesutsagointrig. 
Skillnaden är att ingen av Bremonds, Le Goffs & Schmitts intrigstrukturer 
centreras kring ett underverk. I allmänhet kan dock folkliga mirakelberättel-
ser (och eventuellt även sådana folksagor med magiska inslag som Propp 
utforskat441) betraktas som en inspirationskälla för intriger av detta slag. Tack 
vare den populära tron att Gud använde mirakel för att kommunicera med 
människan,442 letade sig många mirakelberättelser in i medeltidens homile-
tiska litteratur där de kom att göras om till pedagogiska predikoberättelser.443 

Med hänsyn till både Birgittas och de svenska predikanternas exempelbe-
rättelser kan två varianter urskiljas bland dem som följer miraklets intrig-
struktur. Det finns intriger i vilket det fantastiska kan ha funktionen av ett 
förfärligt underverk. I dessa fall kan fenomenet fungera som ett straff för en 
syndig aktör – oftast en huvudrollsinnehavande falsk hjälte eller fiende – 
eller som ett förebud om det straff som väntar denne om bättring ej sker. 
Men det finns även intriger där det förunderliga snarare är ett hugsvalande 
underverk.444 Det kan vara ett fenomen som visar på förtjänsterna av dygdigt 
uppträdande, vari det hjälper en from aktör – oftast en huvudrollsinnehav-
ande hjälte – att handla på ett föredömligt sätt eller också utgör miraklet en 
belöning. Båda dessa varianter återkommer flera gånger bland de av Birgit-
tas respektive de svenska predikanternas exempelberättelser som följer mi-
raklets intrigstruktur. Men precis som i fallet med dem av deras intriger som 
följer prövningens intrigstruktur är det också i dessa intriger vanligare med 
en lyckosam utgång. Flest av författarnas mirakulösa intriger rymmer alltså 
ett hugsvalande underverk och huvudrollsinnehavande hjältar. 
                                                        
441 Här kan påminnas om den ofta förekommande magiska hjälparen/givaren som Propp 
funnit i de ryska folksagor som han närmare specificerar som ”undersagor”. Dessa aktörer står 
i sagan ofta för något mirakulöst. Se s. 164–165 och fotnot 408 ovan. 
442 För mirakelsamlingar och mirakeltro i det svenska riket under medeltiden, se bl.a. Öster-
berg 1985; Österberg 2018; Myrdal & Bäärnhielm 1994. 
443 Ward 1987, s. 24, 27–32; Goodich 2007, s. 34–35.  
444 Termen hugsvalande har jag valt med anledning av att detta adjektiv refererar till det 
gamla ordet hug (annorlunda stavat håg) med betydelsen ’sinnelag’. De underverk som här 
åsyftas är alltså sådana som agerar som ett välgörande balsam för människans sinnelag och 
därmed för hennes själ. 
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Både Birgitta och predikanterna låter främst historiska exempelberättelser 
ordnas efter miraklets intrigstruktur. Det är historiens märkliga tilldragelser 
som dessa intriger inspirerats av: incidenter vars minne författarna söker 
väcka till liv via åberopandet av publikens kroppsliga sinnen. Annorlunda 
uttryckt skildras ofta det centrala mirakelmomentet mycket sinnligt, något 
som kan ha att göra med att mindre fokus läggs på aktörernas aktiviteter till 
förmån för just Herrens gudomliga ingripande. Detta förhållande kommer 
jag också att nedan behandla i fyra typiska intriger, som antingen koncentre-
ras kring ett förfärligt eller ett hugsvalande underverk. 

Intriger koncentrerade kring förfärliga underverk 
Vad gäller de svenska predikanterna återfinns en typisk exempelberättelse, 
vars intrig koncentreras till ett förfärligt underverk, i predikan till den tionde 
söndagen efter trefaldighet. Denna exempelberättelse framhålls av predikan-
ten härröra från den bibliske kung Salomos tid, och ges som ett skrämmande 
konsekvensargument. Den visar nämligen på de onda följderna av att inte 
hörsamma den i negativ bemärkelse artikulerade lärdomen om det onda i att 
skymfa kyrkorummet: att ingen ska vara inne i kyrkan som ej är värdig eller 
gör sig förtjänt av Guds nåd.445 Intrigen följer en sekvens som kan delas in i 
blott två steg. Först (1) beskrivs omständigheterna kring en gåtfull bjälke 
som låg inne i Salomos tempel. Sedan (2) framträder en huvudrollsinnehav-
ande äktenskapsbryterska som i templet tilldelas ett otroligt straff när hon 
sätter sig på bjälken. Berättelsen framställs på nedanstående vis: 
 

Detta visades genom ett järtecken som ägde rum på Salomos tid, han som först bygg-
de templet. I templet fanns en stor bjälke som låg nere på golvet och därför inte var 
till någon nytta för byggmästarna. Det hände en dag att en kvinna som levde i hor 
kom in i kyrkan och satte sig på bjälken. Genast fattade hon eld och brann upp och 
blev till falaska, medan bjälken förblev oskadd.446 

 
I denna mycket korta intrig är det den mystiska bjälken inne i Salomos tem-
pel som står för det mirakulösa, en bjälke som blivit kvarlämnad av tempel-
byggarna. Denna bjälke blir här till det instrument med vilket Gud straffar 
den huvudrollsinnehavande äktenskapsbryterskan (intrigens falska hjältinna) 
som dristar sig till att inträda i templet. När hon brinner upp och förvandlas 
till falaska utan att bjälken tar skada, blir det uppenbart för alla och envar att 
det rör sig om ett övernaturligt fenomen. Äktenskapsbryterskans märkliga 
öde hjälper på så vis publiken att förstå att Herrens vrede konsekvent drab-
bar den som vanhelgar kyrkorummet. Och det är en sensmoral som blir tyd-
lig genom elden som kan tänkas appellera till publikens synsinne. Scenen 

                                                        
445 Lärdomen om skymfande av kyrkorummet framgår i ”[…] ath engen skulde thär inne [j 
mönstret] wara vtan thän som vthan syndh eare ok wärdher gudz nadhe forthiäna”, JäP, s. 8. 
446 JäP, s. 8. En utläggning som kommenterar denna exempelberättelse ges också i predikan 
direkt efter berättelsen. 
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inne i templet förväntas sätta sig likt en förfärlig bild på deras näthinna – en 
bild som ska hjälpa dem att minnas lärdomen och de ohyggliga konsekven-
serna som en kränkning av det heliga för med sig. 

Samma princip gäller också för andra exempelberättelser i postillorna. I 
de intriger som följer miraklets intrigstruktur är det just ett synintrycksre-
tande underverk som handlingen kretsar kring, må det vara djur som plötsligt 
vänder sig mot sina ägare och börjar banna dem i tal, en blodig pil som faller 
från skyn, en dröm i vilken den syndige får se sina goda och onda gärningar 
vägas i en vågskål, eller paddor som hoppar ur munnen på dem som ger falsk 
bikt.447 Predikanterna tycks alltså ha funnit att det var pedagogiskt givande 
att medta spektakulära mirakel i sina exempelberättelser: att de med dem 
både kunde väcka och uppbygga sin publik. 

Även i de av Birgittas intriger, som följer miraklets intrigstruktur genom 
att centreras kring ett förfärligt underverk, kan liknande syn- och sinnesint-
rycksretande strategier skönjas. I hennes exempelberättelser rör det sig 
ibland om förunderliga händelser som Birgitta själv får uppleva. Andra 
gånger åskådliggörs tilldragelser som andra människor, i Birgittas närhet, var 
med om. Bland dem finns en exempelberättelse som handlar om en man som 
Birgitta kände och som fick vara med om ett förfärligt underverk. Denna 
exempelberättelse uppträder som en tillagd declaracio till VI:75. Här fram-
ställs exempelberättelsen som ett avskräckande konsekvensargument för de 
onda följder som en lärdom i kapitelrubriken anger. Denna lärdom om guds-
olydnad artikuleras närmare bestämt i negativ varnande bemärkelse: att de 
som alltid vill leva och alltid synda ska pinas i helvetet för evigt.448 Intrigen 
har en sekvens som kan åskådliggöras i två steg. Till att börja med (1) pre-
senteras den huvudrollsinnehavande väpnaren som ivrigt syndar med sin 
frilla, men sedan i ängslan dräper henne. Därefter (2) beskrivs väpnaren 
plötsligt dö och bli begravd varpå något mycket egendomligt inträffar. Berät-
telsen lyder i sin helhet enligt följande: 

                                                        
447 För andra exempelberättelser som hos predikanterna följer miraklets intrigstruktur med ett 
dominerande förfärligt underverk som föreläggs huvudrollsinnehavare (falsk hjälte/fiende), se 
först och främst SMP 4, s. 158, där den bibliska hednaprästen Bileam vill förbanna och driva 
Guds folk på flykt då hans åsna plötsligt börjar tala emot honom och skrämmer Bileam till att 
rida tillbaka till kung Balnak som utsänt honom; SMP 5, s 147, i vilken en bågskytt har förlo-
rat pengar vid tärningsspel och i ilska skjuter en pil mot himmelen som kommer ned blodig; 
SMP 4, s. 160–161, där en rik och ogivmild man skräms till bättring genom en dröm i vilken 
han får se sina få goda gärningar vägas mot hans många onda gärningar då han står inför Guds 
domstol; SMP 5, s. 204–205, där en gudlig klosterbroder ser paddor hoppa ur munnen på en 
kvinna som biktar sig och som senare medger dålig bikt. 
448 Lärdomen om gudsolydnad/högmod framgår ur kapitelrubriken i VI:75 i ”[…] qui semper 
vellent viuere et semper peccare, eternaliter in inferno cruciabuntur.” I detta revelationskapitel 
talar Kristus med Birgitta om att predikanter ståndaktigt måste predika Guds ord även om 
dessa må vara svåra för vissa att höra. En person som uppenbarligen hade svårt för dem var 
just den onde väpnaren som bryskt föreläggs ha avbrutit magister Mathias i hans predikan. I 
revelationskapitlets declaracio belyses det sedan hur illa det gick för honom: att han som 
aldrig ville sluta synda fick ett hemskt öde. 
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Denne väpnare var gift. Han höll offentligt en frilla i sitt hus. Efter den förmaning han 
fått [troligtvis av Birgitta] stod han i sitt hjärtas ängslan upp från bordet och dräpte 
frillan i mångas åsyn. Han dog fjärde dagen därefter i hjärtats förhärdelse utan sakra-
ment och blev begravd i ett munkklosters kyrka. I flera nätter hörde många bröder 
denna röst ur graven: ’Ve, ve! Jag brinner, jag brinner!’ Detta berättades för hans 
hustru, och i hennes närvaro öppnades den grav, där hans kropp jordats. Man fann där 
endast något litet av svepningen och skorna. Man fyllde åter igen graven, och rösten 
hördes sedan ej mera.449 
 

Det mirakulösa i denna intrig framställs genom tre på varandra följande till-
dragelser. Först nämns väpnarens plötsliga död fyra dagar efter dråpet på 
frillan. Sedan tillkännages de hemska veropen – av allt att döma väpnarens 
från helvetet förlupna röst – som under flera nätter stör bröderna i klostret. 
Slutligen är det väpnarens försvunna lik i graven som överraskar hustrun och 
alla de kringstående. Tillsammans bildar dessa fenomen ett fruktansvärt un-
derverk som tydligt demonstrerar att den förhärjade väpnaren (intrigens 
falska hjälte) på grund av sitt äktenskapsbrott, sitt offentliga utskämmande 
av sin hustru samt sitt dråp av frillan var ovärdig Kristus nåd. Av den orsa-
ken dog han utan att hinna motta sakrament. Dessutom blev hans lekamen 
alltför syndig för att få vila i klosterkyrkans vigda jord. Men när väpnarens 
öde väl uppdagats och hans grav åter fyllts igen, försvann de förfärliga ropen 
och den naturliga ordningen återställs. Ty Herrens förfärliga underverk hade 
nu uppfyllt sitt syfte. 

I jämförelse med predikanternas skildring av den brinnande äktenskaps-
bryterskan kan följaktligen även den mirakulösa händelsen i denna intrig 
hävdas tala till mottagarnas synsinne. Här finns förvisso ingen förtärande eld 
men väl andra iögonfallande redogörelser som belyser Guds straff, i enlighet 
med den förelagda lärdomen. Publiken ska förstå exempelberättelsens 
sensmoral genom att tänka på den plågade själens verop och framför sig se 
väpnarens tomma grav med de små klädresterna och skorna. På liknande vis 
förhåller det sig också i andra av Birgittas mirakulösa intriger: sinnrika detal-
jer och dramatiska tilldragelser skapar målande synintryck i vilka det omöj-
liga blir möjligt.450 

                                                        
449 Den Heliga Birgitta, Himmelska uppenbarelser, i översättning av Lundén 1958 b. 3 s. 154; 
Rev. VI:75 declaracio. 
450 För övriga av Birgittas exempelberättelser, vars intriger följer miraklets intrigstruktur med 
ett förfärligt underverk som drabbar/ådagaläggs genom en huvudrollsinnehavare (falsk 
hjälte/fiende), se II:2 declaracio, där en vällustig präst träffas och dör av blixten när han är ute 
i en hage, en blixt som senare visar sig ha träffat och förkolnat hans syndiga könsorgan; VI:19 
declaracio, i vilket en syndig munk, som ovärdig begravts i Sankt Laurentius kyrka, plötsligt 
kastas upp ur graven i Birgittas åsyn; VI:76, i vilket Birgitta och hennes flärdfulla tjänstefolk 
gästar en by där deras kläder och tillhörigheter oförutsett brinner upp, en händelse som till-
sammans med deras vidskepliga gästgivares plötsliga död visar sig vara Kristus straff för 
deras vederbörande synder; VI:87, i vilket en bannlyst herreman vid sitt inträde i ett rum får 
Birgitta att känna en mycket obehaglig stank som dock ingen av de andra närvarande herrarna 
kan uppfatta – en stank som senare av Kristus menas beror på mannens syndighet. 
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Intriger koncentrerade kring hugsvalande underverk 
En av predikanternas exempelberättelser, som centreras kring ett hugsval-
ande underverk, är den som återfinns i predikan till Nyårsdagen. Det är en 
exempelberättelse som nyttjas som ett giltighetsargument för den i positiv 
försonlig bemärkelse artikulerade lärdomen om förtjänsten hos sakramenten: 
att dopets vatten är mor till de själar som ska få inträda i himmelrikets salig-
het (alltså att dopet har en ovärderlig frälsningsbringande betydelse för män-
niskan).451 Intrigen kan delas in i en sekvens med tre steg. Inledningsvis (1) 
framhålls den huvudrollsinnehavande heliga aposteln Johannes ha fått upp-
leva en rad storverk och järtecken, varav en vision rörande dopvattnet. Där-
efter (2) skildras denna vision som Johannes förundras över. Slutligen (3) 
frågar Johannes en ängel om visionens betydelse och ges därigenom svar. 
Hela berättelsen framställs som följer: 
 

Om detta vatten berättar evangelisten sankt Johannes många underverk och järtecken, 
som Gud andligen lät honom få kännedom om i himmelriket. Han såg en vacker kyrka 
på en slät vall. Och från den högra kyrkväggen rann klart vatten ut som från en källa. 
Och alla de som drack av det vattnet blev helade och friska. Då frågade sankt Johan-
nes ängeln, som ledde honom, vad detta skulle betyda. Ängeln svarade: ’Med detta 
vatten förstås dopvattnet, det som blev helgat med det vatten och blod som strömmade 
ut från vår Herre Jesu Kristi sida, och från vilket alla jordens människor får själslig 
hälsa. Det är för dem en port och ingång till himmelriket, in till deras fäders land och 
rike.’ 452 

 
Miraklet i denna intrig är den syn som Johannes ges för att han i sin tur ska 
kunna vidareförmedla Guds stora kärleksgåva till människan. Ty den vackra 
landsortskyrkan med dess helbrägdagörande källvatten framhålls av ängeln 
symbolisera dopets rening av själen, en reningsförmåga som sakramentet 
erhållit genom Jesus lidande och död för mänskligheten. Det är nämligen 
tack vare Jesus blodsutgjutelse som dopet blir porten och ingången till fäder-
nas gemenskap i paradiset. Exempelberättelsens understödda lärdom giltig-
förklaras således via beskrivningen av Johannes illyriska uppenbarelse. För-
samlingen ska genom att föreställa sig den ljuvliga kyrkan och dess läkande 
vattenkälla inse berättelsens sensmoral och påminnas om den härliga tillva-
ron i himmelriket. Därvid blir retningen av publikens synsinne återigen ett 
viktigt inslag. Visionens sköna och harmoniska bild ska i bästa fall försätta 
publiken i en kontemplativ sinnesstämning och få dem att känna tacksamhet 
gentemot Herren på samma sätt som Johannes (hjälten i intrigen). Att publi-
ken via aktörernas syner får blicka in i den metafysiska världen förekommer 
dessutom i flera andra av predikanternas mirakulösa intriger. För det är inte 
ovanligt att det hugsvalande underverket i dessa intriger består i just andliga 

                                                        
451 Denna lärdom om sakramentens förtjänst kan utläsas ur ”Thet watnit döpilsin är modhir til 
allom them syälom äwärdelica skula bliffua j hymerike”, SMP 5, s. 88. 
452 SMP 5, s. 88. 
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syner, genom vilka Gud meddelar människan hur hon ska bli kvitt farsoter 
och leva ett frommare liv eller hur hon ska förbereda sig för eftervärlden.453 

Förunderliga visioner är föga förvånande också vanliga i revelationernas 
exempelberättelser. Och sett specifikt till de av Birgittas intriger som följer 
miraklets intrigstruktur, och som fixeras kring ett hugsvalande underverk, 
finns det både exempelberättelser som rör hennes egna uppenbarelser och de 
som rör andra individers syner.454  

Utöver dessa exempelberättelser finns dock ytterligare en exempelberät-
telse i revelationerna som tar fasta på ett mirakulöst inträffande av en helt 
annan sort. Det är en exempelberättelse som upptar hela VI:48 och som 
snarast ges som ett inspirerande konsekvensargument för de goda följder 
som en lärdom i kapitelrubriken anger. Denna lärdom, om gudstron, artikule-
ras i positiv försonlig bemärkelse: att det är dumt att tynga sig med mycket 
och pråliga kläder för kylans skull, eftersom de som fäster sin tilltro på Gud 
skänks verklig skönhet och värme till både kropp och själ.455 Intrigen kan 
delas in i tre steg. Först (1) skildras Birgitta en vinternatt komma inseglandes 
till en ö i det svenska riket, en ö som hon dock väljer att inte gå i land på. 
När sedan (2) Birgitta beskrivs sova över med sitt husfolk på skeppet händer 
det att alla inte upplever kylan på samma sätt. Slutligen (3) får Birgitta av 
                                                        
453 För andra av predikanternas exempelberättelser, vars intriger följer miraklets intrigstruktur 
medelst ett hugsvalande underverk som ges en huvudrollsinnehavare (hjälte), se i synnerhet 
SMP 4, s. 75–76, i vilket en ung djäkne i Konstantinopel mirakulöst lyfts upp till himmelen 
där han får lära sig hur folket i staden ska undkomma den pest som härjar, något som pojken 
sedan meddelar stadens invånare när han återvänder från sin himlafärd; SMP 4, s. 201–202, 
där den sedermera helige kung Olav av Norge natten för sin död – i slaget vid Stikelstad – 
erhåller en salig dröm i vilken Jesus talar om för honom att han dagen därpå kommer att lönas 
med himmelriket; SMP 5, s. 155–157, där en god munk vill erfara en bit av himmelen och på 
förunderligt vis försätts i ett himmelskt dvalatillstånd i många år utan att åldras eller märka 
tiden gå; SMP 5, s. 191–192, en gråbroder är mållös inför döden men vaknar upp och berättar 
för sina bröder att han stått inför den gudomliga domstolen och att han, trots att djävulen 
försökt dra honom till helvetet, fått återvända till livet tack vare brödernas dygdiga stöd för 
honom; SMP 4, s. 74, i vilken apostlarna Petrus och Johannes gör en krympling frisk. 
454 För de av Birgittas exempelberättelser vars intriger följer miraklets intrigstruktur med ett 
dominerande hugsvalande underverk som ges en huvudrollsinnehavare (hjälte), se företrädes-
vis VI:86, i vilken Birgitta vid mässfirandet föräras en syn i vilken hon i nattvardsbrödet ser 
ett levande lam och ett människoansikte; VI:88, där Birgitta under julen erfar märkliga spritt-
ningar i hjärtat, vilka ingen av de närvarande förstår, men som senare Maria förklarar vara den 
känsla som Maria själv kände under sitt havandeskap med Jesus; VI:113, i vilken Birgitta i en 
syn får se vita duvor stiga mot himmelen, något som senare visar sig förebåda Alvastrabrö-
dernas väntande död och himmelska själafärd och frälsning; Extr:55 addicio § 6–7, där Al-
vastrabrodern Grekinus blir bönhörd av Maria som själv (i Grekinus skepnad) tar på sig hans 
arbete i kvarnen medan Grekinus blir kvar i bön inne i klosterkyrkan; Extr:100, där en god fru 
från Sverige blir hänförd i anden i Santiago di Compostella och sedan vallfärdar till Monte-
fiascone, där hon i en fantastisk syn får se dagg av vita och röda rosor komma ur Birgittas 
mun. 
455 Lärdomen om tro/hopp i handling/bön kan uttolkas i kapitelrubriken till VI:84 i ”Christus 
reprehendit onerantes se multis vestibus propter frigus et superbientes de pulchris vestibus 
sicuit pauo de pennis dicens, quod, si plene confiderent in eo, ipse daret eis pulchritudinem et 
calorem in corpore et anima.” 
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Kristus på morgonen veta varför hon och tjänstefolket upplevt kylan olika. 
Berättelsen lyder i sin helhet: 
 

När Kristi brud mitt i vinternatten kom seglande till en ö i Sveriges rike, sovo redan 
alla där, och eftersom hon icke ville oroa och besvära någon, stannade hon kvar på 
skeppet tills det dagades. Medan tjänarna plågades övermåttan av köld, kände hon 
själv sådan värme, att alla, som sågo och berörde henne, förundrades. När hon bad i 
gryningen, sade Herren till henne: ’O att människorna ha så liten förtröstan på mig! 
De tynga sig med kläder såsom igelkotten med taggar och påfågeln med fjädrar och 
yvas över sina sköna kläder. De kunna dock ej värma sig utan mig och ej synas fagra 
utan mig. Men om de satte sitt hopp till mig, så skulle jag beskära dem kroppens och 
själens värme och göra dem fagra i mina helgons åsyn. Nu äro de emellertid vanskap-
liga, ty de nöja sig icke med det nödvändiga och älska det skapade högre än Skap-
aren.’456 

 
I denna intrig utgörs miraklet av den egendomliga värme som Birgitta under 
vinternatten känner samtidigt som hennes tjänare plågas av kölden. Om för-
hållandena ombord på skeppet sägs det inte mycket i intrigen. Däremot insi-
nueras villkoren vara lika för alla. När tjänarna lägger sina händer på Birgitta 
och känner att deras matmor skonas från kylan förstår de därför att något 
utöver det vanliga inträffat. Miraklet får därefter sin förklarig. Vid sin mor-
gonbön hör Birgitta Kristus svara att nattens tilldragelse skett till följd av att 
tjänarna dumdristigt fäst sin tro till mycket och fåfänga kläder medan Bir-
gitta (hjältinnan i intrigen) klokt satt sin tro till alltings Skapare. Sensmora-
len i berättelsen framträder således i den underbara nåd som Birgitta erhållit 
av Kristus tack vare sin starka gudstro. Måhända är underverket i denna be-
rättelse av mindre uppseendeväckande karaktär. Det sinnesretande inslaget 
här är kontrasten mellan kyla och värme. Ändå handlar det också här om ett 
gudomligt ingripande till förmån för människan. Publiken ska tänka på de 
huttrande tjänarna och akta sig för att göra som dem. Men framförallt ska de 
tänka på den ynnest som visades Birgitta och styrkas i sin egen tilltro till 
Herren. Särskilt ska publiken med stöd av exempelberättelsens hugsvalande 
underverk finna tröst i svåra stunder. De ska förstå att det inte finns något 
som värmer hjärtat bättre än sann gudskärlek. 

Konkluderande observationer 
Sammantaget finns alltså stora likheter i det sätt på vilket Birgitta och de 
svenska predikanterna låter skildra de intriger som följer miraklets intrig-
struktur. De eftersträvar båda att via dessa intrigers mirakelmoment påminna 
om Guds allsmäktighet. Genom att placera ett fantastiskt underverk i händel-
sernas centrum vill författarna påminna om det gudomligas ständiga närvaro 
och intervention i den jordiska världen: ett ingripande som uppfattas ha skett 
såväl i långt tillbaka i tiden som i samtiden. Värt att notera är också att båda 

                                                        
456 Den Heliga Birgitta, Himmelska uppenbarelser, i översättning av Lundén 1958 b. 3 s. 159–
160; Rev. VI:84. 
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författarna i dessa intriger genomgående utmålar scener som söker reta mot-
tagarnas sinnen, alltså tala till publiken visuellt, auditivt och/eller sensoriskt. 

I jämförelse med de föregående intrigstrukturerna kan det även här iakttas 
att Birgitta mer ingående än predikanterna väljer ett ”introvert” berättarper-
spektiv, när hon beskriver det som försiggår i aktörernas inre. Birgitta väljer 
i de ovanstående exempelberättelserna att i klartext betona väpnarens tra-
giska sinnesstämning samt sin egen och sitt tjänstefolks själsliga tro. Det kan 
ställas mot predikanternas mer ”extroverta” berättarperspektiv i skildringen 
av äktenskapsbryterskan och aposteln Johannes, vars sinnelag och tankar 
enbart kunde uttydas sekundärt från aktörernas konkreta handlingar. Att 
äktenskapsbryterskan sturskt struntade i att helga Guds hus får publiken veta 
genom hennes inträde i templet, medan Johannes förundran över den him-
melska synen kan uttolkas från hans fråga till ängeln.  

Bortsett från denna skillnad framställs dock grunddragen i aktörernas 
agerande på samma sätt i de av Birgittas och de svenska predikanternas in-
triger. De aktörer som förekommer i miraklets intrigstruktur är mer passiva 
än i de tidigare två intrigstrukturerna. Anledningen till detta är att aktörerna i 
dessa ofta omtalas ha gjort något före den egentliga intrigen börjar eller all-
deles i intrigens inledning: något som sedan Herren via ett mirakel visas 
straffa eller belöna dem för. I dessa intriger är det således i större utsträck-
ning de metafysiska varelserna, och särskilt Gud, som utgör den aktiva par-
ten. De mänskliga aktörerna blir drabbade av de metafysiska varerelsernas 
ingripanden, eller också reagerar de på de metafysiska varelsernas ingri-
pande. 

Exempelberättelser vars intriger följer miraklets intrigstruktur bygger 
därmed mindre på sekvenser av mänskligt agerande än de intriger som följer 
prövningens intrigstruktur (där människans bemötande av en prövning, hen-
nes val av agerande och konsekvenserna av hennes agerande noga beskrivs). 
Samtidigt bygger de intriger som följer miraklets intrigstruktur också mindre 
på sekvenser av rådgivande analys eller diskussion än de intriger som följer 
samtalets intrigstruktur (där en ordväxling, ordväxlingens slutsats och even-
tuella följder behandlas). I stället bygger de mirakulösa intrigerna på sekven-
ser av ett gudomligt ingripande: de berättar om en otrolig tilldragelse som 
genom sin ofta starkt sinnesretande karaktär delger människan Herrens vilja. 

Avslutningsvis kan det alltså framhållas att exempelberättelserna, trots 
sin lakoniska form, uppbyggs på skilda sätt. I min indelning av författarnas 
intriger i miraklets, samtalets och prövningens intrigstruktur ser jag att Bir-
gitta och predikanterna närmar sig sina publiker via olika didaktiska grepp. 
Intriganalysen visar, med andra ord, att författarna genom intrigernas väx-
lande strukturering låter variera sin pedagogik. 
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Tre meningsbärande nyckelkomponenter i Birgittas och 
predikanternas exempelberättelser – hur ter sig dessa? 
 
Det har nu blivit dags att titta närmare på de innehållsliga enheter som förfat-
tarna fyller sina berättelser med. Som visats ovan låter Birgitta och de 
svenska predikanterna genom skiftande intrigstrukturer göra sina exempelbe-
rättelser moraliskt förevisande och uppbyggliga. Men förutom berättelsernas 
inre strukturering behöver författarna även tänka på vilka sorters beståndsde-
lar som berättelserna byggs upp av. För att kunna skapa en intressant och 
meningsfull värld i exempelberättelserna måste Birgitta och predikanterna 
även se till att dessa rymmer vissa grundläggande komponenter. 

Som framlades i kapitel 2 kan tre nyckelkomponenter, som förekommer i 
de flesta fullödiga berättelser, betraktas som särskilt viktiga. Dessa är exem-
pelberättelsernas aktörer, spelplatser och komplikationer som även kan häv-
das vara meningsbärande. Specifika rollfigurer, arenor i tid och rum samt 
även spänningsstegarnde invecklingar kan nämligen ha påverkat hur engage-
rande, förtroendeingivande, verklig, realistisk och/eller fantasifull exempel-
berättelsens narrativa värld upplevdes av författarnas olika mottagare.457 
Dessutom kan valet av dessa beståndsdelar i förlängningen även ha tillfört 
vissa innebörder till de styrkta lärdomarna, något som Ruth Masso Karras 
pekat på i förhållande till den genusgestaltning som dödssynderna gavs i 
engelska predikoberättelser.458 

Birgittas och de svenska predikanternas specifika val av ovannämnda 
nyckelkomponenter kan därmed förtälja mycket om vad de i sin fostran fann 
gynnsamt att medta i förhållande till just sin primärpublik, och hur författar-
na med dem vill gestalta de lärdomar som exempelberättelserna i deras verk 
styrker. Likväl har exempelberättelsernas aktörer, spelplatser och komplikat-
ioner aldrig tidigare kartlagts, fastän de som förekommer i enskilda berättel-
ser diskuterats. 

Tidigare studier 
 

I Birgittas exempelberättelser har aktörerna och de situationer som de inbe-
grips i ådagalagts vid analysen av enskilda berättelser i revelationerna. Bengt 
Strömberg har, förutom att peka på likheterna mellan Birgittas och magister 
                                                        
457 Jag utgår alltså från att specifika typer av aktörer, spelplatser och komplikationer inte bär 
på en enhetlig ”mening” som uppfattas av alla mottagare. Den individuella mottagarens livs-
erfarenheter, åsikter, kultur m.m. inverkar alla på hur just denne uppfattar dessa. Förslagsvis 
kan en aktör, i form av en bonde, uppfattas på ett sätt av en mottagare som själv är medlem av 
bondeståndet och på ett annat sätt av en mottagare som är medlem av riddar- eller präster-
skapet. Det är följaktligen detta som gör det så intressant att undersöka vilka sorters aktörer, 
spelplatser och komplikationer som Birgitta och de svenska predikanterna väljer i förhållande 
till sina olika primärpubliker. 
458 Karras 1992. 
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Mathias retoriska användning av berättade exempel, även funnit analogier 
rörande de människor, metafysiska väsen och djur som framställs i berättel-
serna – något som även det tyder på att Birgitta lät sig påverkas av Mathias 
och den berättartradition som han hämtat från mendikanterna.459 Hur vanliga 
olika typer av aktörer är i revelationernas berättade exempel är däremot inget 
som Strömberg gått in på. 

De mänskliga aktörerna i revelationernas exempelberättelser har dock be-
rörts i undersökningar som fokuserat på Birgittas hållning gentemot olika 
grupper i samhället. Vid studiet av Birgittas samhällsideologi hänvisar före-
trädesvis Birgit Klockar, Alf Härdelin och Tore Nyberg till de skildringar av 
individer och miljöer som framträder i revelationernas exemplifierande be-
rättelser. De visar att Birgitta vanligen väljer att framhäva sin förnäma um-
gängeskrets och privilegierade likar, alltså andliga och världsliga frälsemän 
samt även kungligheter.460 Också Nina Sjöberg behandlar de aktörer och 
arenor som möter i Birgittas narrativ, särskilt de som förekommer i de alle-
goriska berättelserna. När det kommer till det äktenskapliga livet understry-
ker Sjöberg, i linje med tidigare forskning, att det först och främst är de rikas 
familjeförhållanden och dilemman rörande makt, begär och fåfänga som 
återges i revelationerna.461 

Inte heller beståndsdelarna i de svenska predikanternas exempelberättel-
ser har studerats specifikt utan endast berörts i samband med Roger Anders-
sons undersökningar av berättelsernas funktion och berättarteknik. Regel-
rätta aktörsstudier har däremot genomförts i franska och engelska predikobe-
rättelser av bland annat Marie Anne Polo de Beaulieu, Ruth Mazo Karras 
och Joan Gregg. Vad gäller de två första, Polo de Beaulieu och Karras, har 
de visat att kvinnliga aktörer i berättelserna ofta skildras misogynt och be-
tydligt mer sällan än manliga, medan Gregg ådagalagt hur djävulen, kvinnor 
och judar i berättelserna många gånger förekommer såsom representationer 
av ”det andra” i förhållande till medeltidens kristna samhälle.462 Inte minst 

                                                        
459 Strömberg 1944, s. 164–167. Se även Piltz 2000, s. 46. Jämför anmärkningar om de meta-
fysiska varelserna och människorna i revelationernas bildspråk i bl.a. Rossing 1986; Koch 
1991. För omnämnandet av vardagslivet och jordbruk och boskapsskötsel i revelationerna, se 
Myrdal 2003a. 
460 Med hjälp av berättelserna analyseras inte minst den roll som riddarna tillskrivs i Birgittas 
samhällsutopi och reformsträvanden. Slående är att de alla tre analyserar berättelsen om den 
hovman, som av en furste och i närvaron av en präst, blev dubbad till riddare tack vare sin 
starka tro och goda vilja. Se Rev. II:7 § 17–35, vilken jag även ovan behandlade i kap. 3, s. 
155–156. Jämför Klockars 1973, s. 103; Härdelin 1998, s. 92–93; Nyberg 2003, s. 94–96; Se 
också Żochowska 2010, s. 182–185; Waśko 2015, s. 220–221. 
461 Sjöberg 2003, s. 85–86. 
462 Jämför Polo de Beaulieu 1990; Karras 1992; Gregg 1997. Se även Berlioz 1990, s. 44. För 
uttalanden om aktörer i medeltida predikoberättelser och andra aktörsstudier, se även bl.a. 
Polo de Beaulieu 1999; Lamm 2009; Newman 2012; Lackner 2016. För en äldre studie inrik-
tad på framställningen av kvinnan i medeltida legender och predikoberättelser, se Crohns 
1915. För en studie rörande den fornsvenska Järteckensboken med fokus på den mänskliga 
gestaltningen av dödssynden vrede, se Lamberg 2014. 
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har filologen Peter von Moos i sin diskussion kring de karaktäristiska dragen 
hos medeltidens berättade exempel anfört att människor från flera olika 
samhällsstånd och riken ofta förekommer i franska predikoberättelser. Det 
kan vara ”vanliga människor” tillhörande samhällets talrika lägre stånd, ano-
nyma individer (sådana som beskrivs utan vare sig namn eller tydlig social 
ställning) eller också berömda, namngivna hjältar och helgon av varierande 
bakgrund. Anledningen till att det ser ut på detta sätt menar Von Moos vara 
den vida cirkulationen och utbytet av gamla och nya berättelser över det 
kristna kulturområdet från antiken och framåt.463 

Hur de svenska predikanternas exempelberättelser förhåller sig till sina 
europeiska motsvarigheter återstår att undersöka. Men med anledning av att 
de svenska medeltidspostillorna översattes från latinska förlagor från konti-
nenten är det mycket som talar för att liknande förhållanden även borde 
framgå i deras berättelser. Detta är något som dessutom stöds av Andersson. 
Han menar att de berättade exemplen i SMP 4–7 och JäP över lag uppvisar 
allmäneuropeiska drag när det kommer till den bredd av aktörer och platser 
som dyker upp i dem. Bara en mindre del av de berättade exemplen namnger 
svenska personer eller utspelar sig i nordiska miljöer.464 Andersson kommen-
terar även de talrika kyrkliga och höviska inslagen i berättelserna samt de 
många folkliga och vardagsnära motiv man möter där. Däribland scener 
förankrade i familjelivet och de dagliga göromålen, i vilka aktörerna ställs 
inför många typer av frestelser och moraliska betänkligheter.465 

Utifrån de tidigare studierna framträder en sammansatt bild. Å den ena 
sidan har det visats att både Birgitta och de svenska predikanterna lät sig 
inspireras av de företeelser och motiv som uppträder inom den homiletiska 
litteraturen på kontinenten. Författarna skrev inte i ett vakuum, utan lånade 
och tog intryck av sina föregångare. Detta talar därmed för att det i deras 
exempelberättelser står att finna ett allmänkristet arv, ett arv som tar sig ut-
tryck i likartade aktörer, spelplatser och komplikationer. Ändå förekommer 
det, å den andra sidan, även olikheter författarna emellan. Det har påpekats 
                                                        
463 Von Moos 1998, s. 76–78. För predikoberättelsernas folkloreinspirerade form, uttryck och 
innehåll, jämför Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 85–107. Här finns också Martin 
Hervés studie av senmedeltida franska predikoberättelser. Han framhåller att majoriteten av 
berättelserna inte går att lokalisera geografiskt, men att de som nämner geografiska platser 
kan lokaliseras till framför allt Frankrike och Italien, varav några även nämner Grekland och 
det heliga landet. Tidsmässigt finner Hervé att berättelserna lokaliseras i flera olika epoker. 
Hervé 1988, s. 520–523. Se även internetdatabasen Thesaurus Exemplorum Medii Aevi som 
samlar ett stort antal predikoberättelser. I denna internetdatabas går det att slå på olika motiv, 
föremål, aktörer, helgon m.m. och få upp träffar i predikoberättelser hämtade från ett vitt 
spektrum av medeltida europeiska exempelsamlingar/predikosamlingar. Det går även att slå 
på den medeltida källan för att se vilka berättelser som ingår i den. Se närmare 
http://lodel.ehess.fr/gahom/thema/ Hämtad 2017-05-02 kl. 15.00. 
464 Andersson 1991a, s. 272. 
465 Andersson 1991a; Andersson 1991b, s. 498–504; Andersson 2010. För en jämförelse med 
folkloren i medeltidens franska predikoberättelser och deras vardagsnära beskrivningar, se 
även Bremond, Le Goff & Schmitt 1982, s. 79–80, 85. 
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att Birgitta i revelationerna vanligen skildrar sin tids makthavare och deras 
privilegierade tillvaro och förehavanden. Det är motivval som däremot inte 
dominerar i medeltidspostillorna. I stället pekar Andersson på att predikan-
ternas berättade exempel snarare utmärks av en stor mångfald människor 
med varierande samhällsställning och att dessa rör sig i flera olika typer av 
omgivningar, varibland även de mindre bemedlades hem och vardagsbestyr 
gör sig påminda. Detta skulle således tala för att författarna gör skilda priori-
teringar: att de väljer olikartade aktörer, spelplatser och komplikationer i 
exempelberättelserna. Självfallet kan också båda sakförhållanden råda sam-
tidigt. Det förefaller inte omöjligt att samma typer av nyckelkomponenter 
förekommer hos Birgitta och predikanterna, men att de gör sin närvaro känd 
hos författarna i olika omfattning – ungefär så som kunde ses gällande de 
lärdomar som exempelberättelserna styrker (se Tabell 1A–1C i kapitel 3 
ovan). Inget kan emellertid tas för givet innan en mer ingående undersökning 
av berättelsernas innehåll företagits. 

För att bättre förstå hur Birgitta och de svenska predikanterna använder 
sina exempelberättelser som fostrande redskap kommer jag därför att mer 
ingående undersöka vilka aktörer, spelplatser och komplikationer som förfat-
tarna skattade som användbara och relevanta vid den moraliska undervis-
ningen av sina publiker. Jag kommer att kartlägga vilka typer av dessa nyck-
elkomponenter som författarna ansåg bar på rätt sorts kvalitéer och mening 
för att både behaga mottagarna och främja mottagarnas inlärning. 

Aktörer, spelplatser och komplikationer 
 
Blottläggningen av de aktörer, spelplatser och komplikationer som framträ-
der hos Birgitta och de svenska predikanterna kan följaktligen avslöja vad 
författarna ansåg utgöra goda meningsbärare för respektive primärpublik. I 
de närmast följande delavsnitten kommer jag dock inte att försöka förklara 
den exakta innebörd som Birgitta och predikanterna lade i en specifik aktör, 
spelplats eller komplikation, och hur dessa i och med det kan ha uppfattats 
av deras olika primärpubliker. Tolkningen av den betydelse som enskilda 
specifika nyckelkomponenter kan ha haft för primärpubliken, samt orsakerna 
till författarnas val av dem, kommer i stället att företas i kapitel 5, där förfat-
tarnas publikanpassning utvärderas mot bakgrund av identifikationsteorin. 
Det som här fokuseras är däremot kartläggandet av de olika varianter av 
aktörer, spelplatser och komplikationer som författarna bevisligen bedömde 
som relevanta meningsbärare. 

Metodmässigt ser jag i de nedanstående delavsnitten både till nyckel-
komponenternas art (vilka slags aktörer, spelplatser och komplikationer som 
framlyfts) och till deras frekvens (hur ofta en viss typ av aktör/spelplats/kom-
plikation förekommer) i berättelserna. I och med det uppmärksammas de 
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överensstämmelser och de olikheter som kan ses författarna emellan. Störst 
tyngd läggs dock på exponeringen av de aktörer som förekommer i författar-
nas exempelberättelser. Skälet är att jag betraktar aktörerna som den enskilt 
viktigaste komponenten i exempelberättelserna. För det är trots allt aktörer-
nas egenskaper, förehavanden och upplevelser som publiken bör fästa störst 
uppmärksamhet vid för att kunna begripa och följa med i berättelsen. 

Aktörer: persongalleri och huvudrollsinnehavare 
 

För att kunna ge en så representativ bild som möjligt av de aktörer som på-
träffas i Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, har jag 
valt att undersöka aktörerna utifrån två infallsvinklar. För det första ådaga-
läggs hela persongalleriet i exempelberättelserna. Häri belyses vilka aktörer 
som förekommer i författarnas exempelberättelser och hur vanliga olika 
typer av aktörer är. Detta visas i Tabell 2 (s. 207 nedan). För det andra har 
jag bedömt det givande att också blottlägga vilka aktörer som blir exempel-
berättelsernas huvudrollsinnehavare, vilket visas i Tabell 3–4 (s. 212–213 
nedan). Valet av huvudrollsinnehavare visar på vilka sorters aktörer som 
författarna ville att mottagarna skulle fästa särskilt stor uppmärksamhet på. 
Mer än andra aktörer är det ju huvudrollsinnehavarna som ska gestalta de 
lärdomar som exempelberättelserna styrker. Men innan jag går in på person-
galleriet och huvudrollsinnehavarnas frekvens och fördelning är det viktigt 
att mer ingående beskriva aktörernas beskaffenhet i författarnas exempelbe-
rättelser, samt redogöra för hur jag klassificerat och grupperat aktörerna. 

Aktörernas beskaffenhet 
Till aktörer räknar jag i stort alla de människor, djur och metafysiska varel-
ser som nämns i exempelberättelserna.466 Viktigt är likväl att jag i min ak-
törsstudie tar fasta på vad som tillkännages om en aktör i berättelsen och inte 
på vad som ibland tillskrivs aktören utanför den, som i kommentarerna till 
exempelberättelsen. Oavsett om exempelberättelsen framställs som en histo-
risk eller allegorisk berättelse har jag alltså bedömt aktörerna på samma sätt. 
Jag betraktar därför aktörer som de gestalter som ges någon form av roll-
funktion i berättelsen. Det är ju det sätt på vilket aktören framträder i intri-
gens skeenden som avgör dennes betydelse i berättelsen – om aktören blir en 
birollsinnehavare eller en huvudrollsinnehavare – och som formar aktören 

                                                        
466 Jag räknar således inte växter och föremål som aktörer. Ändå händer det att dessa besjälas i 
några berättelser. Särskilt gäller det författarnas bibliskt inspirerade exempelberättelser i vilka 
tistlar beskrivs förstöra för grödorna på odlingsmarken och därför måste rensas ut. Se Rev. 
V:resp. quest. quinte § 44–49; Reg. Salv:2; SMP 5, s. 132–133. Ändå har jag valt att utesluta 
växter och föremål från min aktörsstudie. Gränsen för vad som ska räknas som aktör måste 
med nödvändighet dras någonstans och jag finner denna uteslutning som nödvändig för att 
motverka förvirring och för att skapa enhetlighet i studien. 
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till en företrädesvis föredömlig eller klandervärd karaktär, det vill säga ger 
denne en moralisk roll. 

Ytterligare bör det framhållas att jag oftast räknat en aktör som detsamma 
som en individ. Ibland händer det dock att ett kollektiv beskrivs agera 
(handla, tala eller tänka) som om det vore en enda individ. Det kan röra sig 
om en hord av krigare eller en skara klostersystrar som bildar vad jag kallar 
för en ”kollektiv aktör”. Jag uppmärksammar följaktligen både aktörer som 
utgörs av enskilda individer och de som utgörs av ett kollektiv. 

Slutligen tillskrivs aktörerna i exempelberättelserna många olika egen-
skaper och attribut som ger liv åt deras identitet. Inom den narratologiska 
forskningen har det länge forskats på de olika karaktärsdrag och egenskaper 
som aktörer tillskrivs i berättelser och på dessas betydelse för hur aktörerna 
uppfattas. Vanligen har emellertid dessa studier gällt aktörer i längre narrativ 
såsom romaner och långfilmer.467 Birgittas och de svenska predikanternas 
exempelberättelser är korta och fåordiga, men det hindrar dem inte från att 
teckna aktörerna ur en rad aspekter. Bland annat kan deras aktörer beskrivas 
utifrån kön, social ställning, etnicitet, ålder, utseende, ägodelar, samt utifrån 
etiska epitet (såsom förslagsvis ”god”, ”gudfruktig”, ”sniken” eller ”högfär-
dig”468). Dessutom förekommer det även att aktörerna presenteras med hjälp 
av sina namn.  

Ändå är det få aktörer i exempelberättelserna som beskrivs utifrån alla 
dessa aspekter. Utseende är det mest sällsynta och förekommer normalt end-
ast för att utmärka en aktör som antingen ovanligt vacker eller ful. Därtill är 
det värt att notera att åldersbeteckningar såsom ”barn”, ”ungmö”, ”gosse”, 
”pilt”, ”gammal” eller antalet år bara undantagsvis nämns för att signalera att 
en aktör är minderårig eller ålderstigen.469 Detta ger således vid handen att 
merparten av författarnas aktörer kan antas vara i giftasvuxen ålder (tonå-
ring eller ung vuxen) eller medelålders med ansvar och kapacitet att mora-
liskt betänka sin själs frälsning.  

Föga förvånande är det dock aktörernas kön och ställning i form av stånd 
(de mänskliga aktörernas sociala tillhörighet) eller annan tillhörighet (i de 
fall där aktörerna inte är människor) som utgör de vanligast berörda om än 

                                                        
467 För en översikt gällande denna forskning, se Edler, Jannidis & Schneider 2010, s. 30–38. 
468 För de svenska medeltidspostillornas del benämner även Andersson etiska epitet som dessa 
när han beskriver aktörens roll i det berättade exemplet. Andersson 2010, s. 166. 
469 Se förslagsvis sådan signalering i exempelberättelsen i Rev. IV:139 § 4–5; V:6 § 8–10; 
V1:71 declaracio; VI:81; SMP 4, s. 61–63; SMP 4, s. 167–168 och JäP, s. 10–11; SMP 5 s. 
216–217. Här kan man också nämna predikanternas exempelberättelse i predikan till Kristi 
lekamens högtid med den ungmö som bodde i en köpstad och inte ville bikta sig innan påsken 
nämnas. Jämför kap. 3, s. 128–129 ovan. Ytterligare kan det framhållas att de fall då en yngre 
person (som inte behöver vara ett barn) görs till huvudperson i berättelsen, skildras det nor-
malt hur denne på ett eller annat sätt mognar själsligen. Se bl.a. predikanternas exempelberät-
telse i predikan till andra söndagen i fastan med den förlorade sonen, i kap. 3 på s. 148–149 
ovan. Se även Birgittas exempelberättelse i II:21, med jungfrun som hade att välja mellan två 
friare på s. 172–174 ovan. 
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inte obligatoriska egenskaperna. Därför har jag också valt att särskilt kart-
lägga dessa identitetsmärken hos författarnas aktörer. 

Persongalleriet: klassificeringen av aktörernas kön och stånd/tillhörighet 
Klassificeringsmässigt har jag följaktligen sett till det kön och stånd som en 
aktör antingen betecknas med eller beskrivs med i Birgittas och de svenska 
predikanternas exempelberättelser. Principerna för en aktörs klassificering 
har i och med det följt två huvudprinciper. Antingen har jag tagit fasta på 
aktörens utskrivna kön och stånd/tillhörighet i berättelsen. Eller också har 
jag – när dessa saknats – utgått från en analys av aktörens beskrivning i be-
rättelsen. Därutöver finns det dock ett antal aktörer som tillskrivits flera 
stånd och de som inte tillskrivs något stånd alls: aktörer som för den skull 
kräver särskilda klassificeringsregler, som även kommer att redogöras för 
nedan. 

Till att börja med har jag, vad gäller aktörernas kön, funnit det nödvän-
digt att klassificera aktörerna efter tre kategorier: kvinnligt kön, manligt kön 
och neutralt kön. Det neutrala könet har lagts till med anledning av att som-
liga aktörer i berättelserna inte uppges vara kvinnor eller män. Det kan bland 
annat gälla ett spädbarn eller ett djur av något slag, eller också en kollektiv 
aktör såsom en lekmannaförsamling i kyrkan: en församling vilken implicit 
rymmer både kvinnor och män. Dessutom hör även de könsöverskridande 
djävlarna och änglarna till aktörer med neutralt kön. 

Än mer komplicerad blir klassificeringen när det kommer till aktörernas 
stånd/tillhörighet. Oftast ges aktörer ståndsmässiga bestämningar. Det är till 
och med vanligast att en aktör enbart tillskrivs ett stånd i författarnas exem-
pelberättelser. Ändå inträffar det ibland att en mänsklig aktör under loppet 
av intrigen byter social ställning, det vill säga stiger upp eller ned i sam-
hällshierarkin eller går från att vara lekman till klosterlevande. I dessa fall 
har jag beslutat att ta fasta på det stånd som aktören har under merparten av 
intrigen: det stånd som starkast kopplas till aktörens roll och agerande i in-
trigen. Ty om en aktör byter stånd sker detta nästan uteslutande i början av 
intrigen eller i slutet av den. Vidare utgör djävulen ett särfall, då denne för 
att lura sina offer många gånger förkläder sig till en människa och därmed 
hamnar i ett stånd som går att avläsa. När detta sker har jag dock alltid räk-
nat djävulen just som en djävul och inte gått efter dennes förklädnad. 

Beträffande exempelberättelsernas mänskliga aktörer kan således deras 
hemvist inom ett visst stånd vanligen klassificeras på basis av de ståndstitlar 
med vilka aktörerna omnämns.470 Det är sådana ståndstitlar som jag nedan 
kommer att belysa. Men även om någon ståndstitel inte ges kan ståndsmar-
körer såsom aktörens yrkestitel, arbete, kläder, egendomar och befogenheter 

                                                        
470 Vad gäller de svenska medeltidspostillornas fornsvenska ståndstitlar och dessas motsva-
righeter i latinet har jag tagit hjälp av internetresursen Fornsvensk lexikalisk databas. Dessu-
tom har jag jämfört med Carl-Eric Thors Den kristna terminologien i fornsvenskan från 1957. 
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många gånger röja aktörens sociala rang, då utseende och social status under 
medeltiden var nära sammanlänkade. Därtill kan ibland aktörens namn – om 
namnet tillhör en historiskt eller kulturellt välkänd person471 – avslöja dennes 
stånd. Viktigt att beakta är dock att jag genomgående valt att inte samman-
blanda bibliska aktörer med medeltida aktörer. Jag har följaktligen valt att 
placera samtliga bibliska personligheter för sig i en egen grupp (se s. 205 
nedan). 

Det förekommer även ibland att aktörerna huvudsakligen benämns med 
pejorativa epitet, alltså nedsättande tillmälen såsom ”tjuv”, ”hora”, ”troll-
karl” eller ”hedning”, vilket inte ska sammanblandas med de etiska epiteten 
som alla aktörer kan tillskrivas (jämför s. 199 ovan). Visserligen säger de 
flesta pejorativa epiteten i sig inte mycket om var aktören står på den sociala 
stegen. Ändå blir dessa ännu ett sätt att gruppera aktörerna. Dessa aktörer är 
nämligen samtliga sådana personer som är illa sedda i det kristna samhället 
(oavsett om de kommer från högre eller lägre socioekonomiska samhälls-
klasser) och som i exempelberättelserna ofta ges en syndig roll. Med undan-
tag för bibliska personligheter har jag därför låtit klassificera alla de mänsk-
liga aktörer som benämns med ett pejorativt epitet separat såsom marginali-
serade individer. 

Slutligen bör det även påpekas att jag låtit klassificera de återstående 
mänskliga aktörerna – alltså de som inte kunnat hänföras till något stånd och 
inte heller utgör en biblisk person eller framträder som en marginaliserad 
individ – som tillhörande ett okänt stånd. Om en aktör framställs så anonymt 
att denne inte kunnat klassificeras med hjälp av någon av de ovannämnda 
sociala klassificeringsprinciperna, har jag därmed lagt denna i en egen grupp 
(se mer om dessa på s. 204–205 nedan). 

Vilka specifika stånd/tillhörigheter förekommer då egentligen bland aktö-
rerna i Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser och hur 
blir det lämpligt att gruppera dessa? Jag har funnit det relevant att indela de 
mänskliga aktörerna i ett antal olika ståndsgrupper i tre avdelningar, varav 
vissa hör till det medeltida samhällets profana ledarskikt, andra till det pro-
fana samhällets mellersta och undre skikt samt ytterligare andra till sam-
hällets religiösa ledarskap och kontemplativa ordensfolk. 

I den första avdelningen återfinns de profana stånd som står överst i sam-
hällshierarkin och som jag låtit indela i tre grupper. I den första gruppen 
finns kungligheter. Förutom kungar (sing. rex/konunger) återfinns här även 
drottningar (sing. regina/drotningh), kungasöner och hertigar (sing. filius 
regis/konungs son) och kungadöttrar (sing. filia regis/konungs dottir). Hos 
Birgitta påträffas dessutom furstar (sing. princeps) och kejsare (sing. impera-

                                                        
471 Förslagsvis kan helgonet Lucia klassas som hemmahörande inom det världsliga frälset då 
hon traditionellt menas ha fötts inom en rik och adlig familj i Siracusa omkring år 283. På 
liknande vis kan helgonen Cosmas och Damianus betraktas som läkare då de innehade detta 
yrke under sina liv i Syrien under sent 200-tal. 
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tor).472 Sedan kommer en andra grupp som rymmer det världsliga frälset. 
Bland dem finns aristokratiska stormän (ibland benämnda som sing. domi-
nus,473 med oftare som nobilis/härra man), riddare (sing. miles/riddare) lik-
som andra stridsmän, kyrkliga försvarare och väpnare (sing. bellator, defen-
sor Ecclesiae, armiger/väpnare, swen) samt deras hustrur (ibland benämnda 
med sing. domina/fru), söner, döttrar och andra nära familjemedlemmar. Hos 
de svenska predikanterna finns ytterligare en greve (grefve).474 Även Birgit-
tas rollfigur hör i det väsentliga till det världsliga frälset som den riksråd-
sänka hon var. Men för att tydliggöra Birgittas mycket speciella roll i exem-
pelberättelserna har jag trots det valt att placera hennes rollfigur för sig i en 
egen tredje grupp. 

I den andra avdelningen inordnas de profana stånd som står längre ned i 
samhällshierarkin. Dessa indelar jag i fyra grupper. Den första gruppen ut-
görs av borgare och de ofrälse stadsborna. Bland dem finns köpmän (sing. 
mercator/köpman) och hantverkare (sing. artifex, operator/gerninghis man) 
av olika slag. Däribland finns hos Birgitta en guldsmed (aurifaber), skulptör 
(fictor), snickare (carpentarius) och en läkare (medicus) medan de svenska 
predikanterna låter skildra en borgmästare (borgamästare), en smed (smed), 
en tegelslagare (tigelslagare) och en barberare (rakare) samt deras gesäller 
och familjer. Dessutom finns i denna grupp också människor som beskrivs 
ha sitt uppehälle i staden även om det inte nämns vilket skrå de tillhör. Där-
ibland män som drygar ut sina inkomster med ocker.475 Den andra gruppen 
utgörs av bönder och ofrälse lantfolk. Här ryms djurhållande och jordbru-
kande bönder (sing. rusticus, agricultor/bonde) med familjer. Därtill finns 
även andra människor som lever på landet, såsom hos Birgitta en mjölnare 
(sing. pistor) samt en kolare (carbonarius) och hos de svenska predikanterna 
                                                        
472 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. III:24 § 2–9; II:7 § 17–35 
och VIII:32 § 4–15; Extr: 8; SMP 4, s. 147–149; SMP 5, s. 176–177. Som nämnts räknar jag 
till denna grupp de kejsare och furstar som förekommer i Birgittas exempelberättelser. Även 
hos predikanterna finns förvisso ståndstiteln kejsare (sing. kesare). Ändå utgör samtliga av 
predikanternas kejsare bibliska personer eller också framställs de och benämns pejorativt som 
kättarhärskare. Dessa har jag för den skull inte räknat till denna grupp av kristna kungligheter 
utan till gruppen med bibliska personer eller till gruppen med marginaliserade individer. 
473 Termen dominus, ’herre’, kan självfallet även tillskrivas en husbonde ur de lägre profana 
stånden. Han kan förslagsvis vara en borgare eller en bonde som tilltalas ”herre” av sitt under-
lydande husfolk. Jag har därför varit ytterst försiktig vid klassificeringen av aktörer som 
benämns dominus eller domina och låtit andra egenskaper hos aktörerna bli avgörande för om 
aktören ska hänföras till frälsestånden eller ej. 
474 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. I:55 § 1–11; II:7 § 17–35 
och VIII:32 § 4–15; II:8 § 5–24; SMP 4, s. 68–69; SMP 4, s. 256–257; JäP, s. 40. 
475 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. III:31 § 1–12 och VIII:24 
§ 1–12; IV:81 § 20–21; SMP 4, s. 89–91; SMP 4, s. 242–243; SMP 4, s. 263–164; SMP 5, s. 
127. Vad gäller de av predikanternas aktörer som ockrar, och som någon gång benämns med 
tillmälet okerkarl, skulle dessa även kunnat placeras i de marginaliserade individernas grupp. 
Detta har även skett med de ockrande judarna. Jag har dock valt att lägga de kristna som 
hemfaller till ocker till borgarna och stadsborna eftersom detta är den sociala hemvist som jag 
anser betonas mest i berättelserna. 
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en i en landsortskyrka anställd klockare (klokkare).476 Den tredje gruppen 
består av aktörer som beskrivs som tjänare (sing. servus/swen) eller tjänste-
folk (servi, domestici/tiänsta folk). Detta är dock en mycket heterogen grupp 
då det bland dem finns människor från flera olika samhällsgrupper. Här finns 
både tjänare och tjänarinnor med låg status och de med hög status. Hos Bir-
gitta uppträder förslagsvis flera herdar (sing. pastor), spejare (sing. custos), 
sändebud (sing. legatus, nuntius), men också en tjänare som namnges vara 
sin herres skarprättare (lictor). Därtill förekommer hos både Birgitta och 
predikanterna fogdar eller förvaltningsmän (sing. exactor/syslo man) och 
kockar (sing. coquus/stekare, kokker, kögemestare).477 Den fjärde och sista 
gruppen i den andra avdelningen är den som rymmer marginaliserade indivi-
der i samhället, alltså sådana som befinner sig på kollisionskurs med kyrkan 
och dess läror. De aktörer som jag samlat i denna grupp utmärks nämligen 
av att de ges ett pejorativt epitet. Här finns mer precist en brokig skara av 
trosfiender såsom hedningar (paganus/hedninga) och kriminella tjuvar (sing. 
fur/tiwff), äktenskapsförbrytare, skökor, frillor,478 horkonor och horkarlar 
(sing. adulter, adultrix, meretrix, concubina/almänningx qwinna, fula el. 
usla qwinna, hörra, horkona, horkarl), ogudaktiga trollkarlar (sing. ma-
gus/trolkarl) samt hos Birgitta även spåkvinnor och trollpackor (sing. phito-
nissa, incantatrix). I de svenska predikanternas exempelberättelser före-
kommer dessutom flera rövare (sing. röffuare, strokröffuare), kättare (kät-
tare) och judar (sing. jude, judhina).479 
                                                        
476 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. I:59 § 2–11; IV:11 § 9–13; 
SMP 5, s. 103–105. För en studie av Birgittas syn på lekfolket, se även Nyberg 1991, s. 25–
35. 
477 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. II:16 § 2–5; IV:65 § 4–7; 
VI:66 § 1–2; SMP 4, s. 209 och JäP, s. 72–73; SMP 4, s. 216 och JäP, s. 83–84. Visserligen 
kan det tyckas problematiskt att sammanföra aktörer med vitt skilda social statusar inom en 
grupp av tjänstefolk. Jag har dock valt att sammanföra dessa aktörer för att de alla, så tydligt, 
intar rollen av tjänare i författarnas exempelberättelser. Olikt andra aktörer med liknande 
social status är det dessa aktörers funktion att vara tjänare i berättelserna. 
478 Jag har valt att lägga tillmälena concubina och hörra, ’frilla’, i denna grupp eftersom dessa 
kvinnor inte var väl ansedda av Birgitta och predikanterna. Båda författarna vänder sig starkt 
mot bruket av bihustrur. 
479 För exempelberättelser med marginaliserade aktörer och de benämnda med pejorativa 
epitet i denna grupp, se bl.a. Rev. I:16 declaracio; I:21 § 1–5; III:17 § 16–19; VI:50 § 1–13; 
VI:75 declaracio; VI:82 och VIII:38; SMP 4, s. 9–11; SMP 4, s. 41–42; SMP 4, s. 65; SMP 4, 
s. 130; SMP 4, s. 109–110; SMP 4, 232–233; SMP 4, s. 239–240; SMP 5, s. 35–36; SMP 5, s. 
111–112; SMP 5, s. 141–142. Jag har alltså i gruppen med marginaliserade individer samlat 
alla de aktörer som ges ovanstående marginaliserande och pejorativa benämningar. Däremot 
har jag i de fall som en aktör enbart beskrivs begå stöld och hor utan att benämnas som tjuv 
eller äktenskapsförbrytare indelat denne efter övriga ståndsangivelser. I den marginaliserade 
gruppen har jag vidare inte inräknat någon aktör som härrör från Bibeln eller som lever under 
biblisk tid. Dessa aktörer har i stället placerats i en egen grupp med bibliska personer. Se 
redogörelsen för den nedanstående fjärde avdelningen på s. 205 nedan. För en diskussion 
kring fattiga och utstötta individer och deras förekomst i medeltida uppbyggelselitteratur, se 
bl.a. Bjarne Larsson 2014. För judar i medeltida predikoberättelser, se företrädesvis Gregg 
1997, kap 4; Lackner 2016. 
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I den tredje avdelningen återfinns de religiösa stånd vilka jag indelat i 
fem grupper. Den första gruppen utgörs av kyrkans överhuvud påven (pa-
pa/pawe).480 Däremot finns i författarnas exempelberättelser inga kardinaler. 
Den andra gruppen utgörs av biskoparna (sing. episcopus/biskoper).481 Den 
tredje gruppen består därefter av det lägre prästerskapet, närmare bestämt 
dem med olika prästgrader. Bland dem återfinns samlingsbeteckningen kler-
ker (sing. clericus/klärker) men också präster, kyrkoherdar och kaplaner 
(sing. sacerdos, vicarius, capellanus/prester, kyrkio hirdhe, kapellan) samt 
diakoner (sing. diaconus/diäkn) och kaniker (sing. canonicus/kanunker). Hit 
har jag också räknat Birgittas biktfader magister Petrus av Skänninge som 
var präst.482 Dessa tre första grupper rymmer således kyrkans ämbetsmanna-
sida medan de följande två grupperna i stället rymmer dess kontemplativa 
monastiska sida. Den fjärde gruppen utgörs av dem som står högst i ställning 
i klostret. Här finns abbotarna, priorerna (sing. abbas, prior/abbate, prior). 
Bland priorerna har jag även räknat Birgittas biktfader subprior/prior Petrus 
av Alvastra. Sett till de svenska predikanternas exempelberättelser förekom-
mer förutom de ovan nämnda titlarna även abbedissor (sing. abbadissa), som 
lyser med sin frånvaro i Birgittas berättelser.483 I den femte gruppen finns 
slutligen klostrets lägre ordensbröder av munkar och prästbröder (sing. fra-
ter, monachus/broder, prästa brodhir, mwnker) och ordenssystrar (sing. 
soror/klosterfru, klostirsistir). Därtill finns hos predikanterna också de en-
samlevande eremiterna (sing. ärmäte) som valt ett kontemplativt liv i vild-
marken.484 

Kvar efter dessa tre avdelningar finns en fjärde avdelning i vilken jag 
placerar de mänskliga aktörer som av en eller annan anledning inte passar in 
i någon av de ordinära medeltida ståndsgrupperna. I denna avdelning finns 
till att börja med en grupp med aktörer vars stånd inte går att fastställa. De 
tillhör kort och gott ett okänt stånd. Å den ena sidan hör till dem den kollek-
tiva aktören: folket (populum/folkit, almoghe) och människor i allmänhet 
(homines/mäniskior) som kan tänkas bestå av olika stånd och kön. Å den 
                                                        
480 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. Extr:8; JäP, s. 88–90. 
481 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. III:12 declaracio § 26–28; 
III:12 addicio § 29–32; SMP 4, s. 55–56; SMP 4, s. 133–135. 
482 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. III:4 § 3–17; VI:86; 
Extr:97; SMP 4, s. 260–261; SMP 4, s. 194–195 och JäP, s. 53–54. För en diskussion kring de 
olika prästämbetena och vigningarna i medeltidens Sverige, se Sundmarks studie av det sena 
1200-talsverket Summula av Laurentius av Vaksala. Sundmark 2014, s. 43–53. Vad gäller 
fornsvenskans djäkin kan denna term även användas för skolynglingar i kyrkans tjänst. Thors 
1957, s. 73–74. 
483 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. Extr:55; Extr:55 addicio § 
6–7; SMP 4, s. 130; SMP 4, s. 253–255; SMP 5, s. 79–81. Här kan också nämnas att det 
framhållits att revelationerna felaktigt framhåller att prior Petrus av Alvastra följde med Bir-
gitta till Rom, då det egentligen bara var magister Petrus av Skänninge som gjorde det. Se 
Nordahl 2007, s. 12. Jag har dock gått efter revelationernas angivelser. 
484 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. IV:93 declaracio VII:20 § 
12–23; SMP 4, s. 71–72; SMP 4, s. 109–110; SMP 5, s. 191–192. 



 205

andra sidan ryms i gruppen med okänt stånd också olika slags män och kvin-
nor (se däribland sing. homo, vir, pater, femina, mulier, uxor, mater/man, 
fadher, quinna, kona, hustrw, modher) eller ibland barn och särskilt pojkar 
(sing. infans, puer/barn, pilter), samt vänner och ovänner (sing. amicus, 
inimicus, hostis/win, owen, fiande) som beskrivs i så generella termer med 
hänsyn till sina yttre göromål, inre tankar, ägodelar och familjer att de skulle 
kunna passa in lite var som helst i samhället, må detta vara orsakat av förfat-
tarnas intention eller blott en tillfällighet.485  

Därtill placerar jag inom den fjärde avdelningen också en annan grupp 
som utgörs av bibliska personer. De aktörer som jag här samlar utgör sådana 
som finns omnämnda i den heliga Skriften, men också de som beskrivs leva 
under förslagsvis kung Salomos tid eller samtidigt som apostlarna fastän de 
inte omnämns i Bibeln. Beträffande predikanterna kan de också utgöra per-
soner som Jesus i predikans inledning berättar om.486 Bland de bibliska per-
sonerna återfinns aktörer av varierande etniska bakgrunder och med vitt 
skilda sociala stånd – om än inte nödvändigtvis samma stånd som de som 
fanns under medeltiden. Många av dessa aktörer kan vidare identifieras på 
basis av sina ofta välkända namn. Här finns profeter som Abraham och 
Mose, kungar som David och Salomo, apostlar som Petrus och Paulus samt 
romerska kejsare som Octavianus och Nero. Bland dem har jag också valt att 
placera Jungfru Maria. Värt att beakta är emellertid att Maria i exempelbe-
rättelserna uteslutande förekommer som en metafysisk aktör som träder ned 
från himmelriket för att bistå fromma människor i nöd.487 

I den femte avdelningen, slutligen, finns de aktörer som inte är männi-
skor. En grupp utgörs av djur av alla dess slag. Däribland domesticerade får 
(sing. ovis, aries/far, gwmar), hönor (sing. gallina/höna) och hästar (sing. 
equus/häster) men också vilda såsom ormar (sing. serpens/ormber) och olika 
groddjur (sing. rana/padda) och fåglar (sing. avis/fughil).488 En annan grupp 

                                                        
485 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. I:47 § 25–27; II:22 § 2–17; 
SMP 4, s. 14; SMP 4, s. 181–182. Till gruppen okänt stånd hör så till vida aktörer som vare 
sig en medeltida mottagare eller modern läsare kan förväntas uppfatta som hemmavarande 
inom något speciellt stånd. 
486 I postillorna är det således viktigt att beakta att jag till de bibliska personerna både räknar 
de som återfinns i de historiska exempelberättelserna, i predikans huvuddel, och de som åter-
finns i de allegoriska exempelberättelserna, i predikans inledning. Av dessa finner jag också 
att de förra personerna är betydligt fler än de senare, eftersom postillorna rymmer fler histo-
riska exempelberättelser med bibliska motiv. 
487 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. I:48 § 2–4; II:5 § 23–26; 
SMP 4, s. 97–98; SMP 5, s. 17–18; SMP 5, s. 159–160; JäP, s. 8; JäP, s. 61–62. Ett typiskt 
fall i vilken en aktör ska förstås leva under biblisk tid – fastän berättelsen i sig antagligen inte 
härrör från Bibeln – kunde ses i predikan till tionde söndagen efter trefaldighet i exempelbe-
rättelsen med den kvinna som brann upp inne i Salomos tempel. Se s. 187–188 ovan. Jag 
återkommer också till de bibliska personerna i Birgittas och predikanternas berättelser vid 
diskussionen av exempelberättelsernas tidsmässiga placering på s. 218, 220–221 nedan. 
488 För exempelberättelser med djuraktörer i denna grupp, se bl.a. Rev IV:68 § 1–2; VI:32 § 
1–10; SMP 4, s. 155–156; SMP 5, s. 201–202. För forskning kring djur i medeltida franska 
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utgörs av metafysiska varelser. Här finns djävulen Lucifer (som åsyftas med 
diabolus/dyäffwolin) men också hans här av smådjävlar, onda andar och 
demoner (demones/dyäffla), som alla har som syfte att förgöra människan.489 
I den sista gruppen finns änglarna (angeli/änglar) som hjälper människan 
och försvarar henne mot de onda. Bland dessa goda skyddsandar finns också 
ärkeänglarna Gabriel och Rafael.490 

Även Gud i treenighetens personer (Fadern/Herren/Skaparen, Sonen/Je-
sus/Kristus och den Heliga Anden) förekommer självfallet i författarnas ex-
empelberättelser. Jag har trots det valt att exkludera Gud i min aktörsstudie. 
Skälet är att Guds väsen på ett eller annat sätt alltid finns närvarande i exem-
pelberättelsernas narrativ och därför blir överflödigt att räkna. Medan de 
andra aktörerna av en eller annan anledning valts av Birgitta och de svenska 
predikanterna, bildar därmed Gud en ständig och ofrånkomlig kraft i berät-
telserna. 

Ett undantag är dock när Gud i de allegoriska exempelberättelserna för-
stås i symboliken av en jordisk varelse. Då har jag klassat den mänskliga 
eller djuriska metaforen för Gud efter respektive kön och stånd/tillhörighet 
på samma sätt som metaforerna för djävulen, människosjälen, Birgitta och 
andra individer och företeelser. Ytterligare händer det i en handfull av predi-
kanternas historiska exempelberättelser att en aktör först i slutet av berättel-
sen avslöjas vara den förklädde Kristus som återvänt till jorden för att pröva 
en individ.491 Än en gång bör det således framhållas att jag alltid sett till det 
kön och stånd/tillhörighet som en aktör tillskrivs genom sin rollfunktion i 
berättelsen, och inte vad som må tillskrivas aktören utanför berättelsen i 
författarnas diskuterande textutläggning. 

Olika aktörers frekvens inom persongalleriet: beaktanden och resultat 
För att kunna blottlägga persongalleriet i författarnas exempelberättelser har 
jag alltså klassificerat alla aktörer (förutom Gud) som dyker upp i berättel-
serna enligt ovanstående. Sedan har jag adderat antalet berättelser som aktö-
rerna förekommer i för att kunna uppskatta aktörernas frekvens. Resultatet 
exponeras i Tabell 2 på nästa sida, där Birgittas 150 exempelberättelser ställs 
mot de svenska predikanternas 157 (ett antal som baseras på de olika lärdo-
marna som berättelserna ges till stöd för). Angeläget att notera är att Tabell 2 
inte visar det sammanlagda antalet aktörer som påträffas i författarnas exem-
pelberättelser, utan hur vanligt förekommande ett specifikt kön och 
stånd/tillhörighet  är  i  berättelserna.  Om  en  exempelberättelse  förslagsvis  

                                                                                                                                  
predikoberättelser, se bl.a. Bremond 1999; Polo de Beaulieu 1999. För en specifik studie av 
paddor i predikoberättelser, se Berlioz 1999. 
489 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. IV:135 § 2–5; Extr:95; 
SMP 5, s. 38–39; SMP 5, s. 115–116. 
490 För exempelberättelser med aktörer i denna grupp, se bl.a. Rev. III:4 § 3–17; SMP 4, s. 
101–103; SMP 4, s. 196–197 och JäP, s. 56–57. 
491 Se SMP 4, s. 17–18; SMP 4, s. 87–88; SMP 5, s. 69–71. 
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TABELL 2. Persongalleriet i Birgittas 150 och de svenska predikanternas 157 exempelberät-
telser fördelade på dess aktörer (Gud exkluderad). En berättelse rymmer vanligen flera aktö-
rer. Därför räknas samma berättelse en gång för varje kön och stånd/tillhörighet som före-
kommer i den. 

Källa: Rev. I–VIII, Extr., Reg. Salv.; SMP 4–5, JäP.  

 

A 
V 
D 
E 
L 
N 
I 
N 
G 

 
Grupper av 
stånd/tillhörighet 

 
Birgittas exempelberättelser 

 
Predikanternas exempelberättelser 

 
   Kvinn-
ligt kön 
 

Antal 

 
Manligt 

kön 
 

Antal 

 
Neutralt  

kön 
 
Antal 

 
Kvinnligt  

kön 
 
Antal 

 
Manligt 

kön  
 

Antal 

 
Neutralt 

         kön 
 

      Antal 

 
 

1:A 
 
 

Kungligheter 3 16 − 2 8 1 

Världsligt frälse  16 38 2 8 18 2 

Birgitta 69 − − 5 − − 

 
 

2:A 

Borgare, 
Ofrälse stadsbor − 6 − 4 15 5 

Bönder, 
Ofrälse lantfolk 3 7 − 5 7 3 

Tjänstefolk 5 20 8 4 9 6 

Marginaliserade 
individer 6 4 1 6 19 5 

 
 

3:E 

Påvar − 2 − − 6 − 

Biskopar − 14 − − 15 − 

Lägre prästerskap − 22 − − 37 − 

Abbotar, Priorer/ 
Abbedissor − 11 − 2 15 − 

Eremiter, 
Ordensbröder/  
Ordenssystrar 

2 17 − 5 41 − 

 
 

4:E 

Okänt stånd  19 34 34 24 27 46 

Bibliska personer 15 7 3 17 28 13 

 
 

5:E 

Djur 2 1 17 4 1 28 

Djävulen, 
Djävlar − − 9 − − 33 

Änglar − − 2 − − 16 
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rymmer en ordensbroder, en man av okänt stånd och två kungadöttrar resul-
terar det i att berättelsen läggs till tre fack: en gång i facket för manligt 
kön/eremiter och ordensbröder, en gång i facket för manligt kön/okänt stånd 
samt en gång i facket för kvinnligt kön/kungligheter. Ingen skillnad görs i 
Tabell 2 om det förekommer en eller flera aktörer av samma kön och 
stånd/tillhörighet i samma exempelberättelse. I tabellen räknas en exempel-
berättelse en gång för varje kön och stånd/tillhörighet som dyker upp i den. 

Resultatet av Tabell 2 visar till att börja med att både Birgitta och de 
svenska predikanterna prioriterar aktörer av manligt kön i sina exempelberät-
telser. Delvis kan det manliga könets höga frekvens förklaras av att flera av 
de religiösa stånden är förbehållna män. Men också i de stånd där kvinnor 
normalt ingår uppträder de betydligt mer sällan än sina manliga motsvarig-
heter. Bland de mänskliga aktörerna i Birgittas exempelberättelser är kvinnor 
enbart vanligare än män i gruppen med bibliska personer, samt i den med 
marginaliserade individer – om Birgittas grupp förbises. För predikanternas 
del finns det, förutom Birgittas rollfigur, inte en enda grupp bland de mänsk-
liga aktörerna där kvinnor förekommer oftare än män. Den jämnaste köns-
fördelningen återfinns i de grupper som mest sällan förekommer i författar-
nas berättelser. Särskilt jämt är könsfördelningen bland bönderna och ofrälse 
lantfolk. I Birgittas exempelberättelser påträffas dock den jämnaste fördel-
ningen i gruppen med de marginaliserade individerna. Vidare är aktörer med 
neutralt kön av naturliga skäl vanligast i gruppen med djävulen och djävlar-
na, samt i gruppen med änglarna. Likväl är neutralt kön även gängse bland 
aktörer av okänt stånd (särskilt i predikanternas berättelser) och bland dju-
ren, något som beror på att det finns många könsblandade kollektiva aktörer 
bland dessa. 

Om Birgitta och de svenska predikanterna förhåller sig relativt lika till 
varandra när det kommer till aktörernas kön, så skiljer de sig emellertid 
mycket åt vad gäller aktörernas stånd/tillhörighet.  

Till likheterna hör visserligen faktumet att det är mänskliga aktörer och 
inte djur, änglar eller djävlar som dominerar i författarnas exempelberättel-
ser. Dessutom finns det fem grupper som figurerar i ungefär lika liten eller 
hög grad hos bägge författarna. Till dessa hör bönderna och det ofrälse lant-
folket, påvarna, biskoparna, abbotarna och priorerna/abbedissorna, samt 
människor av okänt stånd. Av dessa är också gruppen med okänt stånd den i 
särklass mest frekventa gruppen hos båda författarna, vilket tyder på att Bir-
gitta och predikanterna ofta såg det som fördelaktigt att inte tydliggöra sina 
aktörers sociala hemvist.  

Ändå överskuggas dessa överensstämmelser av de stora olikheter som rå-
der beträffande de övriga stånden/tillhörigheterna i tabellen. I revelationer-
nas exempelberättelser hör gruppen med Birgittas rollfigur till de mer fre-
kventa grupperna tillsammans med det världsliga frälsets grupp. Värt att 
lägga märke till är också att gruppen med tjänstefolket utgör den mest fre-
kventa bland de lägre profana stånden. Birgitta ger fler roller till tjänstefolk 
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än till andra lägre ståndspersoner, något som kan höra ihop med de profana 
makthavarnas frekventa närvaro i hennes berättelser: makthavare som har 
mycket tjänstefolk anställda. I postillornas exempelberättelser är det i stället 
andra grupper som är vanliga, såsom det lägre prästerskapet, bröderna och 
eremiterna/systrarna, samt de bibliska personerna. Ytterligare kan det iakttas 
att gruppen med borgarna och de ofrälse stadsborna är betydligt vanligare 
hos de svenska predikanterna än hos Birgitta. Detsamma gäller för gruppen 
med djävulen och djävlarna samt den med änglarna. I synnerhet vad gäller 
djävulen/djävlarna är dessa mycket vanliga aktörer i predikanternas berättel-
ser medan Birgitta mer sparsamt inkluderar dem i sina.  

Författarnas persongalleri skiljer sig alltså åt på flera punkter. Däremot 
säger inte resultatet av Tabell 2 någonting om hur inflytelserik roll de olika 
aktörerna ges i Birgittas och predikanternas exempelberättelser. Att aktörer 
av ett visst kön och stånd/tillhörighet är tämligen frekventa i Birgittas eller 
predikanternas berättelser behöver ju inte betyda att dessa aktörer där ges en 
framträdande roll. Av alla de aktörer som vanligen dyker upp i författarnas 
exempelberättelser är det enbart en mindre andel som ges huvudrollen och 
som publiken därmed får lära känna mer ingående. Resten fungerar som 
birollsinnehavare och som mer obskyra bakgrundsgestalter. Frågan är såle-
des vilken identitet huvudrollsinnehavarna ges. Vilka kön och stånd/till-
hörigheter är det som författarna premierar hos sina protagonister? För att 
kunna utforska detta måste det dock först fastslås vad som menas med en 
huvudrollsinnehavare: vad som gör en aktör till en huvudrollsinnehavare. 

Huvudrollsinnehavarnas bestämning 
Vid studien av exempelberättelsernas intrigstrukturer blev det synligt att 
Birgittas och de svenska predikanternas huvudrollsinnehavare kan ta sig 
många olika uttryck. Det kan förslagsvis påminnas om den kloka ordensbro-
dern som predikande i kyrkan och samtalade med djävulen, i en av predikan-
ternas exempelberättelser (se s. 182–183 ovan). Det kan också påminnas om 
den syndfulle väpnaren som dräpte sin frilla och vars förfärliga rop hördes 
efter hans död men vars kropp ej kunde hittas när graven öppnades, i en av 
Birgittas exempelberättelser (se s. 188–189 ovan). Berättelsernas huvudrolls-
innehavare är liksom den förre oftast dygdiga i det att de intar den moraliska 
rollen av en samvetsgrann hjälte, som det vanligen slutar väl för. Men hu-
vudrollsinnehavarna kan också ibland vara syndiga i det att de, liksom den 
senare, intar den moraliska rollen av en syndig falsk hjälte, som det vanligen 
går illa för. Eller också kan huvudrollsinnehavarna i ett par fall till och med 
framträda som en elak antagonist i det att de intar den moraliska rollen av en 
fiende, vilken samvetslöst söker att förstöra för alla andra aktörer. I dessa 
moraliska roller kan huvudrollsinnehavarna vidare vara mycket aktiva eller 
mer passiva i sitt agerande (något som bilr synligt om protagonisterna i 
prövningens intrigstruktur jämförs med dem i miraklets intrigstruktur). Slut-
ligen är det vanligast att huvudrollen i berättelserna intas av en enda aktör. 
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Ändå förekommer det ibland att huvudrollen delas mellan två eller till och 
med tre aktörer (som kan ha samma eller olika moraliska roller).492 

Exempelberättelsernas huvudrollsinnehavare är alltså tämligen mångfa-
setterade, varför jag, för att kunna ringa in dem, valt att arbeta med en 
ganska vid bestämning som tar fast på huvudrollsinnehavarens uppgift i in-
trigen. I regel är en exempelberättelses huvudrollsinnehavare den/de ledande 
aktör/aktörer som för intrigen framåt.493 Följaktligen är det oftast utifrån 
huvudrollsinnehavarnas perspektiv som berättelsen berättas. Det är huvud-
rollsinnehavarna som normalt ställs inför olika former av komplikationer. 
Detta gör även att huvudrollsinnehavaren blir den aktör som ges störst ut-
rymme i exempelberättelsen. Det är huvudrollsinnehavaren som det morali-
seras kring och som starkare än andra aktörer knyts till exempelberättelsens 
sensmoral.  

Normalt är det därför huvudrollsinnehavaren som utför dygdiga/syndiga 
handlingar, eller så blir huvudrollsinnehavaren utsatt för sådana handlingar 
(förslagsvis i en prövning) och väljer att besvara dem på moraliskt kor-
rekt/inkorrekt vis.494 Andra gånger händer det att huvudrollsinnehavaren 
förorsakar något som intrigens samtal därefter kretsar kring i det att olika 
birollsinnehavare samtalar om det som inträffat.495 Ytterligare andra gånger 
kan huvudrollsinnehavaren genom ett samtal eller ett mirakel bli vittne till en 
gudomlig sanning som denne senare för vidare till sina medmänniskor för 
deras frälsnings skull.496 Oavsett vilket är det dock nästan alltid huvudrolls-
innehavarens kristliga meritering/demeritering som hamnar i berättelsens 
fokus. Publiken kan alltså förväntas ha blivit starkast berörd av huvudrolls-

                                                        
492 Ett fall där huvudrollen delades mellan två aktörer som ikläds hjälterollen var i Birgittas 
exempelberättelse i Rev. IV:81, med kolaren och guldsmeden. Se kap. 3 på s. 141–142 ovan. 
För ett motsvarande fall i de svenska predikanternas exempelberättelser, se bl.a. SMP 5, s. 
159–160. Här är det dock den bibliska Abel och Kain som delar på huvudrollen och som intar 
den moraliska rollen av en hjälte respektive falsk hjälte. För en exempelberättelse där huvud-
rollen delas mellan tre aktörer, se Rev. III:24 § 2–9. Här är det en kungason som ikläds hjälte-
rollen, en annan kungason som är en falsk hjälte och en tredje kungason som är en fiende. Se 
även predikanternas tidigare behandlade berättelse i predikan till andra söndagen i fastan med 
de tre eremiterna som inte kunde enas om vad Herren finner angenämast av fasta, allmosor 
och böner. Alla tre eremiter innehar den moraliska rollen av falska hjältar då de i sitt trätande 
missar poängen i Guds lära. Se kap. 3 s. 138 ovan. 
493 Här kan jämföras med protagonistbegreppet vilket härrör från grekiskans beskrivning av 
dramats πρωταγωνιστής, ’förste kämpe’. I det antika dramat var detta ursprungligen den 
rollfigur som tilltalade kören, gestaltade skeendet på scenen och som därigenom fick publi-
kens blickar riktade mot sig. Jämför NE, ”protagonist”. 
494 Förslagsvis kunde detta ses i exempelberättelsen i predikan till den tjugofemte söndagen 
efter trefaldighet med den fattiga bonden som på sin frus inrådan sådde åkern med agnar då 
hans bror ej vill hjälpa honom i hans nöd. Denna togs upp på s. 174–176 ovan. 
495 Detta kunde bl.a. ses i exempelberättelsen i VI:79 där Birgitta samtalade med Kristus om 
en charlatan, såsom togs upp på s. 180–181 ovan. 
496 Se häribland exempelberättelsen i predikan till Nyårsdagen med aposteln Johannes som 
föräras den himmelska synen av en kyrka från vilken det för mänskligheten själarenande 
dopvattnet rinner. Se s. 190–191 ovan. 
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innehavaren, varför just protagonistens kön och stånd/tillhörighet blir syn-
nerligen intressant att kartlägga. 

Olika huvudrollsinnehavares frekvens: beaktanden och resultat 
Med utgångspunkt i ovanstående bestämning har jag följaktligen lokaliserat 
varje exempelberättelses huvudrollsinnehavare: ett resultat som blir synligt i 
Tabell 3–4 (se nästa siduppslag). I dessa tabeller har jag låtit Birgittas och de 
svenska predikanternas exempelberättelser bilda varsin tabell. Därutöver har 
även andra förändringar i upplägget gjorts i förhållande till Tabell 2. 

Till skillnad från den föregående tabellen beräknar jag i Tabell 3–4 det 
exakta antalet huvudroller. Om en aktör ensam innehar huvudrollen så räk-
nas denna en gång. Delar däremot två aktörer på huvudrollen räknas de en 
halv gång var (0,5 x 2). I ett par berättelser händer det även att huvudrollen 
delas mellan tre aktörer som dock visat sig vara av samma kön och stånd. Att 
huvudrollsinnehavarnas summa per exempelberättelse alltid uppgår till 1 gör 
det följaktligen möjligt att också beräkna procent (i förhållande till såväl 
kön, stånd/tillhörighet som avdelningsvis). Detta i sin tur gör fördelningen 
av huvudroller lättare att jämföra mellan författarna. Vad gäller huvudrolls-
innehavarnas ståndsgrupper/tillhörighetsgrupper har vidare änglarnas grupp 
strukits från Tabell 3–4 eftersom de inte förekommer som huvudpersoner i 
någon av författarnas exempelberättelser. 

Resultatet av Tabell 3 visar tydligt att vissa aktörer föredras som huvud-
rollsinnehavare i Birgittas exempelberättelser. Sett till kön kan det för det 
första iakttas att mer än två tredjedelar (66,7 procent) av alla huvudrollerna 
innehas av manliga aktörer. I särklass är det männen inom gruppen med det 
världsliga frälset som ges flest huvudroller i Birgittas berättelser: 25,5 styck-
en. De står dessutom för 25,5 procent av de manliga huvudrollerna. Däremot 
intar de kvinnliga aktörerna i Birgittas exempelberättelser mindre än en tred-
jedel (30,7 procent) av alla huvudrollerna. Exkluderas Birgittas huvudroll – 
då hon ensam lägger beslag på 54,4 procent av de kvinnliga huvudrollerna – 
visar det sig dock att kvinnorna tilldelas mindre än en femtedel (14,0 pro-
cent) av alla huvudroller. De könsneutrala huvudrollerna är för sin del för-
svinnande få i berättelserna. 

Rörande huvudrollsinnehavarnas stånd/tillhörighet är det människor med 
okänt stånd som erhåller flest huvudroller i Birgittas exempelberättelser. 
Hela 20,7 procent av huvudrollerna tillfaller dem. De näst vanligaste huvud-
rollsinnehavarna är gruppen med det världsliga frälset på 19,7 procent och 
det tredje vanligaste är gruppen med Birgittas rollfigur på 16,7 procent. De 
övriga stånden/tillhörigheterna ligger på några procent vardera. Men sam-
manslås kyrkomännens och klosterfolkets grupper upptar även de en sub-
stantiell del av huvudrollsinnehavarna. Riktas blicken mot avdelningarna i 
Tabell 3 blir det nämligen synligt att merparten av huvudrollsinnehavarna i 
Birgittas exempelberättelser ryms inom bara tre avdelningar som fördelar sig 
ganska jämt. Dessa utgörs av den första avdelningen som förfogar över 39,3 
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TABELL 3. Huvudrollsinnehavarna (Gud exkluderad) i Birgittas 150 exempelberättelser. 
Huvudrollens summa per exempelberättelse är 1 men huvudrollen kan ibland delas mellan två 
(2 x 0,5) aktörer. Procenttal för ytterst små populationer har parantes. Tiondelsprocenten är 
avrundade. 

 

Källa: Rev. I–VIII, Extr., Reg. Salv.  

 

A 
V 
D 
E 
L 
N 
I 
N 
G 

 

 

 
Grupper av 
stånd/tillhörighet 

 

Kvinnlig  
huvudroll 

 
 
 
 

% av   
Antal           Kön 

 

Manlig 
 huvudroll 

 
 
 
 

% av  
Antal              Kön 

 

Könsneutral  
huvudroll 

 
 
 
 

% av  
Antal              Kön 

 

Total 
 
 
 
 
 

        % av  
Antal           150 

 
 
1:A 

Kungligheter − − 4,5 4,5 % − − 4,5 3,0 % 

Världsligt frälse 4 8,7 % 25,5 25,5 % − − 29,5 19,7 % 

Birgitta 25 54,4 % − − − − 25 16,7 % 

Subtotal 29 63,0 % 30 30,0 % − − 59 39,3 % 

 
 
2:A 

Borgare, 
Ofrälse stadsbor − − 2,5 2,5 % − − 2,5 1,7 % 

Bönder, 
Ofrälse lantfolk 2 4,4 % 2,5 2,5 % − − 4,5 3,0 % 

Tjänstefolk 1 2,2 % 3,5 3,5 % − − 4,5 3,0 % 

Marginaliserade 
individer 3 6,5 % 1,5  1,5 % − − 4,5 3,0 % 

Subtotal 6 13,0 % 10 10,0 % − − 16 10,6 % 

 
 
3:E 

Påvar − − − − − − − − 

Biskopar − − 9 9,0 % − − 9 6,0 % 

Lägre prästerskap − − 4,5 4,5 % − − 4,5 3,0 % 

Abbotar, Priorer/ 
Abbedissor − − 8,5 8,5 % − − 8,5 5,7 % 

Ordensbröder/ 
Ordenssystrar − − 12 12,0 % − − 12 8,0 % 

Subtotal − − 34 34,0 % − − 34 22,7 % 
 
 
4:E 

Okänt stånd 8 17,4 % 21,5 21,5 % 1,5 (37,5 %) 31 20,7 % 

Bibliska personer  1,5 3,3 % 4 4,0 % − − 5,5 3,7 % 

Subtotal 9,5 20,7 % 25,5 25,5 % 1,5 (37,5 %) 36,5 24,3 % 

 
 
5:E 

Djur 1,5 3,3 % 0,5 0,5 % 2 (50,0 %) 4 2,7 % 

Djävulen, Djävlar − − − − 0,5 (12,5 %) 0,5 0,3 % 

Subtotal 1,5 3,3 % 0,5 0,5 % 2,5 (62,5 %) 4,5 3,0 % 

 Total 46 100 % 100 100 % 4 100 % 150 100 % 
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TABELL 4. Huvudrollsinnehavarna (Gud exkluderad) i de svenska predikanternas 157 exem 
pelberättelser. Huvudrollens summa per exempelberättelse är 1 men kan ibland delas mellan 
två (2 x 0,5) aktörer. I två fall delas huvudrollen av tre aktörer som dock har samma kön och 
stånd vilket därför ger summan 1. Procenttal för ytterst små populationer har parantes. Tion-
delsprocenten är avrundade. 

Källa: SMP 4–5, JäP. 

 

A 
V 
D 
E 
L 
N 
I 
N 
G 

 

 

Grupper av 
stånd/tillhörighet 

 

Kvinnlig  
huvudroll 

 
 
 
 

% av 
Antal           Kön 

 

Manlig  
huvudroll 

 
 
 
 

      % av 
Antal             Kön 

 

Könsneutral  
huvudroll 

 
 
 
 

% av 
Antal            Kön 

 

Total 
 
 
 
 
 

 % av 
Antal          157 

 
 

1:A 

Kungligheter 1 4,0 % 5,5 4,4 % − − 6,5 4,1 % 

Världsligt frälse 2,5 10,0 % 9 7,1 % − − 11,5 7,3 % 

Birgitta 0,5 2,0 % − − − − 0,5 0,3 % 

Subtotal 4 16,0 % 14,5 11,5 % − − 18,5 11,8 % 

 
 

2:A 

Borgare, 
Ofrälse stadsbor 1,5 6,0 % 9 7,1 % − − 10,5 6,7 % 

Bönder, 
Ofrälse lantfolk − − 5,5 4,4 % − − 5,5 3,5 % 

Tjänstefolk 1,5 6,0 % 2,5 2,0 % 1 (18,2 %) 5 3,2 % 

Marginaliserade  
individer 1,5 6,0 % 7 5,5 % − − 8,5 5,4 % 

Subtotal 4,5 18,0 % 24 19,0 % 1 (18,2 %) 29,5 18,8 % 

 
 

3:E 

Påvar − − 0,5 0,4 % − − 0,5 0,3 % 

Piskopar − − 4 3,2 % − − 4 2,6 % 

Lägre prästerskap − − 12 9,5 % − − 12 7,6 % 

Abbotar, Priorer/ 
Abbedissor 1 4,0 % 9 7,1 % − − 10 6,4 % 

Eremiter,  
Ordensbröder/  
Ordenssystrar  

3 12,0 % 26 20,6 % − − 29 18,5 % 

Subtotal 4 16,0 % 51,5 40,7 % − − 55,5 35,4 % 

 
 

4:E 

Okänt stånd 9,5 38,0 % 9,5 7,5 % 1 (18,2 %) 20 12,7 % 

Bibliska personer 2 8,0 % 27 21,3 % − − 29 18,5 % 

Subtotal 11,5 46,0 % 36,5 28,9 % 1 (18,2 %) 49 31,2 % 

 
 

5:E 

Djur 1 4,0 % − − − − 1 0,6 % 

Djävulen, Djävlar − − − − 3,5 (63,6 %) 3,5 2,2 % 

Subtotal 1 4,0 % − − 3,5 (63,6 %) 4,5 2,9 % 

 Total 25 100 % 126,5 100 % 5,5 100 % 157 100 % 
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procent av huvudrollerna (men som utan Birgittas rollfigur uppgår till 22,6 
procent), den fjärde avdelningen som förfogar över 25,7 procent av huvud-
rollerna, samt den tredje avdelningen förfogar över 22,7 procent av huvud-
rollerna. De flesta av Birgittas huvudroller sprids alltså mellan de profana 
makthavarna, de religiösa makthavarna och den fjärde avdelningens mer 
diffusa grupper. De lägre profana stånden och de icke mänskliga aktörerna 
hamnar däremot tydligt i underkant. I överensstämmelse med tidigare stu-
dier, som framhållit de högre ståndens frekventa närvaro i revelationerna, 
finner jag därmed att samma sak också gäller i revelationernas exempelbe-
rättelser. 

Även de svenska predikanterna kan utifrån resultatet i Tabell 4 ses ha 
sina klara preferenser när det kommer till vilka som får huvudrollerna i deras 
exempelberättelser. De manliga aktörerna dominerar också här, då fyra fem-
tedelar (80,6 procent) av huvudrollerna tillfaller dem. Men till skillnad från 
Birgitta låter predikanterna i sina exempelberättelser ge flest huvudroller till 
männen inom gruppen med de bibliska personerna. Männen i denna grupp 
har 27 huvudroller, vilket motsvarar 21,3 procent av de manliga huvudrol-
lerna. Tätt därefter kommer gruppen med eremiter och ordensbröder som 
med sina 26 huvudroller tilldelas 20,6 procent av de manliga huvudrollerna. 
Gällande de kvinnliga aktörerna går mindre än en femtedel (15,9 procent) av 
huvudrollerna till dem – en andel som i övrigt är ganska lik den som Birgit-
tas kvinnliga huvudrollsinnehavare innehar om Birgittas rollfigur undantas. 
Talrikast är kvinnorna inom gruppen med okänt stånd som uppgår till 38,0 
procent av de kvinnliga huvudrollerna. Precis som i Birgittas exempelberät-
telser kan det därtill iakttas att aktörer med neutralt kön ytterst sällan uppträ-
der som huvudrollsinnehavare i predikanternas exempelberättelser. 

Vad gäller huvudrollsinnehavarnas stånd/tillhörighet är det två grupper 
som predikanterna ger flest huvudroller. Dessa är gruppen med eremiterna 
och ordensbröderna/ordenssystrarna samt gruppen med de bibliska personer-
na, som hamnar på 18,5 procent av huvudrollerna vardera. Därefter ges flest 
huvudroller till gruppen med människor av okänt stånd som hamnar på 12,5 
procent. De avdelningar som dessa tre grupper tillhör är också de största i 
Tabell 4. Den tredje avdelningen förfogar närmare bestämt över 35,4 procent 
av huvudrollerna och den fjärde avdelningen över 31,2 procent av huvudrol-
lerna. Sedan kommer den väsentligt mindre men ändå talrika andra avdel-
ningen som ges 18,8 procent av huvudrollerna. Värt att lägga märke till är 
således att predikanterna, i likhet med Birgitta, hämtar en stor del av sina 
huvudrollsinnehavare från de religiösa ledarna i samhället och från den 
fjärde avdelningens mer diffusa grupper. Däremot tilldelar predikanterna de 
lägre profana stånden betydligt fler huvudroller i exempelberättelserna än 
vad Birgitta gör. 
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Konkluderande observationer 
Sammantaget kan det framhållas att huvudrollsinnehavarnas fördelning i 
Tabell 3–4 i stort bejakar och förstärker de tendenser som blev synliga be-
träffande persongalleriet i Tabell 2. De aktörer som är mest frekventa i Bir-
gittas och de svenska predikanternas exempelberättelser är också de som ges 
flest huvudroller, något som blottlägger både likheter och olikheter författar-
na emellan.  

Till likheterna hör det faktum att rollfigurer av manligt kön ges störst ut-
rymme hos båda författarna. I detta kan således paralleller dras till företrä-
desvis Karras iakttagelser om att kvinnliga aktörer är underrepresenterade i 
engelska predikoberättelser. Både Birgitta och de svenska predikanterna har 
också inkluderat ett stort antal aktörer med okänt stånd i sina exempelberät-
telser, vilket även det kan liknas vid bruket av anonyma aktörer inom euro-
peiska predikoberättelser, som förslagsvis Von Moos påpekat. Ytterligare en 
likhet mellan Birgittas och predikanternas exempelberättelser är att båda 
regelbundet hämtar rollfigurer från det andliga frälset inom den tredje avdel-
ningen.  

Till skillnaderna författarna emellan hör däremot att Birgitta i sina exem-
pelberättelser premierar sin egen rollfigur. Dessutom lyfts det världsliga 
frälset fram betydligt oftare i hennes berättelser. Predikanterna låter i stället i 
sina exempelberättelser ge förtur åt bibliska personer och även framlyfta de 
lägre profana stånden i väsentligt större utsträckning än Birgitta. 

Det går följaktligen att skönja vissa tendenser även om tabellerna ger en 
tämligen komplex bild. Förutom att Birgitta och de svenska predikanterna 
ger förtur åt manliga aktörer föredrar författarna också aktörer som antingen 
är identiska med eller delar drag med författarna (Birgitta väljer sin egen 
rollfigur medan predikanterna väljer präster, klosterfolk och eremiter). Dess-
utom väljer de att fylla sina exempelberättelser med aktörer som påminner 
om författarnas respektive primärpublik (Birgitta framlyfter i synnerhet det 
världsliga och andliga frälset medan predikanterna i del framlyfter de lägre 
profana stånden), fastän dessa aktörer också varvas mycket med aktörer av 
allmänmänsklig natur (gruppen okänt stånd). Därtill framträder de svenska 
predikanternas böjelse att medta välkända kristna kulturbärare, i form av 
bibliska personer, mycket tydligt. 

Mot bakgrund av dessa resultat blir det vidare intressant att se vilka spel-
platser som aktörerna placeras på. Finns det även påtagliga mönster när det 
kommer till de kulisser som aktörerna rör sig bland i Birgittas och predikan-
ternas exempelberättelser? 

Spelplatser: tid och rum 
 

Narrativa aktörer rör sig aldrig i tomma intet. Aktörerna påträffas ständigt 
inneslutna i ett sammanhang större än de själva. De rör sig på en spelplats. 
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Schematiskt sett kan de spelplatser, som uppträder i Birgittas och de svenska 
predikanternas exempelberättelser, inringas utifrån tre dimensioner som 
framförallt kommer till uttryck tidigt i intrigen. Exempelberättelsernas spel-
platser kan ofta explicit fångas i tid (ges en tidsbestämning) och i rum (ges 
en fysisk bestämning). Därtill kan spelplatserna alltid mer implicit utläsas 
utifrån den i berättelsen rådande situationen (inringas utifrån allehanda un-
derförstådda premisser såsom förhärskande lagar, aktörernas mellanvarande 
relationer, de svårigheter som dyker upp eller händelser som inträffat innan 
den egentliga intrigen tar sin början). 

Viktigt att beakta är emellertid att dessa dimensioner inte behöver vara 
lika framträdande i alla av Birgittas och predikanternas exempelberättelser. 
Ibland kan den rumsliga dimensionen förbigås under det att aktörerna endast 
beskrivs agera i en viss tid och situation.497 Andra gånger är det tidsangivel-
serna som fattas varmed intrigen framställs på ett så allmängiltigt sätt att den 
skulle kunna utspela sig i flera olika århundraden.498 I ett mindre antal fall 
händer det dessutom att både tid och rum saknas. Då är det situationen som 
ensamt skapar spelplatsen. Hos Birgitta kan särskilt påminnas om exempel-
berättelsen med jungfrun som hade att välja mellan en god och en ond friare. 
Här var det jungfruns mottagande av den onde friarens sändebud som gav 
berättelsen dess sakläge. Det var en situation som kunde betraktas som ett 
potentiellt trohetsbrott, då jungfrun redan var förmäld med den gode friaren 
(se s. 172–174 ovan). Hos predikanterna kunde motsvarande ses i exempel-
berättelsen med de tre i samtal tvistande eremiterna som inte lyckades enas 
om vilka välgärningar som var Herren kärast. Vid avsaknad av tidsmässiga 
och rumsliga angivelser var det här relationen mellan aktörerna – i synnerhet 
eremiternas tillkortakommanden i form av alltför trosvissa meningsmotstån-
dare – som gav berättelsen dess situationella sammanhang (jämför kapitel 3 
s. 138). 

Vanligast är ändå att Birgittas och predikanternas aktörer, förutom att be-
finna sig i en situation, även placeras i en bestämd tid och/eller ett specifikt 
rum. Detta ger också vid handen att tid och rum utgör tämligen självevidenta 
betingelser medan exempelberättelsernas situationer mer analytiskt måste 
utläsas från aktörernas mellanhavanden. Den rådande situationen hör följakt-
ligen intimt samman med och tillspetsas i de komplikationer som aktörerna 
ställs inför – komplikationer som jag kommer att behandla i nästa delavsnitt. 

                                                        
497 För en exempelberättelse i vilken rummet ej specificeras, se förslagsvis Birgittas berättelse 
i VIII:14 med den bibliska drottningen, som berördes ovan på s. 130. För motsvarande hos 
predikanterna, se förslagsvis SMP 5, s. 209–210, där Birgitta möter den helgonförklarade 
kung Erik i en syn. 
498 För en exempelberättelse där den tidsmässiga placeringen förbigås, se bl.a. Birgittas berät-
telse i IV:81, med kolaren och guldsmeden på s. 141–142 ovan. Här kan också ånyo predikan-
ternas exempelberättelse med tjuven som lurades att stjäla av djävulen nämnas, en berättelse 
som återfinns i predikan till pingstdagen. Jämför s. 152 ovan. 
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I det följande är det däremot min avsikt att närmare utreda de kulisser som 
aktörerna rör sig i och bland. 

Nedan ska alltså de spelplatser som framträder i författarnas exempelbe-
rättelser kartläggas med hänsyn till tid och rum. Jag vill utifrån dessa två 
dimensioner beskriva vilka typer av spelplatser som aktörerna inbegrips i, 
och hur dessa bidrar till att göra exempelberättelsernas narrativa värld ut-
trycksfull och färgstark. 

Tidsplaceringen: två kategorier 
Tidigare studier av Birgittas och de svenska predikanternas verk har visat att 
de båda var välbevandrade i den kristna historien och de olika världsåldrar-
na.499 Dessutom var författarna väl förtrogna med den kyrkliga kalendern och 
med årets olika säsonger och dessas betydelse för jordbruket. Därför är det 
inte förvånande att Birgitta och predikanterna också i sina exempelberättel-
ser hänvisar till kyrkliga högtider eller till tiden för sådd och skörd.500  

I regel förekommer två typer av tidsangivelser i författarnas exempelbe-
rättelser som också gör det möjligt att tidsmässigt kategorisera spelplatserna 
i två kategorier. För det första påträffas ibland kända personer, såsom helgon 
och kungar, vilka med varierande exakthet placerar intrigen i en bestämd 
historisk epok (tidpunkt i historien på en linjär tidsskala från tidens begyn-
nelse till nutid), även om årtal aldrig tas med av författarna. För det andra 
kan kristna högtider och händelser i naturen uppträda och placera intrigen i 
förhållande till en viss årstid (tidpunkt på året på en cyklisk årstidskala), 
men utan att koppla an till någon bestämd tidpunkt i historien. Fråga blir 
således vilka historiska epoker och årstider som Birgitta och predikanterna 
låter förlägga exempelberättelserna i, och vilka likheter och skillnader som 
kan utläsas deras berättelser emellan. 

Historiska epoker och årstider 
Som tidigare påpekats i källdiskussionen i kapitel 2 utgör omkring 63 pro-
cent av Birgittas exempelberättelser sådana som tillhör undergruppen histo-

                                                        
499 De svenska predikanterna låter ägna predikan till den första söndagen i förfastan åt de fyra 
världsåldrarna. Den första världsåldern beskrivs vara den från Adam och Eva och fram till 
Noa och syndafloden, den andra från Noa till Mose och uttåget ur Egypten, den tredje från 
Mose till Jesus födelse och den fjärde från Jesus födelse fram till domedagen (den utgör alltså 
den nuvarande världsåldern). Se SMP 5, s. 159–166. Birgitta gör en annan indelning i Rev. 
VI:67 där tre världsåldrar beskrivs i form av Faderns (gammaltestamentlig tid), Sonens (ny-
testamentlig tid) och de Heliga Andens tid (tiden efter Jesus död). För en närmare diskussion 
om den allmänna synen på tidsåldrarna och historien under senmedeltiden som Birgitta kan ha 
delat, se Klockars 1973, s. 86–97. För en mer teologisk och eskatologisk diskussion kring 
Birgittas begrepp av tid och historia, se Żochowska 2010, s. 76–135. 
500 Ibland ges också antydningar om de tidpunkter på dygnet då exempelberättelsens intrig 
utspelar sig. Men då de flesta av berättelsernas intriger antingen kan antas utspela sig under 
dagens ljusa timmar eller under loppet av flera dygn har jag valt att inte fästa större avseende 
vid det i min studie av berättelsernas spelplatser. 
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riska exempelberättelser, vars intriger ska förstås återge händelser som verk-
ligen inträffat på det sätt som de framställs. Nästan alla av Birgittas histo-
riska exempelberättelser går också att placera vid en särskild tidpunkt i histo-
rien. När jag nedan redogör för dessa är det emellertid viktigt att beakta att 
jag inte tar det för givet att Birgitta och hennes primärpublik (eller de sven-
ska predikanterna och deras primärpublik för den delen) alltid hade klart för 
sig när ett visst helgon eller annan prominent person levde och verkade. 
Dock ger historiskt välkända namn i exempelberättelserna underlag för att 
tidsplacera intrigerna. Med hälp av dem kan man alltså utreda om det finns 
några särskilda epoker som berättelserna koncentreras till. 

Flera av Birgittas historiska exempelberättelser utspelar sig i biblisk tid. 
Publiken får i dessa möta gammaltestamentliga personer som innehar huvud-
rollen, däribland profeten Mose (kan ha levt på 1300- till 1200-talet f.Kr), 
kung David (levde cirka 1005–965 f.Kr), Davids ena hustru Batseba och 
hans söner Adonia och kung Salomo (regerade cirka 965–926 f.Kr),501 samt 
två av Israels senare regenter.502 Andra av Birgittas berättelser uppehåller sig 
i efterbiblisk tid under den kristna kyrkans första århundraden då de seder-
mera helgonförklarade individerna gav kristenheten goda förebilder genom 
sina sätt att leva och dö. Häribland återfinns martyrprästen Laurentius (död 
258), den ädelborna martyren och jungfrun Lucia (död cirka 304), biskop 
Ambrosius (levde cirka 339–397) samt abbot Benedikt (levde cirka 480–
547).503 En dominerande del av de historiska exempelberättelserna tilldrar sig 
emellertid under Birgittas egen samtid. De återspeglar episoder ur Birgittas 
vuxna liv som ungefärligen kan dateras till åren 1340–1373. Bland dem be-
lyses Birgitta många resor och möten med samtidens människor och deras 
öden.504 Dessutom finns episoder från Birgittas firande av allhelgonadagen, 
                                                        
501 Rev. I:48 § 2–4; II:5 § 13–15; II:5 § 23–26. Dessa berättelser ska alltså förstås skildra 
historiska skeenden så som de verkligen ägde rum. Efter berättelserna anförs dock allegoriska 
uttolkningar där de historiska skeendena ges symbolisk betydelse. För att anknyta till källdis-
kussionen i kap. 2 är det just denna komplexitet som gör det svårt (om än inte omöjligt) att 
alla gånger klart avskilja den historiska verkligheten från den allegoriska förevisningen. I 
synnerhet Birgitta är en mästare på att allegorisera historien/samtiden eller att förklara histo-
rien/samtiden genom allegori. Just vad gäller Mose och David, hör de också i övrigt till de 
mest omnämnda bibliska personligheterna i revelationerna enligt Hidal. Hidal 1993, s. 94–96. 
502 För en exempelberättelse som med all sannolikhet skildrar kung Ahav (regerade cirka 871–
852 f.Kr), se IV:46 § 1–3 och för hans drottning Isebel, se VIII:14 § 2–3. 
503 För Laurentius Rev. 1§ 2–7. För Lucia IV:4 § 35–36. För Ambrosius III:7 § 4–5. För 
Benedikt III:20 § 2–4. Även Jungfru Maria uppträder som aktör i Birgittas exempelberättel-
ser. Däremot uppträder Maria aldrig som en jordisk kvinna utan som en metafysisk varelse 
som samtalar med sentida människor. Detsamma gäller Nikolaus, Franciskus, Anna och flera 
andra helgon som enbart uppträder i skepnaden av himmelska varelser. Jämför exempelberät-
telsen i Rev. VI:103, där Birgitta besöker Nikolaus grav i Bari, vilket diskuterades i kap. 3 på 
s. 127 ovan. 
504 Se bl.a. Birgittas bror Israel i Rev. VI:95; prior Algot i Skara VI:31 declaracio § 58–60; 
ordensbroder Grekinus i Alvastra Extr:55; Extr:55 addicio § 6–7; biskop Hemming av Åbo 
Extr:104; Birgittas dotter Ingeborg i Risberga kloster Extr:98; Birgittas dotter Katarina 
Extr:107; Birgittas make Ulf Extr:92; Birgittas biktfader magister Mathias VI:90; Extr:61; 
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advent, jul och pingst.505 Viktigt att tillägga är även att merparten av dessa 
berättelser utspelar sig efter maken Ulfs bortgång (vilket inträffade någon 
gång mellan 1344 och 1346506). Endast två exempelberättelser hämtar sin 
handling från Birgittas gifta liv före år 1344.507 

När det kommer till de cirka 37 procent av Birgittas exempelberättelser 
som tillhör undergruppen allegoriska exempelberättelser – alltså de vars 
skeenden menas vara fiktiva eller åtminstone inte ska förstås ha inträffat på 
det sätt som de framställs i intrigen – är tidsangivelserna däremot färre. 
Några av dem skildras dock med hänsyn till årstiden. Särskilt är det som-
marhalvåret som tecknas under det att pånyttfödelsen bland djur och växter 
behandlas.508 Vintern omnämns omvänt bara i undantagsfall, och då som en 
knapphetens tid i kontrast till sommarens fruktbarhet.509 

Men det händer även att Birgittas allegoriska exempelberättelser hämtar 
sin handling från bestämda tidpunkter i historien. Det finns nämligen intriger 
som utspelar sig i Birgittas samtid, fastän exempelberättelsen som helhet ska 
förstås symboliskt. Ett intressant fall finns att se i III:17. Här återger Maria 
för Birgitta en allegorisk exempelberättelse som visar hur det skulle gå om 
den heliga priorn Dominikus (levde cirka 1170–1221) i detta nu steg ned 
från himmelriket för att tala med en tjuv som vill slakta hans får. I dialogen 
mellan den huvudrollsinnehavande hjälten Dominikus och tjuven framkom-
mer det att fåren börjat lyssna mer på tjuven än på Dominikus som fostrat 
och tämjt dem. I sitt slutord säger tjuven dessutom att det ägarmärke som 
han inskurit i fårens öron syns tydligare än det som Dominikus ingjutit i 
djurens hjärtan – de syndiga fåren har alltså låtit vända sin rättmätiga herre 
ryggen varpå de fördömt sig själva.510 Klart är att publiken inte ska uppfatta 
att Dominikus i sanning klivit ned från himmelriket. Intrigen ådagalägger ett 
allegoriskt samtal mellan kontrahenterna som förläggs i Birgittas tid. Det 
paradoxala i detta är ändå att exempelberättelsens fiktiva dialog förklarar ett 
faktum som verkligen menas ha ägt rum. I Marias efterföljande kommentarer 
blir det tydligt att den allegoriska exempelberättelsen bidrar till att klarlägga 
hur djävulen, såsom en tjuv, på senare tid lyckats snärja flera av dominikan-
                                                                                                                                  
Birgittas biktfader prior Petrus av Alvastra Extr:48; Extr:97; Extr:109; drottning Joanna av 
Neapel Extr:110; Birgittas biktfader magister Petrus av Skänninge VI:71 declaracio; Extr:97; 
Extr:107. 
505 För allhelgonadagen, se Rev. Extr: 103. För advent, se Extr:99. För jul, se VI:88. För 
pingst, se VI:86.  
506 Det har länge varit omdiskuterat när Ulf dog. Se Salmesvuori 2014, s. 37, och de där nota-
de studierna. 
507 Se Rev. Extr:53; Extr:92. 
508 För sommarens återfödelse i naturen, se företrädesvis Rev. II:29 § 3–6; VI:32 § 1–10; 
VI:44 § 3–4. För människans djurhållning och odling under sommaren, se företrädesvis Rev 
II:19 § 17–33; V:resp. quest. quinte § 44–49; Reg. Salv:2. 
509 Se vintern omnämnas i Rev. II:19 § 17–33. Se även den ovan berörda exempelberättelsen i 
VI:84, där Birgitta mirakulöst höll sig varm under en vinternatt medan tjänstefolket frös på s. 
191–192 ovan. 
510 Rev. III:17 § 16–19.  
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bröderna, som liksom fårhjorden låtit djävulen inskära sitt ägarmärke i 
dem.511 Exempelberättelsen ges närmre bestämt för att förklara Marias i ne-
gativ bemärkelse artikulerade lärdom om klosterfolkets illgärningar och djä-
vulen: att få dominikanbröder för närvarande följer det Kristi lidandes tecken 
som Dominikus givit dem (alltså de goda sederna), utan i stället det tecken 
som djävulen inskurit i dem (de onda sederna).512 Den fiktiva dialogen som 
placeras i samtiden blir därmed ett sätt för Birgitta att förklara något verkligt 
om samtiden. Just tidsaktualiteten i Birgittas exempelberättelser kan på så vis 
framhållas som en uppenbar och viktig ingrediens i revelationernas refor-
mivrande retorik. Bland de av Birgittas exempelberättelser som går att tids-
bestämma, utspelar sig flest under 1300-talet.513 

Skiftas fokus i stället till de svenska predikanternas exempelberättelser 
utgör som tidigare nämnts omkring 92 procent av dem sådana som tillhör 
undergruppen historiska exempelberättelser. Cirka hälften av dessa rymmer 
också sådana tidsangivelser som gör det möjligt att placera intrigen i en viss 
historisk epok. 

Till att börja med placerar predikanterna fler av sina exempelberättelser i 
biblisk tid än vad Birgitta gör. Från gammaltestamentlig tid finns exempelbe-
rättelser med huvudrollsinnehavare som Kain och Abel, profeterna Abraham 
och Isak (kan ha levt på 1700-talet f.Kr), kung Balnak och hednaprästen 
Balaam (Balak av Mohab och Bileam som kan ha levt på 1200-talet f.Kr), 
kung David, profeterna Elia (800-talet f.Kr) och Tobit (från 200-talet f.Kr), 
samt kung Antiochos (troligen Antiochos IV som levde omkring 204–164 
f.Kr).514 Därtill finns från nytestamentlig tid exempelberättelser med kejsare 
Octavianus som får höra om Jesus födelse (omkring år 0), Johannes Döpare 
(död omkring år 30), apostlarna Andreas (död år 60), Petrus (död omkring år 
65) och Paulus (död omkring år 62), kejsare Nero (död år 68) samt aposteln 

                                                        
511 Rev. III:17 § 20. 
512 Denna lärdom kan uttolkas ur kapitelrubriken till Rev. III:17 i ”[…] et qualiter modernis 
temporibus pauci de suis fratribus sequuntur signum Christi passionis per Dominicum eis 
datum et multi vadunt post signum incisionis per dyabolum eis oblatum”. Jämför även med 
anförandet alldeles före berättelsen i § 15 och efter i § 20. Denna lärdom bedömer jag som 
delad mellan gruppen klosterfolkets illgärningar inom lärdomskategori 3 och gruppen djävu-
lens/djävlarnas fientliga natur inom lärdomskategori 1. 
513 För några andra av revelationernas allegoriska exempelberättelser som synes uppehålla sig 
i Birgittas samtid med anledning av sina tidsenliga referenser eller beskrivningar, se Rev. I:55 
§ 1–11; II:6 § 1–10 och VIII:42 § 1–10; IV:65 § 4–7; VIII:47 § 26–27. 
514 För Kain och Abel SMP 5, s. 159–160. För Abraham och Isak SMP 5, s. 161–162. För 
Balnak som vill stoppa judarnas tillbakavändande till Kanaan efter uttåget ur Egypten SMP 4, 
s. 158. För David SMP 4, s. 34–35; SMP 4, 274–275. För Tobit SMP 5, s. 32–33 och 198–
199. För Antiochos som vill hellenisera judarna och förgöra deras gudstro JäP, s. 22–23. Till 
dessa kan även läggas exempelberättelsen i predikan till den tionde söndagen efter trefaldig-
het om den äktenskapsbryterska som brann upp inne i Jerusalems tempel. Se ovan på s. 187–
188. För studier rörande bibliska berättelser som gjorts om till predikoberättelser i kontinen-
tala predikosamlingar, se bl.a. Dahan 2010; Delcorno 2010; Polo de Beaulieu 2010. 
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Johannes (död omkring år 100).515 Ytterligare en skillnad i förhållande till 
Birgitta är att betydligt fler av predikanternas exempelberättelser utspelar sig 
i efterbiblisk tid. Många av dem kretsar kring martyrer och helgon från tidig 
medeltid fram till 1300-talets slut. Publiken får möta biskop Ignatius (död 
omkring 107), den aristokratiska Cecilia och Vallerius (dog omkring 230), 
prästen Laurentius, abbot Antonius (levde cirka 251–356), abbot Paphnutius 
och den prostituerade Thaïs (från 300-talet), abbot Zeno (levde cirka 300–
371), biskop Hilarius av Poitiers (levde cirka 317–367), biskop Basilius den 
store (levde cirka 330–373), abbot Makarius (levde cirka 300–390), biskop 
Ambrosius, biskop Augustinus (levde 354–430), påve Gregorius den store 
(levde cirka 540–609), abbot Benedikt, Bonfatius (troligen den anglosaxiska 
tysklandsmissionär som levde cirka 675–754), kung Olav (av Norge, levde 
995–1030), Guido (troligen den sedermera italienska eremiten vid Pomposa 
som dog cirka 1046), abbot Hugo (levde 1024–1109), prior Dominikus, or-
densbroder Franciskus (levde cirka 1181–1226), abbedissa Clara (levde 
1194–1253), prinsessa Elisabeth (levde 1207–1231), kung Ludvig (av Frank-
rike, levde 1214–1270), samt Birgitta.516 Att predikanternas svenska försam-
lingar verkligen kände till när alla dessa individer levde kan inte tas för gi-
vet. Dock kunde de antagligen vagt placera helgonen kronologiskt.517 

Med hänsyn till ovanstående resultat kan det naturligtvis frågas varför de 
svenska predikanternas exempelberättelser enbart berör Birgitta från 1300-
talet och inga helgon från 1400-talet. Postillorna skrevs ju under århundra-
dets senare del. Troligtvis har det att göra med att predikanterna översatte 
sina predikningar och deras berättelser från europeiska förlagor vars original 

                                                        
515 För Octavianus SMP 5, s. 17–18. För Johannes döparen SMP 5, s. 88; (och Petrus) SMP 4, 
s. 74. För Petrus och/eller Paulus SMP 4, s. 24–25; SMP 5, s. 148–149; JäP, s. 52–53; SMP 5, 
s. 150–151. För Andreas SMP 4, s. 43–45; Nero SMP 4, s. 24–25. För aposteln Johannes 
SMP 4, s. 74. I likhet med Birgittas exempelberättelser uppträder även Jungfru Maria som 
aktör i predikanternas berättelser. Dock uppträder inte heller här Maria såsom en jordisk 
kvinna utan som en metafysisk varelse som samtalar med sentida människor. 
516 För Ignatius SMP 5, 85. För Cecilia och Vallerius SMP 5, s. 84–85. För Laurentius, SMP 
5, s. 178–179. För Antonius SMP 4, s. 21–22. För Paphnutius (Pawnicus) och Thaïs SMP 5, s. 
35–37. För Zeno SMP 4, s. 15–16. För Hilarius JäP, s. 88–90. För Basilius JäP, s. 26–30. För 
Makarius (Makarios) SMP 4, s. 130. För biskop Ambrosius SMP 5, s. 195–196; JäP, s. 5–7. 
För Augustinus JäP, s. 5–7; SMP 4, s. 122–123. För Gregorius SMP 4, s. 83–85; SMP 4, s. 
167–168 och JäP, s. 10–11. För Benedikt SMP 4, s. 178–179 och JäP, s. 32; JäP, s. 31–32. För 
Bonfatius SMP 4, s. 113–115. För Olav SMP 4, s. 201–202. För Guido SMP 5, s. 130. För 
Hugo SMP 5, s. 79–81. För Dominikus SMP 4, s. 204–205 och JäP, s. 64–65; SMP 4, s. 273–
274; SMP 5, s. 28. För Clara SMP 5, s. 171. För Elisabeth SMP 4, s. 165–166. För Ludvig 
SMP 4, s. 225–226. För Birgitta SMP 4, s. 57; SMP 4, s. 171–172 och JäP, s. 15–17; SMP 4, 
s. 210; SMP 5, s. 12. För Birgitta, hennes föräldrar och den saligförklarade kungen Erik av 
Sverige som uppenbarar sig, se SMP 5, s. 209–210. 
517 För forskning om senmedeltidens människors och deras kännedom om helgonen, se 
Vauchez 1997. För synen på olika typer av helogon i form av biskopar, påvar, präster, monas-
tiker och lekfolk, se särskilt Vauchez 1997, s. 285–386. 
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torde härröra från 1100- och 1200-talen.518 Men måhända såg predikanterna 
det också som sin uppgift att ge sin församling en historielektion: att fostra 
genom att hämta exempel spridda över hela den kristna historien – en ambit-
ion som tycks skilja dem från Birgitta. I stället för samtiden blir det förflutna 
(och gärna det som ”skedde långt tillbaka i fordom dagar”519) en huvudkälla 
till kunskap i deras predikan. 

Uppskattningsvis en fjärdedel av postillornas historiska exempelberättel-
ser rymmer vidare inga tidsangivelser annat än en viss årstid. Bland dessa 
finns exempelberättelser som i överensstämmelse med Birgittas tilldrar sig 
under sommarhalvåret.520 Ännu fler utspelar sig emellertid under det kristna 
kyrkoårets dominerande högtider, om än inte under de mindre helgondagar-
na. Vanligast är julen, fastan och påsken. Detta kunde inte minst ses i predi-
kanternas exempelberättelse med den predikande ordensbroder som under 
fastetiden samtalade med djävulen inne i kyrkan (se s. 182–183 ovan), i ex-
empelberättelsen med ungmön som inte ville bikta sig eller motta nattvarden 
innan påsk (se kapitel 3 s. 128–129) samt i den med klockaren som läste 
mässan över sin påskmiddag (se kapitel 3 s. 134–135).521 Dessa exempelbe-
rättelser rör alla medeltidens kyrkoliv, ett liv som i stort är sig likt från hög- 
till senmedeltid. Däremot är det med detta inte sagt att dessa exempelberät-
telser verkligen utspelar sig under just 1400-talet. 

I de cirka 8 procent av de svenska predikanternas exempelberättelser som 
tillhör undergruppen allegoriska exempelberättelser förekommer det också 
vissa tidsangivelser. Men inte heller i dessa berättelser är det samtiden som 
behandlas. De flesta av predikanternas allegoriska exempelberättelser anspe-
lar i stället på biblisk tid. För bortsett från en av predikanternas allegoriska 
exempelberättelser som hämtas från naturen,522 är de flesta liknelser som 
Jesus berättar och som placeras i inledningen till predikan.523  
                                                        
518 I dessa förlagor och deras original lär för övrigt tidsaspekten i predikoberättelserna ha varit 
annorlunda. Le Goff argumenterar nämligen för att den franske predikanten Jacques de Vitry 
främst använde sig av predikoberättelser från det nära förflutna, när han predikade i slutet av 
1100- och i början av 1200-talet. Detsamma förutsätts gälla i andra predikningar och deras 
berättelser från högmedeltiden. Le Goff 1988, s. 79–80. De svenska predikanterna återan-
vände alltså exempelberättelser som mer än 250 år tidigare varit ”moderna” på kontinenten. 
519 Se företrädesvis det transitiva uttryck som föregår en exempelberättelse i predikan till den 
nionde söndagen efter trefaldighet, i vilken predikanten förvarnar publiken om att de nu ska få 
höra en berättelse från långt tillbaka i tiden: ”swa scriffs ok sigx j eno epterdöme j eno vnder-
lika järtekne som skedde langha j fordom dagom.”, SMP 4, s. 157. 
520 Se företrädesvis exempelberättelsen i predikan till tjugofemte söndagen efter trefaldighet i 
vilken en bonde sådde åkern med agnar på s. 174–175 ovan. Se även berättelsen i SMP 5, s. 
195–196, med en högmodig bonde vars marker översvämmas. 
521 För andra av predikanternas exempelberättelser som utspelar sig under kyrkoårets högti-
der, se bl.a. SMP 5, s. 79–81 (vilken också utspelar sig under den helige Hugos livstid); SMP 
5, s. 111–112; SMP 5, s. 185–186. 
522 SMP 4, s. 155–156. 
523 Se häribland exempelberättelsen i predikan till den andra söndagen i fastan om den förlo-
rade sonen som berördes på s. 148–149 ovan. För andra av predikanternas allegoriska exem-
pelberättelser som antagligen förläggs i biblisk miljö och tid, se SMP 5, s. 132; SMP 5, s. 166; 
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Bland dem finns den ovan diskuterade allegoriska exempelberättelsen 
med den gode samariern som på vägen mellan Jerusalem och Jeriko fann en 
rånad och svårt skadad man (se kapitel 3 s. 140–141). Intressant att iaktta i 
just denna exempelberättelse är att den moderniserats genom att identiteten 
hos en av birollsinnehavarna ändrats. Innan samariern finner den sårade 
mannen är det inte längre en levit (en jude från den religiöst aktade levitiska 
stammen) som passerar förbi den sårade, utan en mässdiakon. Varken mäs-
san (i dess katolskkristna form) eller diakonämbetet var instiftat på Jesus tid. 
Trots det innebär predikantens införande av mässdiakonen fördelar som 
överväger problematiken med den uppenbara anakronismen. Ty genom den 
moderniserande ändringen försäkrar sig predikanten om att publiken inte 
funderar på det judiska samhälle som intrigen utspelar sig i utan på lärdo-
men, alltså på hur en god medkristen bör vara.524 Medan Birgitta uppmanar 
sin publik att begrunda nutidens sedliga förfall mot bakgrund av dåtiden, 
guidar således predikanterna sin publik genom historien. Och det är en guid-
ning – som även visats i förhållande till engelska och franska predikoberät-
telser525 – där predikanterna låter förenkla historien för sin publik, som själva 
inte förväntades läsa Bibeln. För predikanterna tycks det vara viktigt att visa 
på koherens: på att samma sedelära gjort sig gällande genom århundradena 
och att alla kristna inbegrips i en större frälsningshistoria. 

Förutom att Birgitta och de svenska predikanterna behandlar tid på olika 
sätt i sina exempelberättelser, kan det därmed hävdas att de i stort även väl-
jer att förlägga berättelsernas intriger i olika historiska epoker. I jämförelse 
med Birgittas exempelberättelser är det förvånansvärt få av predikanternas 
berättelser som med säkerhet tilldrar sig i senmedeltidens samtid. Kyrkoårets 
högtider är däremot vanligare i predikanternas exempelberättelser än i Bir-
gittas. 

Rumsplaceringen: tre kategorier 
Också när det kommer till rum kan spelplatserna i Birgittas och de svenska 
predikanternas exempelberättelser placeras mer eller mindre precist med 
hjälp av olika typer av rumsangivelser. De rum som lättast kan lokaliseras är 
de som kan härledas till geografiska orter. Dessa orter utskrivs ofta i berät-
telserna och kan vara namn på autentiska riken, städer eller landmärken. 
                                                                                                                                  
SMP 5, s. 175; SMP 4, s. 103; SMP 4, s. 104; SMP 4, s. 94–95; SMP 4, s. 236–237; SMP 4, 
153–154; SMP 4, s. 251–252; SMP 4, s. 85–86; SMP 4, s. 169 och JäP, s. 12–13. För en 
studie av Jesus liknelser och deras bruk under medeltiden, se Wailes 1987. För en medeltidens 
uppfattning om historia, myter och legender, se även Bietenholz 1994, s. 62–188; Härdelin 
2005b, s. 267–276. 
524 Att den judiska termen levit byttes ut mot diäkn är också något som Thors benämner såsom 
allmän praxis under svensk senmedeltid. För att förklara patriarkernas och deras söners ställ-
ning och levnadslott i moderna termer använde svenska predikanter såväl biskoper, prester 
som diäkn. Thors 1957, s. 74.  
525 För moderniseringen av predikoberättelser hämtade från bibeln, se Owst 1961, s. 114; 
Delcorno 2010, s. 86. 
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Dessutom kan aktörernas etniska eller nationella tillhörighet vittna om det 
rike eller den stad som berättelsen utspelar sig i. Vanligast är emellertid att 
rummet i författarnas exempelberättelser inte går att lokalisera fullt så pre-
cist. Sett till de av Birgittas och predikanternas berättelser som ges en fysisk 
bestämning, är uppskattningsvis två tredjedelar sådana som inte kan lokali-
seras geografiskt och som jag därför valt att kalla för just geografiskt icke-
lokaliserbara orter. Rummet i dessa berättelser anges ofta enbart såsom ett 
hem, en gård, en by, en stad eller en skog. Andra gånger kan rummet antydas 
via de rumsspecifika handlingar som aktörerna företar – förslagsvis låter en 
aktörs arbete på åkern publiken förstå att denne befinner sig på landsbygden. 
Gemensamt för dessa mer anonyma rum är således att de beskriver en viss 
typ av miljö.526 Slutligen händer det vid ett par tillfällen att handlingen anges 
äga rum i den metafysiska världen och i dess olika sfärer. Detta är den 
översinnliga värld som människan når efter döden, men som vissa individer 
tack vare syner och underverk får besöka redan under jordelivet. 

De rum som Birgitta och de svenska predikanterna placerar exempelbe-
rättelserna i kan följaktligen inringas på olika sätt och övergripande delas in i 
tre kategorier. Att aktörerna i en och samma berättelse rör sig från geogra-
fiska orter till den metafysiska världen eller till mer ospecifika geografiskt 
icke-lokaliserbara orter sker självfallet i några fall. Dessutom händer det att 
aktörerna skildras röra sig mellan den metafysiska världen och icke namn-
givna orter. Vanligast är ändå att hela intrigen utspelas i en av de tre rums-
kategorierna. Detta är också något som gör det möjligt att undersöka likheter 
och skillnader i exempelberättelsernas rumsplacering. 

Geografiska orter 
Sett till Birgittas exempelberättelser påträffas geografiska ortnamn så gott 
som enbart i hennes historiska exempelberättelser. En biblisk ort (eller sna-
rare region) i Mellanöstern som omnämns är Röda havet och dess omgi-
vande öken med Sinaiberget, som påträffas i en exempelberättelse med 
Mose. Därutöver kan också några andra bibliska exempelberättelser hänföras 
till Kanaan med anledning av de personer som förekommer i dem.527 På lik-
nande vis kan också en exempelberättelse med Lucia föras till Siracusa på 
Sicilien.528 Resterande ortnamn i Birgittas exempelberättelser rör dock såd-
ana städer, byar eller helgedomar som Birgitta eller hennes bekanta skildras 
uppsöka. Vissa av dessa berättelser tilldrar sig i det svenska riket. Några 
förläggs mer specifikt i Alvastra, Skara, Lödöse, Växjö, Ulvåsa, Linköpings 
stift  samt  allmänt i  Östergötland,  medan  en  återger hur  Birgitta  anländer 
                                                        
526 Här kan jämföras med de iakttagelser som Hervé gjort i senmedeltida franska predikobe-
rättelser, i vilka han också funnit att dessa också oftast endast vagt förläggs i en viss typ av 
miljö. Hervé 1988, s. 520–521. 
527 För Röda havet och Sinaiberget Rev. I:48 § 2–4. För Kanaan II:5 § 13–15; II:5 § 23–26; 
VIII:14 § 2–3. 
528 Rev. IV:4 § 35–36. 
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FIGUR 4. Geografiska orter som Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser 
utspelar sig i. Varje koordinat markerar en eller flera exempelberättelser. De stora runda 
koordinaterna markerar ett större antal exempelberättelser. Källa: Rev. I–VIII, Extr., Reg. 
Salv.; SMP 4–5, JäP. 

 
till en ö i det svenska riket (se ovan s. 191–192).529 Det finns också en exem-
pelberättelse som återger hur Birgittas bror Israel som korsriddare lämnar det 
svenska riket och reser till hansastaden Riga där han sedermera dör i sjuk-
dom.530 Ytterligare andra exempelberättelser äger rum i Västeuropa och 
framför allt i Sydeuropa. Från Birgittas gifta liv finns en exempelberättelse 

                                                        
529 För Alvastra kloster se företrädesvis Rev. IV:93 declaracio; Extr:55; Extr:55 addicio § 6–
7; Extr:109. För Skara (troligtvis Skara dominikankloster) VI:31 declaracio § 58–60; 
Extr:108. För Lödöse Extr:70. För Växjö III:12 declaracio § 26–28. För Ulvåsa Extr:53. För 
Linköpings stift Extr:106. För Östergötland, se även bl.a. I:32 declaracio. 
530 Rev. VI:95. 



 226 

som skildrar hur hon och maken Ulf, på hemfärden från Santiago de Com-
postela i Galicien omkring år 1343, stannade till i staden Arras i norra 
Frankrike, där Birgitta sedan mottar en vision.531 Rörande Sydfrankrike finns 
även en exempelberättelse som delvis utspelar sig i det påvliga Avignon.532 
Den enskilt vanligaste orten i revelationernas exempelberättelser är ändå 
Rom, den stad som blev Birgittas hem från omkring år 1350 och fram till 
hennes död år 1373.533 Från Rom gjorde Birgitta också flera resor i de itali-
enska stadsstaterna – resor som ofta framlyfts i hennes exempelberättelser. 
Berättelsernas intriger förläggs i Assisi, Bari, Benevent, Farfa, Mafredonia, 
Milano, Montefiascone, Neapel och Oriveto.534 Inga av Birgittas exempelbe-
rättelser utspelar sig däremot under hennes vallfärd i det heliga landet och 
Betlehem. 

Vad angår de svenska predikanterna dyker geografiska orter upp i både 
deras historiska och allegoriska exempelberättelser. Vissa tilldrar sig i Mel-
lanöstern under biblisk tid och förläggs då i Damaskus, Jerusalem, utanför 
Jeriko, vid Sinaiberget som benämns med sitt hebreiska namn Horeb, samt i 
områdena däremellan.535 Merparten av de geografiska orter som möter i po-
stillornas exempelberättelser ligger ändå i Europa. Bland de europeiska stä-
derna dominerar Rom också hos predikanterna.536 Till skillnad från Birgittas 
berättelser utspelar sig däremot predikanternas i fler riken. Predikanterna 
låter uttryckligen sina intriger tilldra sig i svenska Uppland samt i städer, 
byar och helgedomar i England, Frankrike, Grekland, Lettland, tyskro-
merska riket, och de i italienska stadsstaterna Verona, Bologna och Mi-
lano.537 Det finns dessutom en exempelberättelse som förläggs i det bysan-

                                                        
531 Rev. Extr:92. För Santiago di Compostela, se även Rev. Extr:100. För en studie om Birgit-
tas pilgrimsfärd i Galicien, se Salmesvuori 2015. 
532 Rev. Extr:102. 
533 För Rom, se bl.a. Rev. III:12 declaracio § 26–28; IV:16 declaracio; IV:34 declaracio; 
VI:71 declaracio; VI:115; Extr:8; Extr:103; Extr:112. 
534 För Assisi Rev. VII:3. För Bari VI:103. För Benevent IV:125 declaracio § 17–19. För 
Farfa Extr:97. För Mafredonia III:12 addicio § 29–32. För Milano Extr:101. För Monte-
fiascone Extr:100. För Neapel, se företrädesvis Extr:94; Extr:110. För Oriveto Extr:102. För 
en studie om Birgittas färder i Italien, se Rossi 1993. Se även Cesarini 2003. 
535 För Damaskus SMP 5, s. 150–151. För Jerusalem och i vissa fall Jeriko, se i synnerhet 
SMP 4, s. 183–184, och JäP, s. 36; SMP 4, s. 196–197, och JäP, s. 56–57; SMP 5, s. 150–151; 
JäP, s. 8; JäP, s. 22–23. För Horeb (oräb) SMP 4, s. 274–275. För gammaltestamentliga mil-
jöer i Kanaan som kan identifieras tack vare bibliska personligheter, se diskussionen om 
tidsplaceringen ovan samt fotnot 501. 
536 För Rom, se framförallt SMP 4, s. 6; SMP 4, s. 214–215 och JäP, s. 82–83; SMP 4, s. 234–
235; SMP 4, s. 242–243; SMP 4, s. 260–261; SMP 5, s. 236–237; JäP, s. 5–7; JäP, s. 88–90. 
537 För svenska Uppland SMP 5, s. 141–142. För England SMP 4, s. 101–102. Se dessutom 
det unge helgonet Bonfatius som antagligen befinner sig i England i SMP 4, s. 113–115. För 
Frankrike SMP 4, s. 225–226. Även exempelberättelserna med helgonet Dominikus kan antas 
utspela sig i Frankrike där han bekämpade kätteriet. Se SMP 4, s. 204–205 och JäP, s. 64–65; 
SMP 4, s. 273–274; SMP 5, s. 28. För Grekland SMP 4, s. 256–257. Se dessutom Grekland i 
exempelberättelsen med aposteln Andreas som hjälper en vällustig man i SMP 4, s. 43–45. 
För Lettland SMP 4, s. 9–11. För tyskromerska riket (tydzlandh) SMP 4, s. 41–42; SMP 4, s. 



 227

tinska rikets huvudstad Konstantinopel.538 Vidare finns exempelberättelser 
som äger rum i det medeltida Jerusalem och Palestina, samt en som hänförs 
till den nordafrikanska staden Hippo (idag benämnd Annaba i Algeriet).539 
Slutligen kan ett antal av predikanternas berättelser också härledas till orter 
som i och för sig inte omnämns i klartext men som kan underförstås när ex-
empelberättelserna skildrar välkända ökenfäder och helgon. På så sätt fram-
träder Egypten, det franska klostret Cluny, bysantiska Kappadokien (ett bis-
kopsdöme i nuvarande Turkiet), norska Stikelstad, hertigdömet Thüringen (i 
nuvarande Tyskland) samt klostren italienska Assisi och Monte Casino.540 

Precis som tidigare nämndes rörande de olika tidsepokerna i predikanter-
nas exempelberättelser, är det dock oklart om sockenborna verkligen kunde 
placera alla berömda personer i den kristna historien rätt geografiskt, det vill 
säga kände till var deras liv utspelade sig. Att dessa personer befinner sig 
långt utanför det svenska rikets gränser borde dock stå klart för mottagarna. 
Fastän ortnamnen inte utskrivs medtas nämligen beskrivningar av storslagna 
kloster och kyrkor, tätbefolkade städer och öknar i berättelserna. 

Predikanternas exempelberättelser förläggs således i fler världsändar än 
Birgittas, då hennes i stort koncentreras till det svenska riket och den apen-
ninska halvön. Dock utgör medelhavsområdet hos båda författarna den geo-
grafiska tyngdpunkten (samtidigt som Östeuropa i stort lyser med sin från-
varo i deras exempelberättelser). Överlappningarna sker, vilket framgår av 
Figur 4 (se s. 225 ovan), i det heliga landet i Mellanöstern samt i städerna 
Assisi och Milano. Därtill framträder Rom som den dominerande orten i 
båda författarnas exempelberättelser, även om berättelsernas intriger för-
läggs i denna stad av olika anledningar. För Birgitta utgör denna stad hennes 
hem under de senare två decennierna av hennes liv medan predikanterna ofta 
omnämner stadens kyrkor eller kända personligheter. På liknande vis förhål-
ler det sig även med de övriga geografiska orterna, som i Birgittas fall för det 
mesta har med hennes och hennes umgängeskrets öden att göra, medan pre-
dikanterna genom dem mer allmänt knyter an till den kristna världen. 

                                                                                                                                  
61–62. För Verona och Bologna (bononia) SMP 4, s. 142–143. För Milano (meeland) JäP, s. 
5–7. 
538 För Konstantinopel SMP 4, s. 75–76. 
539 För kung Salomos rike under medeltiden, se SMP 4, s. 222–224. Se därtill medeltida Jeru-
salem i SMP 4, s. 196–197 och JäP, s. 56–57. För Hippo (yponiam) SMP 4, s. 122–123. 
540 För Egypten, se ökenfäderna och deras äventyr, däribland exempelberättelsen med Maka-
rius i kap. 3, s. 126 ovan. För andra ökenfäder som dyker upp, se Antonius den store (Anto-
nio) i SMP 4, s. 21–22; Paphnutius (Pawnicus) i SMP 5, s. 35–37. För Cluny, se abbot Hugo i 
SMP 5, s. 79–81. För Kappadokien, se biskop Basilius i JäP, s. 26–30. För Norge, se kung 
Olav i SMP 4, s. 201–202. För Thüringen, se kungadottern Elisabeth i SMP 4, s. 165–166. 
För Assisi, se Franciskus eller Clara i SMP 4, s. 174–175, SMP 5, s. 171; JäP, s. 19–20. För 
Monte Casino, se Benedikt i JäP, s. 31–32; SMP 4, s. 178–179 och JäP, s. 32. 
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Geografiskt icke-lokaliserbara orter: miljöer 
Långtifrån alla spelplatser kan emellertid lokaliseras efter sin regionala hem-
vist. I revelationerna uppträder geografiskt icke-lokaliserbara orter framför 
allt i Birgittas allegoriska exempelberättelser men också i några av hennes 
historiska. De geografiskt icke-lokaliserbara orterna kan vidare grovt sorte-
ras in i fyra miljöer som för det mesta inte kombineras i revelationernas ex-
empelberättelser. 

De vanligaste av Birgittas icke-lokaliserbara orter är de profana lantmil-
jöerna. Återkommande är bland dessa miljöer i synnerhet de rika lantgodsen 
och borgarna med dess tillhörande odlingar och ängar som också kan bli till 
slagfält. Det kan här påminnas om den allegoriska exempelberättelsen med 
den vinodlande herremannen som samtalade med sin tjänare i närheten av 
sina vingårdar (se kapitel 3 s. 139–140).541 Utöver de välbärgade herresätena 
och deras tillhörande marker finns dock också några berättelser som utspelas 
i mer modesta rurala miljöer. Däribland de som förläggs i gårdar och byar av 
mindre slag och i härbärgen, men också de som utspelas ute på havet, vid 
öde vägkorsningar samt i de vilda djurens livsmiljöer.542 

Den andra och näst vanligaste av Birgittas geografiskt icke-lokaliserbara 
orter är de profana hushållsmiljöerna. Kort och gott rör det sig här om 
världsliga inomhusmiljöer vars yttre omnejd inte specificeras. Främst upp-
träder bland dessa mer eller mindre förnäma hov med sovgemak, mottag-
ningsrum eller andra former av kamrar och salar.543 En sådan miljö påträffa-
des bland annat i den allegoriska exempelberättelsen med den jungfru som 
samtalade med sin fästman bakom ett sparlakan (se kapitel 3 s. 136–137).  

Den tredje och betydligt mindre frekventa av Birgittas geografiskt icke-
lokaliserbara orter är de profana stadsmiljöerna. Trots att dessa miljöer är 
mer sällsynta än de föregående framträder ändå bland dem både storslagna 
palats, allmänna marknadsplatser, verkstäder och en galgbacke.544 En allego-
risk exempelberättelse vars intrig placerades i en sådan stadsmiljö var den 

                                                        
541 För andra av landsbygdens storgods och marker, hus och borgar eller slagfält, se företrä-
desvis II:6 § 1–10 och VIII:42 § 1–10; II:8 § 5–24; IV:46 § 1–3; IV:65 § 4–7; IV:75 § 10–15; 
IV:34 declaracio; V:resp. quest. quinte § 44–49; VI:5 § 4–5; VIII:18 § 3–10; Reg. Salv:2. 
542 För blygsammare gårdar, se Rev. I:59 § 2–11; IV:11 § 9–13; IV:15 § 4–17. För härbärgen 
och husrum, se II:3 § 1–22; IV:4 § 18–19 och VIII:13 § 18–19; VI:76; VI:78. För havet, se 
VI:65 § 79–82; VI:84. För vägkorsningar, se II:1 § 10–16: II:22 § 2–17; III:12 § 6–8; IV:107 
§ 9–12; Extr:97. För ett perifert hednaland VI:50 § 1–13. För djurens vilda levnadsmiljöer, se 
II:29 § 3–6; IV:68 § 1–2; VI:32 § 1–10; VI:44 § 3–4. Jämför dessa miljöer med de jord-
bruksmiljöer som Myrdal omskriver som vanliga i revelationerna. Myrdal 2003a. 
543 För andra hushållsmiljöer, varav merparten är av större och förnämare art, se bl.a. Rev. 
I:29 § 1–4; IV:113 addicio; VI:66 § 1–2; VI:52 § 24–25; VI:87; VI:93; VII:29 § 7–10; 
VIII:47 § 26–27; Extr:59. 
544 För stadens palats med tillhörande utrymmen, se bl.a. Rev. I:55 § 1–11; III:24 § 2–9; III:31 
§ 1–12 och VIII:24 § 1–12. För stadsmarknader, verkstäder och stadshus, se I:21 § 1–5; IV:81 
§ 20–21; Extr:84 § 1–2. För en galgbacke, se IV:115 § 2–5. 
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med kolaren och guldsmeden som idkade byteshandel (se kapitel 3 s. 141–
142). 

Slutligen utgör de kyrkliga miljöerna den fjärde och minst förekommande 
av Birgittas geografiskt icke-lokaliserbara orter. Dessa är sakrala miljöer 
som ofta ställs i kontrast till de världsliga omgivningarna. I dessa uppträder 
kyrkans och dess befattningshavares egendomar, kyrkans offentliga mötes-
platser och klostren.545 

Vänds blicken mot de svenska medeltidspostillornas allegoriska och hi-
storiska exempelberättelser framträder också hos dem geografiskt icke-
lokaliserbara orter. Även dessa kan grovt sorteras i de ovan nämnda fyra 
miljöerna. Skillnaden är dock att de fyra miljöerna inte alltid förekommer 
separat i predikanternas exempelberättelser utan även kan kombineras. För-
slagsvis kan första delen av intrigen utspela sig i en miljö medan den senare 
delen i en annan. Detta gör det svårare att ordna de olika miljöerna i predi-
kanternas exempelberättelser på samma sätt som hos Birgitta. Likväl kan 
några mönster observeras. 

Till att börja med är de vanligaste geografiskt icke-lokaliserbara orterna i 
predikanternas exempelberättelser de kyrkliga miljöerna. Klostrens rum, 
trädgårdar, griftegårdar och församlingskyrkor utgör alla ständigt återkom-
mande platser, då många av predikanternas berättelser antingen helt eller 
delvis utspelar sig i dessa. Ett typiskt fall i vilken hela intrigen tilldrar sig i 
en kyrklig miljö kunde tidigare ses i exempelberättelsen med den predikande 
ordensbrodern som samtalade med djävulen inne i kyrkan (se s. 182–183 
ovan).546 Däremot utgjorde kyrkan blott en av två miljöer i exempelberättel-
sen med den klockare, som efter att ha tjänstgjort i kyrkan, gick hem till sin 
gård och läste mässan vid sin påskmiddag (jämför kapitel 3 s. 134–135).547 
Oavsett om de kyrkliga miljöerna framträder som bakgrund för hela eller en 
                                                        
545 För en prästs mark, se företrädesvis Rev. II:2 declaracio. För biskopens hem, se III:4 § 3–
17. För kloster med tillhörande marker, se VI:3 declaracio § 6; VII:20 § 12–23. Se även ex-
empelberättelsen i VI:75 med väpnaren som lät dräpa sin frilla. Denna berättelse utspelade sig 
delvis vid klostrets gravplats. Se s. 188–189 ovan. För offentliga kyrkorum, se företrädesvis 
VI:186. 
546 För fler exempelberättelser, i postillorna, i vilka hela intrigen utspelar sig i en kyrklig 
miljö, se bl.a. SMP 4, s. 6; SMP 4, s. 21–22; SMP 4, s. 28; SMP 4, s. 125–126; SMP 4, s. 
151–153; SMP 4, s. 175–176 och JäP, s. 20–21; SMP 5, s. 99; SMP 5, s. 135–137; SMP 5, s. 
155–157; SMP 5, s. 204–205; SMP 5, s. 218–219. 
547 För andra av predikanternas exempelberättelser i vilka handlingen delvis utspelar i en 
kyrklig miljö och delvis ute i den profana landsbygden, se företrädesvis SMP 4, s. 194–195 
och JäP, s. 53–54; SMP 4, s. 232–233; SMP 5, s. 103–105. Se därtill exempelberättelsen i 
predikan till den tjugofemte söndagen efter trefaldighet med den gudfruktige bonden som 
sådde åkern med agnar och som varje söndag under sommaren gick i kyrkan med sin hustru, 
vilken ovan berördes på s. 174–176. För exempelberättelser som kombinerar en kyrklig miljö 
med en köpstad, se bl.a. SMP 4, s. 263–264; SMP 5, s. 44–45; SMP 5, s. 111–112. Andersson 
menar att kyrkliga miljöer framför allt är vanligt förekommande i de av de svenska medel-
tidspostillorna (SMP 1–3) som specifikt vänder sig till klosterfolket i Vadstena. Andersson 
1991b, s. 504–507. Jag kan dock ses att dessa miljöer även är de dominerande i exempelberät-
telserna i SMP 4–5 och JäP. 
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del av intrigen är de dock mycket vanligare i predikanternas exempelberät-
telser än i Birgittas. 

En likhet är ändå att båda författarna lägger stor vikt vid profana lantmil-
jöer. För näst vanligast är att predikanternas berättelser förläggs helt eller 
delvis i denna typ av geografiskt icke-lokaliserbara miljöer. Värt att lägga 
märke till är att många berättelser tilldrar sig i öde skogsmarker. Men det 
finns även åkermarker, byar och gårdar, varvid de av mer modest och mindre 
storlek bildar flertalet. En allegorisk exempelberättelse som i sin helhet ut-
spelar sig i gårdsmiljö är den med den förlorade sonen (jämför kapitel 3 s. 
148–149).548  

Vidare förläggs nästintill lika många av predikanternas exempelberättel-
ser i profana stadsmiljöer.549 Särskilt vanligt är det att en del av intrigen pla-
ceras i de kommersiella städerna. Stadsmiljöer är i och med det betydligt 
vanligare i predikanternas exempelberättelser än i Birgittas. De profana 
stadsmiljöer som uppträder i deras berättelser utgörs närmare bestämt av 
köpstädernas hus, gator, marknader och gillestugor. Här kan återigen påmin-
nas om exempelberättelsen med den ungmö som bodde i en köpstad och som 
vägrade att bikta sig eller motta Kristi lekamen före påsk (jämför kapitel 3 s. 
128–129).550 

Till sist återfinns också profana hushållsmiljöer i predikanternas exem-
pelberättelser. Bland dem påträffas inomhusmiljöer i form av sovgemak, kök 
och härdar, vars omnejd ej specificeras.551 Dessa miljöer hör dock till de 
minst frekventa i postillornas exempelberättelser. 

Birgitta och de svenska predikanterna gör följaktligen skilda prioritering-
ar i sina val av geografiskt icke-lokaliserbara orter. De fyra miljötyperna 
framträder kort sagt i olika hög grad i deras exempelberättelser. Dessutom 
finns det skillnader vad gäller vilken sorts landsbygdsmiljöer som författarna 
väljer att återge. 

                                                        
548 För andra exempelberättelser i postillorna som i sin helhet utspelar sig i profana lantmil-
jöer, se företrädesvis SMP 4, s. 68–69; SMP 4, s. 93–94; SMP 4, s. 109–110; SMP 4, s. 155–
156; SMP 4, s. 189–90 och JäP, s. 45–46; SMP 4, s. 246–247; SMP 5, s. 185–186; SMP 5, s. 
195–196. För några som kombinerar skogar och/eller jordbruk med städer, se bl.a. SMP 4, s. 
17–18; SMP 4, s. 89–91; SMP 4, s. 279–280; SMP 5, s. 69–71; SMP 5, s. 106–107. För me-
deltidsmänniskans syn på skog och ödemark som en ambivalent plats för botgöring, fylld av 
faror och prövningar, se Le Goff 1988, s. 52–59. 
549 Beträffande de svenska medeltidspostillorna har hänsyn tagits till att fornsvenskans stad-
her inte nödvändigtvis betyder ’stad’ utan först och främst hänsyftar på ’stånd’, ’ställning’, 
eller ’plats’. Dock har jag alltid funnit att köpstadher i exempelberättelserna åsyftat just en 
’köpstad’ och inte en ’marknadsplats’. Se internetresursen Fornsvensk lexikalisk databas. 
550 För några andra exempelberättelser som helt utspelar sig i profan stadsmiljö i postillorna, 
se SMP 4, s. 15–16; SMP 4, s. 87–88; SMP 4, s. 216 och JäP, s. 83–84; SMP 5, s. 115–116; 
SMP 5, s. 187–188. För stadsmiljöer kombinerade med andra miljöer, se fotnoterna ovan. 
551 För exempelberättelser, i postillorna, som helt utspelar sig i hemmets och hushållets härd, 
se företrädesvis SMP 4, s. 116–118; SMP 4, s. 181–182; SMP 5, s. 216–217; JäP, s. 34. 
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Den metafysiska världen och dess sfärer 
Trots att den jordiska världen dominerar i både Birgittas och de svenska 
predikanternas berättelser, tilldrar sig också några av deras allegoriska och 
historiska exempelberättelser i den överjordiska verkligheten. Dock förblir 
den metafysiska världen och dess olika sfärer i deras berättelser dunkla. För 
att beskriva det översinnliga låter författarna använda jordliga metaforer i 
form av ljus och mörker, sköna ansikten och förvridna kroppar. Anledningen 
är givetvis att det egentligen inte tillkommer människan att se den transcen-
denta verkligheten förrän efter hennes kropps död.552  

Beträffande Birgitta finns de tidigare nämnda himmelska domstolssce-
nerna. Liknande iscensättningar dyker emellertid upp även i några av predi-
kanternas exempelberättelser. I bådas berättelser utgör således Kristus him-
melska domstol en viktig plats i den metafysiska världen.553 Detta är den 
domstol vid vilken Gud dömer människosjälen till vistelse i en av det kom-
mande livets tre sfärer: himmelriket, skärselden eller helvetet. Också dessa 
sfärer framträder i berättelserna, men det är sällan som de där utgör något 
mer än en slutstation, eftersom huvuddelen av exempelberättelsernas intriger 
äger rum någon annanstans.554 

Konkluderande observationer 
Sammantaget blir det alltså märkbart att Birgitta och de svenska predikan-
terna vid undervisningen av sin respektive publik placerar exempelberättel-
sernas intriger i många olika tider och rum. I några fall överlappar dessa. 
Ändå kan det hävdas att författarna till övervägande del prioriterar olika 
spelplatser, både med hänsyn till spelplatsernas art och hur ofta de före-
kommer. 

Medan Birgitta fokuserar på samtidens värld, belyser predikanterna hellre 
händelser från det förflutna. Predikanterna låter också geografiskt placera 
sina exempelberättelsers intriger i fler riken och regioner i Europa, Asien 
och Afrika – något som även följer praxisen i kontinentala predikoberättel-

                                                        
552 Denna dunkelhet, rörande själens resa in i den översinnliga världen och tillvaron där, är 
typisk för medeltidens intellektuella författare. Se medeltida visioner av himmelen diskuteras 
i Muessig & Putter (red.) 2007. 
553 För de av Birgittas exempelberättelser som uppehåller sig vid den himmelska domstolen, 
se företrädesvis Rev. VI:16 declaracio; VI:19 declaracio; VI:28 declaracio. Härtill finns även 
III:4 § 3–17, vilken avslutas med en himmelsk domstolsscen. För de av predikanternas exem-
pelberättelser som utspelas vid den himmelska domstolen, se i synnerhet; SMP 4, s. 85–86; 
SMP 4, s. 169 och JäP, s. 12–13; SMP 5, s. 38–39. För en himmelsk domstolsscen hämtad 
från Birgittas revelationer, se SMP 4, s. 57. 
554 För skärselden, se särskilt Rev. VI:85 § 1–3 (en själ uppenbarar sig för Birgitta och säger 
sig ha spenderat 40 år i skärselden); SMP 5, s. 12; SMP 4, s. 165–166. För en glimt av 
skärselden, se SMP 5, s. 52–53. För helvetet, se framförallt Rev. IV:113 § 5–13; SMP 4, s. 
210. För glimtar av helvetet, se även bl.a. SMP 4, s. 68–69; SMP 4, s. 260–261; SMP 5, s. 
127. För en glimt av himmelriket, se SMP 5, s. 155–157. För medeltida föreställningar om 
skärselden och dess historik, se Le Goff 1984. 
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ser, som inom exempellitteraturforskningen visats tillvarata i synnerhet hel-
gonlegender från dessa områden. Birgitta däremot låter antingen förlägga 
sina berättelsers intriger i det svenska riket eller på den apenninska halvön. 
Dessutom kombinerar predikanterna i sina exempelberättelser ofta flera 
olika geografiskt icke-lokaliserbara orter. Synnerligen frekventa är kyrkliga 
rum, den alldagliga profana landsbygden och dess skog, samt de profana 
köpstäderna. Med andra ord rör sig aktörerna i predikanternas berättelser 
vanligen mellan flera olika miljöer. Omvänt utspelar sig i de flesta fall Bir-
gittas berättelser i en och samma miljö, vari särskilt profana storhushåll eller 
storlantgods gör sig gällande – miljöer som likt de geografiska orterna kan 
kopplas till Birgittas och hennes bekantskapskrets liv.  

Som ovan nämnts finns det följaktligen påtagliga skillnader beträffande 
vilka typer av kulisser som skildras i författarnas exempelberättelser. Nästa 
fråga blir därför hur det förhåller sig med de komplikationer som aktörerna 
möter när de rör sig på dessa spelplatser. Varierar också komplikationerna 
författarna emellan? 

Komplikationer: frestelser, tvekamp, nöd och gåtor 
 

Förutom aktörer och spelplatser rymmer också de flesta berättelser någon 
form av komplikation. Det är en spänningsökande ingrediens som ställer de 
villkor som råder i intrigen på sin spets. Komplikationen kan därmed sägas 
utgöra de trassliga omständigheter (må det vara handfasta motgångar, brott 
och synder, inbillade farhågor eller frågeställningar) som aktörerna, och 
särskilt huvudrollsinnehavarna, på ett eller annat sätt måste förhålla sig till.555  

Vad gäller Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser är 
komplikationerna många gånger identiska med den lärdom som exempelbe-
rättelsen ska understöda. Om en aktör i berättelsen ställs inför frestelsen att 
stjäla, ockra eller på annat sätt roffa åt sig egendom, ges exempelberättelsen 
ofta till stöd för en lärdom om just girighetens/rikedomens korrumperande 
av människan. Dock behöver detta inte alltid vara fallet. För en exempelbe-
rättelse, med en komplikation som rör girigt beteende, kan även ges till stöd 
för en helt annan lärdom, såsom gudsfruktan eller Kristus/Guds rättvisa dö-
mande.556 Särskilt gäller det om exempelberättelsen framställs i allegorisk 

                                                        
555 Jämför Aristoteles Om diktkonsten, kap. 13; Abbot 2008, s. 55–56. 
556 Jämför förslagsvis komplikationen i exempelberättelsen i SMP 4 s. 15–16, vilken rör nöd i 
hunger och törst samt uthärdandet av kroppslig plåga, med exempelberättelsens underbyggda 
lärdom på s. 15, vilken angår gudsfruktan. Se även den förutnämnda exempelberättelsen i 
Rev. I:28 declaracio, där komplikationen utgörs av frestande girighet och lusta, eftersom den 
andliga frälsemannen, sina kyrkliga ämbeten till trots, tycks låta dessa locka honom till gif-
termål med en rik jungfru. Exempelberättelsen ges dock till stöd för en lärdom om Kris-
tus/Guds rättvisa dömande. Jämför kap. 3 på s. 143–144 ovan. Som tidigare tagits upp händer 
det också i de svenska medeltidspostillorna att en och samma exempelberättelse i olika pre-
dikningar kan används till stöd för olika lärdomar. Jämför företrädesvis exempelberättelsen i 
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form. Värt att beakta är företrädesvis att berättelser, där frestelsen att begå 
sexuell synd utgör komplikationen, i flera fall används för att styrka lärdo-
mar om kristenhetens andliga otrohet mot Gud – alltså de lärdomar som i 
kapitel 3 samlades i gruppen med människans öppna gudsolydnad/hög-
mod.557 

Tydligast framträder komplikationerna i de av Birgittas och de svenska 
predikanternas exempelberättelser vars intriger följer prövningens intrig-
struktur. Där har aktörerna att hantera ett medvetet problem eller ett omed-
vetet prov (något som i sekvensmodellen framträder i steg 2). Men även i de 
två andra intrigstrukturerna förekommer komplikationer. I samtalets och 
miraklets intrigstruktur kan komplikationen ses i den upptakt (i de två se-
kvensmodellernas steg 1) som föregår samtalet eller miraklet, vari aktörerna 
kan ställa en fråga eller ha ett bekymmer. Detta var något som förslagsvis 
kunde ses i Birgittas exempelberättelse med den dödsdömde charlatanen som 
Birgitta senare samtalade med Kristus om (se s. 180–181 ovan). Detta kunde 
även ses i predikanternas exempelberättelse med den äktenskapsbryterska 
som inne i Salomos tempel på magiskt vis brann upp till följd av sitt brott (se 
s. 187–188 ovan). Alternativt kan komplikationen inom samtalets och mirak-
lets intrigstruktur vid några fall också vara inbegripet i själva samtalsämnet 
eller utgöras av miraklet (alltså påträffas i de två sekvensmodellernas steg 2). 
Det senare kunde ses i predikanternas exempelberättelse med aposteln Jo-
hannes, som av Herren fick uppleva en hugsvalande syn: ett mirakel vars 
innebörd han dock inte förstod utan fick rådfråga en ängel om (se s. 190 
ovan). I detta fall var det följaktligen miraklet i sig som bildade komplikat-
ionen. 

Oavsett var komplikationen uppträder i de olika intrigstrukturerna utgör 
den därmed en komponent som nästan alltid medtas och som tillför berättel-
sen såväl dramatik som mening. Därför blir det också intressant att under-
söka exempelberättelsernas komplikationer och att mer ingående redogöra 
för vilka sorters komplikationer som aktörerna möter i dem. Det bör frågas 
vilka slags tilltrasslande problem, frågeställningar och bekymmer författarna 
väljer att delge sina mottagare, samt vad dessa kan tänkas bidra med i förfat-
tarnas undervisning av sin respektive publik. 

Metodmässigt har jag valt att redogöra för exempelberättelsernas kompli-
kationer utifrån fyra kategorier som återkommer regelbundet i författarnas 
berättelser, även om det därutöver förekommer enstaka berättelser med 
andra typer av komplikationer. När jag studerat Birgittas och predikanternas 

                                                                                                                                  
predikan till den tjugofemte söndagen efter trefaldighet, där en bonde sår åkern med agnar, på 
s. 174–176 och fotnot 428 ovan. 
557 Detta är något som företrädesvis sker i Birgittas exempelberättelser. Se detta förhållande i 
Rev. III:6 § 2–7 med lärdomen i § 8; IV:135 § 2–5 med lärdomen i kapitelrubrikens första 
led; VI:66 § 1–2 med lärdomen som kan utläsas i samläsningen av § 6, 8–9, 34. Sjöberg 
omskriver även att begrepp som äktenskapsbrott och horor ofta används just som symboler 
vid klandrandet av klerkernas osedliga vandel. Sjöberg 2003, s. 182–188, 195–198. 
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exempelberättelser har jag nämligen funnit fyra övergripande komplikat-
ionsmotiv. Dessa utgörs av frestelser, tvekamp med motståndare, nöd samt 
gåtor av andlig art. Merparten av båda författarnas exempelberättelser har 
en av dessa komplikationsmotiv, även om det ibland händer att flera kompli-
kationsmotiv åberopas i en och samma berättelse. Jag har dock genomgå-
ende valt att fokusera på det motiv som dominerar i händelseutvecklingen. 

Vad gäller de fyra komplikationsmotiven har jag kategoriserat och sepa-
rerat dessa från varandra mot bakgrund av vad huvudrollsinnehavarnas akti-
vitet riktats mot. Frestelsemotivet har alltid att göra med den strid som aktö-
ren i fösta hand för med sig själv och sin egen rättskänsla. Tvekampmotivet 
berör i stället aktörens strid med andra aktörer, alltså striden mellan aktörer. 
Därtill gäller nödmotivet alltid aktörens strid med naturen och elementen. Då 
handlar det om aktörens hanterande av praktiska och ofta vardagsnära mot-
gångar eller olyckor. Slutligen rör motivet med gåtor sådana spörsmål som 
får aktören att stanna upp och fundera över tillvaron och den gudomliga me-
ningen bakom de fysiskt synliga tingen.  

Frestelser 
Att aktörer frestas till synd och fördärv är inom den sedelärande litteraturen 
mycket vanligt.558 Detsamma gäller även för Birgittas och de svenska predi-
kanternas exempelberättelser. I dem utgör frestelser – som ytterst ingivits av 
djävulen eller av Gud i prövande syfte – den i särklass vanligaste komplikat-
ionstypen.559 En anledning till frestelsemotivets stora popularitet kan vara att 
detta motiv belyser människans psykologiska drama. Frestelser pekar ju på 
den strid mot personliga begär och tillkortakommanden som varje rättfärdig 
individ måste utkämpa och vinna för att uppnå idealet av sann fromhet. Fres-
telsemotivet handlar således om en batalj som i det väsentliga vänds mot 
aktörens eget jag: mot aktörens lockelse att göra det som denne vet med sig 
är orätt eller att ge vika vid konfrontationen med skräck och smärta.560 Där-

                                                        
558 För en biblisk arketyp för frestelsen som människans frånfälle från Gud, se inte minst 
djävulens frestande av Eva och Adam i Edens lustgård där de åt av den förbjudna kunskapens 
frukt i 1 Mos 3:1–24. Detta motiv har kommit att upprepas otaliga gånger inom såväl litteratu-
ren som konsten. 
559 Här kan inflikas att frestelser i det väsentliga utgör prövningar, varför det inte är förvå-
nande att flertalet av de exempelberättelser, vars komplikation är frestelser, även har intriger 
som följer prövningens intrigstruktur. Men också samtalets och miraklets intrigstruktur kan ha 
frestelser som komplikation, alltså sätta frestelser i centrum. Detta då aktörernas samtal kan 
handla om en viss frestelse och om frestelsens konsekvenser. Ett mirakel kan också inträffa 
som straff eller belöning till följd av en aktörs agerande när han/hon frestas. 
560 Aktören behöver således inte nödvändigtvis beskrivas som medveten om att han/hon blir 
frestad. Det viktiga är att aktören vet med sig att han/hon står i begrepp att handla eller hand-
lar orätt i förhållande till sina och samhällets ideal. Jag har alltså till detta komplikationsmotiv 
inkluderat sådana exempelberättelser i vilka en huvudrollsinnehavare antingen (a) beslutsamt 
väljer att trotsa sin begärelse, rädsla eller smärta eller också (b) tillåter sig att ge vika för 
dessa. 
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med är inte sagt att det alltid är samma typer av frestelser som aktörerna i 
Birgittas och predikanternas exempelberättelser ställs inför. 

I Birgittas exempelberättelser är frestelsen att bryta mot samhällets och 
kyrkans lagar, en komplikation som både bibliska personer och människor 
från Birgittas egen tid får brottas med. Det kan röra sig om aktörer och i 
synnerhet huvudrollsinnehavare (oftast i den moraliska rollen av en hjälte 
eller en falsk hjälte, men någon gång även i rollen av en fiende) som lockas 
till egendomsrov, mord, högförräderi, äktenskapsbrott, ämbetsmannabrott 
och till olika former av tyranni eller till att strunta i kyrkans bannlysningar.561 
Till dessa kommer även frestelsen att ljuga och att undanhålla fullgod bikt 
eller bot.562 Vanligt i revelationernas exempelberättelser är också att huvud-
rollsinnehavarna frestas att begå dödssynder. Mest lockas aktörerna till 
högmod, girighet, lättja samt lust i form av sexuella begär eller överdriven 
kroppslig bekvämlighet, som är lockelser som särskilt djävulen frestar dem 
till.563 De två dödssynderna, lust och lättja, hemsöks till och med Birgitta 
av.564 Flera huvudrollsinnehavare ställs också inför frestelsen att inte tro på 
Gud, att hysa missmod eller att ge upp det goda och sanna när ett skenbart 
mer lukrativt alternativ uppenbarar sig. Bland revelationernas historiska 
exempelberättelser förekommer det att helgon från det förflutna, Birgitta 
eller människor i hennes närhet ställs inför frestelsen att tvivla på Gud och 
den sanna tron.565 Men det finns även allegoriska exempelberättelser, i vilka 
Kristus eller Maria skildrar individer som visar sig vara antingen klentrogna 
eller ståndaktiga när de utsätts för svåra prövningar.566 
                                                        
561 För bibliska personer som frestas att bryta mot lagar, se Rev. I:48 § 2–4; II:5 § 13–15; II:5 
§ 23–26; IV:46 § 1–3. För andra människor i Birgittas historiska och allegoriska exempelbe-
rättelser som frestas att bryta mot lag och rättvisa, se företrädesvis I:13 declaracio; I:47 § 25–
27; II:2 declaracio; II:6 § 1–10 och VIII:42 § 1–10; II:8 § 5–24; III:6 § 2–7; VI:3 declaracio § 
6; VI:3 declaracio § 7–12; VI:9 declaracio; VI:66 § 1–2; VI:71 declaracio; VI:85 § 1–3; 
VI:87; VII:20 § 12–23; Extr:73. Se härtill exempelberättelsen i VIII:14, med den bibliska 
drottning som förföljde gudstroget folk i kap. 3 s. 130; exempelberättelsen i I:28, med den 
andliga frälseman som på grund av sin girighet och sexuell lusta bröt mot sina andliga ämbe-
ten genom att förlova sig med en rik jungfru i kap. 3 s. 143–144; exempelberättelsen i VI:79, 
med den dödsdömde charlatanen på s. 180–181 ovan; exempelberättelsen i VI:75, med den 
gifte väpnaren som till slut dräpte sin frilla, på s. 188–189 ovan. För en undersökning av 
Birgittas kunskaper om lagarna, se även Pernler 1993. 
562 För frestelser att inte vilja bikta sig, ljuga eller ge ofullständig bikt, se Rev. IV:93 declara-
cio; VI:16 declaracio; VI:97; Extr:112. 
563 För frestelsen att begå dödssynder, se häribland Rev. I:55 § 1–11; II:2 declaracio; II:8 § 5–
24; IV:16 decalaracio; IV:58 § 1–4. Se även exempelberättelsen i IV:45, där folket i ett rike 
frestades till att överge de goda sederna och dygderna (de fyra kungadöttrarna) för de onda 
sederna och dödssynderna (de fyra styvdöttrarna) i kap. 3 s. 131–132. 
564 För Birgittas frestelse till lättja och lusta, se VI:76; Extr:53. 
565 För frestelser till misstro eller missmod bland heliga personer, Birgittas närstående eller 
Birgitta själv, se bl.a. Rev. II:26 § 1–7; IV:4 § 35–36; VI:78; VI:30 declaracio § 36–38; 
VI:102; Extr:8; Extr:97; Extr:103. 
566 Se företrädesvis Rev. II:7 § 17–35 och VIII:32 § 4–15; VI:65 § 79–82. Se även exempel-
berättelsen i IV:75 med den jungfru som i samtalet med sin fästman drabbades av förskräck-
else som diskuterades i kap. 3 s. 136–137. Ytterligare kan här nämnas den jungfru som i en 
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I de svenska predikanternas exempelberättelser framträder också frestel-
sen att bryta mot lagar. Dock rör det sig här framför allt om frestelsen att 
bryta mot kyrkans seder och bruk. Visserligen lockas människor även att 
överträda Guds samhällsorienterade budord, särskilt att stjäla och begå äkt-
enskapsbrott.567 Ändå är det i predikanternas berättelser vanligare att huvud-
rollsinnehavarna (som likaså här intar den moraliska rollen av en hjälte eller 
en falsk hjälte, fast de någon gång också kan vara en fiende) frestas att 
strunta i kyrkans förbud mot ocker, frestas att inte vilja ge allmosor, frestas 
att förbise dopet eller frestas att undanhålla sig bikten och mottagandet av 
Kristi lekamen.568 Samtidigt lyser även världsliga förbrytelser som lockelsen 
att mörda och begå högförräderi med sin frånvaro. Frestelser i predikanter-
nas exempelberättelser hör således ofta samman med förringandet av det 
sakramentala, något som även kunde ses i berättelsen med den äktenskaps-
bryterska som dristade sig till att inträda i Salomos tempel (s. 187–188 
ovan). Men talrik är också frestelsen att begå dödssynder. I predikanternas 
exempelberättelser hemfaller aktörerna återkommande till högmod eller 
högfärd, girighet, lusta, lättja, fastän också till frosseri, avund och vrede.569 
Ibland händer det att djävulen stämmer möte och lockar till synd i skogen, 
bortom synhåll från andra människor.570 Dessutom händer det några gånger 
att unga individer frestas att synda när de möter stadslivet. Ungdom och 
stadsmiljö framträder följaktligen som en illavarslande kombination i de 
svenska medeltidspostillornas berättelser.571 Hos predikanterna är det även 
betydligt vanligare än hos Birgitta att eremiter ställs inför svåra frestelser i 

                                                                                                                                  
exempelberättelse i II:21 ställdes inför frestelsen att bryta sin trolovning i valet av en ny falsk 
fästman. Se s. 172–174 ovan. 
567 För frestelsen att stjäla, vörda föräldrar och att begå äktenskapsbrott, se företrädesvis SMP 
4, s. 15–16; SMP 4, s. 17–18; SMP 4, s. 61–63; SMP 4, s. 239–240; SMP 5, s. 141–142. Se 
även den ovan berörda exempelberättelsen i predikan till pingstdagen med tjuven som lurades 
till att stjäla av djävulen, i kap. 3 s. 152. 
568 Se häribland frestelsen att begå ocker i SMP 4, s. 250, och SMP 5, s. 68; SMP 5, s. 127; 
SMP 5, s. 201–202; JäP, s. 52–53. När det kommer till att ej vilja ge allmosor eller hjälpa 
andra med förnödenheter, se bl.a. SMP 4, s. 89–91; SMP 4, s. 160–161. För förbiseendet av 
dopet, se SMP 5, s. 99; för frånhållandet av rättfärdig bikt och rättfärdigt mottagande av natt-
varden, se SMP 4, s. 83–85; SMP 4, s. 181–182; SMP 4, s. 204–205; JäP, s. 34. Se härtill 
exempelberättelsen i predikan till Kristi lekamens högtid med den ungmö som i en köpstad 
inte ville bikta sig eller motta Kristi lekamen före påsk, i kap. 3 på s. 128–129. 
569 För frestelsen att begå dödssynderna, se bl.a. SMP 4, s. 109–110; SMP 4, s. 218–219 och 
JäP, s. 85–87; SMP 5, s. 52–53; SMP 5, s. 127; SMP 5, s. 130; SMP 5, s. 148–149; SMP 5, s. 
185–186; SMP 5, s. 236–237. Se därtill den ovan berörda exempelberättelsen i predikan till 
den tjugotredje söndagen efter trefaldighet med den giriga kanik som inte ville dela med sig 
av sina prebenden, i kap. 3 s. 146–147. Hit skulle även exempelberättelsen i predikan till den 
sjätte söndagen efter trefaldighet med den helige Makarius kunna läggas, då den skildrar hur 
de kristna som syndat hamnar djupare ned i helvetet än till och med de gudlösa hedningarna. 
Jämför kap. 3 s. 126 ovan. 
570 Se företrädesvis SMP 4, s. 232–233; SMP 5, s. 33–34. 
571 För unga som i städerna frästas att begå synder, se först och främst SMP 4, s. 174–175; 
SMP 4, s. 279–280; SMP 5, s. 69–71; SMP 5, s. 187–188; JäP, s. 19–20. 
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sin självvalda asketism.572 Slutligen utgör också frestelsen att i svåra stunder 
ge vika i tron på Gud en vanlig komplikation i predikanternas exempelberät-
telser. Detta är en frestelse som både helgonen och andra individer i berättel-
serna måste hantera. Många av dem går även segrande ur de påfrestande 
kvalen.573 

Tvekamp med motståndare 
Efter frestelser är fejder i tvekampsmotivet den näst vanligaste kompli-
kationstypen i Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser. 
Tvekampmotivet har också gamla anor, då det återfinns inom såväl folkligt 
vardagsberättande som inom den homiletiska litteraturen. Enligt Propp 
byggs normalt den ryska folksagans kärna upp av hjältens konflikt med en 
fiende som ställer sig i vägen för hjältens strävanden och därför måste beseg-
ras för att hjälten ska kunna nå sitt mål. Ibland involveras i konflikten också 
en falsk hjälte, som gör anspråk på hjältens ära.574 Liknande företeelser kan 
också påträffas i Birgittas och predikanternas berättelser, där jag finner att 
tvekampsmotivet består i striden mellan aktörer som antingen är osams om 
något eller ligger i ren fiendskap. 

Gällande Birgittas exempelberättelser skiftar motståndarnas identitet 
kraftigt beroende på om dessa påträffas i hennes allegoriska eller historiska 
exempelberättelser. I de allegoriska kan motståndaren (alltså fienden) vara 
en simpel tjuv som söker stjäla från huvudrollsinnehavaren (hjälten eller den 
falske hjälten). Men motståndaren kan också vara ett lömskt vilddjur vars 
mål är att döda huvudrollsinnehavaren, dennes boskap och underlydande, 
eller också kan motståndaren vara en ovän, en stridskämpe eller en mäktig 
förtryckare som vill underkuva eller förgöra huvudrollsinnehavaren.575 I Bir-
gittas historiska berättelser rör det sig däremot i det väsentliga om en tve-
kamp som Birgitta själv dras in i. Ofta är det syndiga huvudrollsinnehavare 

                                                        
572 Se bl.a. eremiter som frestas i SMP 4, s. 109–110; SMP 4, s. 246–247; SMP 5, s. 176–177. 
573 För frestelsen att ge vika för missmod eller vantro, se bl.a. SMP 4, s. 21–22; SMP 4, s. 28; 
SMP 4, s. 196–197 och JäP, s. 56–57. Se dessutom exempelberättelsen i predikan till sjätte 
söndagen före påsk med den sköka som nedknuffad i en gyttjepöl fromt bad till Kristus varpå 
hon förläts sina synder. Jämför kap. 3, s. 149–150 ovan. 
574 Propp 1979. Jämför ovanstående sagointrigstruktur på s. 165. 
575 Viktigt att iaktta är alltså att den aktör som intar den moraliska rollen av fienden i Birgittas 
allegoriska exempelberättelser kan anta alla de nämnda gestaltningarna även om denne utan-
för berättelsen, i revelationernas kommentarer, ofta står för antingen djävulen eller djävulens 
medlöpare. För en strid mot lömska vilddjur, se Rev. IV:68 § 1–2; VIII:18 § 3–10. För en 
kamp emellan och mot ovänner i form av stridskämpar och stormän, se företrädesvis III:24 § 
2–9; IV:75 § 31–32; VI:34 § 1–9. Se dessutom konflikten mellan värdar och otacksamma och 
ohyfsade gäster i VI:18 § 1–3; VII:29 § 7–10. För en strid som tar sig uttryck i ett samtal med 
en tjuv, se företrädesvis den berörda exempelberättelsen i III:17, där den helige Dominikus 
samtalar med en tjuv som vill tillskansa sig hans får, på s. 219–220 ovan. För en konflikt med 
överordnade förtryckare, i egenskap av en biskop som illa sköter rättvisan gentemot sina 
underordnade, se framför allt Rev. III:4 § 3–17. Se även en läkares diskussion med en ond 
kung som håller två sjuka fångar inspärrade i III:31 § 1–12 och VIII:24 § 1–12. 
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(falska hjältar) i form av kritiker eller meningsmotståndare som ifrågasätter 
Birgittas gudomliga nåd och kall som Kristus språkrör till mänskligheten. 
Tvekampen framställs då i eldiga ordväxlingar men kan också involvera ett 
mirakel som Kristus låter sända för att underbygga Birgittas kredibilitet.576 

När de svenska predikanterna i sina exempelberättelser utmålar tvekam-
per med motståndare rör det sig i några fall också om en konflikt med över-
ordnade förtryckare och beväpnade män. Det gäller då mestadels huvud-
rollsinnehavande världsliga herremän (fiender eller falska hjältar) som med 
våld söker få sin sak igenom, fastän det även förekommer att överordnade 
inom kyrkan beter sig illa mot sina underlydande.577 Vanligast är emellertid 
att strider i predikanternas exempelberättelser tar sig uttryck i verbala strider 
mellan trosföreståndare och trosfiender. Det rör sig då till större del om 
klerker (hjältar) som går i klinch med kättare, hedningar och judar (som ofta 
framträder som falska hjältar). Dock händer det ibland också i bibliska sce-
ner att det israeliska folket i Kanaan ställs inför en ond hedning. Ytterligare 
andra gånger rör det sig om trosfiender i det gamla Romarriket eller i det 
medeltida samhället. Gängse förekommande i dessa strider är också att Jesus 
och Maria kommer den rättrogne till undsättning genom mirakel.578 Därtill 
låter predikanterna i flera av sina exempelberättelser en huvudrollsinnehav-
ande klerk gå i strid med djävulen eller en demon. Det händer till och med 
vid ett par tillfällen att djävulen förklär sig till en from kristen för att dupera 
en kyrkans man.579 

De tvekamper som skildras i predikanternas exempelberättelser är alltså 
oftast sådana som gäller tron. I dem är det klerker och fromma kristna som 
bekämpar trosmässiga villfarelser och vidskepelser hos sina motståndare. 
Däremot är det i Birgittas exempelberättelser vanligare med världsliga tve-
kamper om resurser, makt och inflytande. I hennes berättelser strids det mel-
lan de som försvarar den goda ordningen i samhället och de som vill förstöra 
samhällsordningen (en strid som dock i de efterföljande kommentarerna till 
Birgittas allegoriska exempelberättelser menas symbolisera den andliga stri-
den mellan människan och djävulen). 
                                                        
576 För meningsmotståndare som ifrågasätter Birgittas status, se främst Rev. IV:113 addicio; 
VI:90; VI:92; Extr:48; Extr:55; Extr:81; Extr:109. Härtill finns i Extr:112 en exempelberät-
telse i vilken Birgittas kock elakt försöker få sin matmor ur balans genom att fara med osan-
ning om Birgittas son Karls död. Se även exempelberättelsen i IV:122, med den världslige 
storman som hällde vatten över Birgitta, i kap. 3 på s. 153–154 ovan. Jämför framhållanden 
om Birgittas kamp med meningsmotståndare i Sahlin 2001, s. 137–153; Salmesvuori 2014, s. 
107–131. 
577 För kamp med överordnade förtryckare som inte minst hotar med sin vapenmakt, se före-
trädesvis SMP 4, s. 68–69; SMP 4, s. 253–255; JäP, s. 22–23; JäP, s. 88–90. För förtryckande 
kyrkliga företrädare, se bl.a. SMP 4, s. 55–56; SMP 4, s. 125–126; SMP 4, s. 151–153.  
578 För strider med trosfiender, se bl.a. SMP 4, s. 6; SMP 4, s. 9–11; SMP 4, s. 24–25; SMP 4, 
s. 50–51; SMP 4, s. 158; SMP 5, s. 85.  
579 För verbala strider med en djävul, se företrädesvis SMP 4, s. 189–190 och JäP, s. 45–46; 
SMP 4, 211–212 och JäP, s. 74–75; SMP 5, s. 79–81. För striden med en förklädd djävul, se 
SMP 5, s. 135–137; SMP 5, s. 218–219. 
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Nöd 
Livets svårigheter beträffande individers försörjning, hälsa och hem utgör en 
annan vanlig komplikationstyp i Birgittas och de svenska predikanternas ex-
empelberättelser. Förvisso skulle det kunna sägas att livsbekymmer och kri-
ser göra sig påminda i samtliga av författarnas berättelser. I de komplikat-
ionsmotiv som jag behandlar nedan utgör emellertid aktörens strid med na-
turelementen det väsentliga, i stället för aktörens konflikt med sina egna 
rättsprinciper och ideal (som är fallet i frestelsemotivet) eller fejd med andra 
aktörer (som är fallet i tvekampmotivet). Det nödmotiv som här avses skiljer 
sig alltså från de tidigare motiven genom att det kretsar kring vardagslivets 
praktiska bekymmer: om dess svårigheter, motgångar eller olyckor, som 
ytterst Herren i prövosyfte ställer en aktör inför. 

I Birgittas historiska och allegoriska exempelberättelser rör nödmotivet i 
huvudsak tre områden. Först och främst möter motgångar inom jordbruket. 
Fattigdom och brist på föda är i och för sig mindre vanliga komplikationer i 
hennes berättelser. Däremot är det vanligt att huvudrollsinnehavande stor-
godsägare (oftast hjältar) ställs inför bekymmer rörande kvalitativa brister 
eller produktivitetsbortfall i odling, djurhållning och någon gång även i 
hantverk. Det som skapar huvudbry är ogräs och missväxt, eller fördärv och 
bakslag i samband med fåruppfödning, biodling eller slöjd.580 Än mer akuta 
missöden eller olyckor uppstår, för det andra, i hushållet i samband med 
sjukdom, födseln av barn eller vid omhändertagandet av nödställda barn.581 
Därtill förekommer det, för det tredje, motgångar och olyckor i samband 
med resor. I Birgittas exempelberättelser kan det då röra sig om vilsenhet vid 
vägkorsningar, svårigheten att finna skydd och härbärge, olyckor vid vand-
ringar, konflikter med tillfälliga hyresvärdar eller också språkförbistring – 
bekymmer som inte minst drabbar Birgitta peronligen eller folk i hennes 
närhet.582 

                                                        
580 För komplikationer rörande odling, se företrädesvis Rev. V: resp. quest. quinte § 44–49; 
Reg. Salv:2. För komplikationer rörande fåruppfödning och biodling, se I:59 § 2–11; II:19 § 
17–33; III:18 § 11–13; VI:5 § 4–5. För en komplikation rörande misslyckat hantverk, se 
Extr:84 § 1–2. Till viss del skulle även exempelberättelsen i II:16 kunna räknas hit, då en 
herreman i här inför sin tjänare förklarar varför det ibland behagar honom bättre att dricka 
svagare viner (från kargare vingårdsjordar) framför starkare (från bördigare vingårdsjordar). 
Se kap. 3, s. 139–140 ovan. I berättelsen är det egentligen inte fråga om akut nöd, men väl om 
hur den vise tar tillvara allt det som jorden ger på bästa sätt för att i längden trygga sin (och 
andras) försörjning. 
581 För komplikationer som rör nödlägen rörande sjukdom, födsel och barnomhändertagande, 
se bl.a. Rev. IV:125 declaracio 17–19; IV:139 § 4–5; VI:31 declaracio § 58–60; VI:80; 
VI:102; VIII:47 § 26–27. Se även exempelberättelsen i VI:80 med den moder och det sjuka 
barn som Birgitta hjälper tillfriskna i kap. 3 på s. 132–133 ovan. 
582 För komplikationer rörande resor, se bl.a. Rev. II:1 § 10–16; III:12 § 6–8; IV:4 § 18–19; 
IV:107 § 9–12; Extr:97; Extr:103. För språkförbistring, se den beskrivna exempelberättelsen i 
VI:115 med den finsktalande man som ej kunde få någon biktfader i Rom i kap. 3 på s. 150–
151 ovan. 
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Vad angår de svenska predikanternas exempelberättelser kan deras nöd-
motiv samlas i två ämnesområden, vilka ter sig delvis annorlunda än dem 
som Birgitta behandlar. För det första är människans och hennes närståendes 
kamp för överlevnaden i agrarsamhället en viktig företeelse i deras berättel-
ser. Här hemsöks nämligen huvudrollsinnehavarna (vanligen hjältarna) eller 
deras bekanta återkommande av hungersnöd och fattigdom. Vidare är det 
inte bara inom jordbruket som armodet visar sig, utan även i hemlösheten i 
städerna.583 För det andra kan nödmotivet även skönjas i de olyckor i form av 
sjukdomar och farsoter som i flera av predikanternas exempelberättelser 
plågar människorna. Det kan vara individuella sjukdomar, handikapp och 
dödsångest eller också en vida spridd epidemi, som gör det brådskande för 
de drabbade aktörerna att förbereda sig inför döden genom att bortgöra even-
tuella synder och missgärningar.584 

Gåtor av andlig art 
Det minst vanliga men ändå regelbundet återkommande komplikationsmoti-
vet i Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser rör begrun-
dansvärda gåtor av andlig art. Oftast är det huvudrollsinnehavande aktörer 
(och nästan alltid i den moraliska rollen av en hjälte) som ställs inför gåtor. 
Dessa gåtor utgörs för det mesta av en märklig visuell observation som sak-
nar en naturlig förklaring. Gåtorna utgör mer precist enigmatiska tilldragel-
ser och syner med vilka Gud kommunicerar med människan.585 För att till-
godogöra sig det gudomliga meddelandet måste därför huvudrollsinnehava-
ren i dessa berättelser bryta den kod med vilken Herren talar till människan, 
något som vanligen sker med hjälp från ovan.586 

                                                        
583 För komplikationer med nöd vidkommande fattigdom, hunger eller hemlöshet, se företrä-
desvis SMP 4, s. 263–264; SMP 4, s. 169, och JäP, s. 12–13; SMP 4, s. 273–274. Hit kan 
också föras exempelberättelsen i predikan till den fjärde söndagen efter treenighet med den 
helige Bonfatius som trotsade sin mors förbud att ge allmosor till behövande fattiga. Se kap. 3 
s. 129–130 ovan. Se dessutom exempelberättelsen i predikan till den tjugofemte söndagen 
efter trefaldighet med den fattige bonden och hans fru som sådde åkern med agnar, på s. 174–
176 ovan. 
584 För komplikationer rörande sjukdom och handikappande olyckor, se företrädesvis SMP 4, 
s. 74; SMP 4, s. 75–76; SMP 4, s. 181–182 och JäP, s. 34; SMP 4, s. 187–188 och JäP, s. 43–
44; SMP 5, s. 191–192; SMP 5, s. 32–33; SMP 5, s. 198–199. Se även exempelberättelsen i 
predikan till den nittonde söndagen efter trefaldighet där en enkel man som tjänar i en kyrka 
blir svårt sjuk i sitt lår men hjälpt av sina helgonpatroner, vilken togs upp i kap. 3 på s. 154–
155. 
585 De exempelberättelser som har gåtor som komplikationsmotiv ansluter härigenom tydligt 
till den spirituella hållningen under medeltiden enligt vilken den jordiska världen betraktades 
som yta och fönster mot den bakomliggande metafysiska verkligheten. Se Härdelin 2005b. 
586 En av revelationernas exempelberättelser där en gåta bildade komplikationen var den 
berättelse i VI:103, där Birgitta kom att förundra sig över betydelsen av den olja som flödade 
fram ur den helige Nikolaus reliker. Se kap. 3 s. 127 ovan. För komplikationer med liknande 
gåtor, se bl.a. Rev. VI:88; VI:113; Extr:100. Beträffande de svenska predikanternas exempel-
berättelser kan återigen hänvisas till berättelsen i predikan för nyårsdagen med aposteln Jo-
hannes sällsamma syn av landsortskyrkan med den porlande källan. Se s. 190–191 ovan. För 
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Konkluderande observationer 
Birgitta och de svenska predikanterna ansluter följaktligen till fyra kompli-
kationsmotiv som förekommer i ungefär samma (större eller mindre) omfatt-
ning i deras exempelberättelser. Dock är det värt att observera att motivens 
inre tematik till viss del skiljer sig åt författarna emellan. Det föreligger an-
norlunda uttryckt vissa artskillnader. 

Det absolut vanligaste komplikationsmotivet i både Birgittas och predi-
kanternas exempelberättelser utgörs av frestelser. Båda författarna låter aktö-
rerna frestas att begå dödssynder och hysa misstro mot Gud. Men olikt pre-
dikanterna uppehåller sig Birgitta särskilt vid frestelsen att överträda lag och 
ordning, varvid hon kommer in på skadligt maktutnyttjande i form av rov, 
ämbetsmannabrott, högförräderi och tyranni samt individens strid med sina 
egna känslor vid bemästrandet av dessa frestelser. Predikanterna lägger i 
stället större vikt vid frestelsen att försumma sakramentala seder och bruk, 
det vill säga sådant som hör den enskilda sockenmedlemmens kyrkogång 
och kyrkliga förpliktelser till.  

Vad beträffar det näst vanligaste komplikationsmotivet, tvekampen med 
motståndare, finns stora likheter mellan författarnas exempelberättelser. 
Ändå väljer predikanterna i större utsträckning än Birgitta att fokusera på 
konflikten med trosfiender. Birgitta väljer däremot att även skildra strider 
med inflytelserika manliga meningsmotståndare eller stridsmän i samhället.  

När det slutligen kommer till det tredje vanligaste komplikationsmotivet, 
nöd, kan det också iakttas att författarna fokuserar på delvis olika ting i sina 
exempelberättelser. Förutom kriser som uppstår under resor koncentrerar sig 
Birgitta på nöd i samband med skötseln av större ägor och hushåll, något 
som i övrigt också ligger i linje med Sjöbergs noterande av att det ofta är de 
rikas hushåll som belyses i revelationerna. I Birgittas berättelser gäller nöden 
således de bekymmer som ägandet av egendom och resurser för med sig. 
Predikanterna å sin sida väljer att skildra nöd som rör brödfödan och verkligt 
armod, vilket också Andersson påpekat som ett återkommande folkligt motiv 
i postillornas berättelser. I deras berättelser handlar det därmed om de be-
kymmer som bristen på egendom och resurser för med sig. 

Liksom i förhållande till exempelberättelsernas aktörer och spelplatser, 
kan alltså författarna ses variera sig väsentligt också rörande de komplikat-
ioner i form av frestelser, tvekamper och nöd som de väljer. Men på samma 
gång ger de också gemensamt företräde åt vissa komplikationsmotiv, som de 
bör ha bedömt vara nyttigare än andra i fostrandet av sin respektive publik. 

                                                                                                                                  
komplikationer med jämförbara gåtor, se företrädesvis SMP 4, s. 201–202; SMP 4, s. 230–
231; SMP 5, s. 204–205. 
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Sammanfattade resultat 
 
Även när det kommer till den narrativa analysen visade det sig följaktligen 
att Birgitta och de svenska predikanterna drog nytta av sina exempelberättel-
ser på flera sätt vid fostrandet av sina publiker. Av de många resultaten fin-
ner jag emellertid att nedanstående är särskilt viktiga att uppmärksamma. 

Till att börja med undersöktes författarnas narrativa undervisning utifrån 
deras strukturering av exempelberättelsernas händelseutveckling: deras intri-
ger. Genom en intriganalys – inspirerad av narratologen Vladimir Propp och 
exempellitteraturforskarna Claude Bremond, Jacques Le Goff & Jean-
Claude Schmitt – blev det synligt att författarna huvudsakligen uppbyggde 
sina exempelberättelser i enlighet med tre olika moraliserande intrigstruk-
turer. Dessa betecknade jag som I. prövningens intrigstruktur, II. samtalets 
intrigstruktur, och III. miraklets intrigstruktur, mot bakgrund av det centrala 
momentet i vardera intrigstruktur. 

Sammantaget visade sig prövningens intrigstruktur vara den mest fre-
kvent använda i både Birgittas och predikanternas verk, fastän författarna 
återkommande använde också de andra. Faktum är att författarnas alterne-
ring mellan olika intrigstrukturer i sig kan bedömas ha varit gynnsam för 
deras undervisning. Detta då de tre intrigstrukturerna gav upphov till tre 
olika sedelärande logiker: den av en medveten eller omedveten prövning av 
en eller flera aktörer, den av ett kunskapsingivande samtal mellan aktörer 
samt den av ett förfärligt eller hugsvalande underverk som en eller flera ak-
törer är med om. Genom att variera exempelberättelser med olika intrigstruk-
tur varierade Birgitta och predikanterna följaktligen också den pedagogik 
med vilken deras publiker närmades. Samtidigt undvek författarna på detta 
vis också att tråka ut mottagarna genom en enformig framställning. 

Men även om Birgitta och de svenska predikanterna i överensstämmande 
omfattning anslöt till de tre intrigstrukturerna, fann jag att de framställde 
händelseutvecklingen utifrån olika berättarperspektiv. Författarna tecknade 
den huvudrollsinnehavande hjältens (en moralisk roll som var vanligast 
bland deras huvudrollsinnehavare), den falske hjältens eller också fiendens 
agerande i exempelberättelserna på olika sätt. Oavsett intrigstruktur visade 
sig nämligen Birgitta föredra att anlägga ett ”introvert” perspektiv, där aktö-
rernas tankar och funderingar betonades framför deras fysiska handlande. I 
predikanternas exempelberättelser rådde vanligen det motsatta förhållandet, 
då ett ”extrovert” perspektiv normalt gjorde sig gällande i deras intriger, 
varvid aktörernas yttre åtbörder och handlingar tydligt framhävdes framför 
deras tankar. Medan Birgitta således ville rikta sina privilegierade adressa-
ters uppmärksamhet mot kristlig eftertänksamhet och begrundan, synes pre-
dikanterna i stället ha velat få sin folkförsamling att rikta uppmärksamhet 
mot handgripligt kristligt uppträdande och mot praktiska prestationer. 
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Vid utforskandet av exempelberättelsernas meningsbärande nyckelkom-
ponenter – det vill säga berättelsernas aktörer, spelplatser och komplikation-
er – framkom det ytterligare att dessa följde vissa, för respektive författare, 
utmärkande mönster. 

I Birgittas fall blev det påtagligt att hon bland exempelberättelsernas roll-
innehavare premierade manliga aktörer inom de högre stånden. För även om 
Birgitta själv framträdde som aktör, samtidigt som också många aktörer med 
okänt stånd var vanliga i revelationernas exempelberättelser, var det ändå de 
världsliga och andliga frälsemännen som dominerade persongalleriet och 
som innehade flest huvudroller. Angående spelplatserna var det ofta i Birgit-
tas egen samtid som hennes exempelberättelser förlades. Därtill utspelade 
sig intrigerna vanligen i det svenska riket, på den apenninska halvön, i Rom 
eller i förnäma hushålls- och latsgodsmiljöer. På dessa platser framkom det 
dessutom att aktörerna hade att hantera flera komplikationer, varav särskilt 
frestelsen att egenmäktigt överträda samhällets och kyrkans lagar, kampen 
med inflytelserika män och bekymmer rörande egendomsförvaltning och 
resor. 

Beträffande de svenska predikanterna var det likaså de manliga aktörerna 
som dominerade bland aktörerna i deras exempelberättelser. Däremot var det 
andliga frälsemän och bibliska personer som i postillornas exempelberättel-
ser tog överhanden och som innehade flest huvudroller. Utöver det visade 
sig predikanternas intriger många gånger placeras i det nära eller mer av-
lägsna förflutna: inte minst i tidigkristen och biblisk tid. Predikanterna lät 
vidare många av exempelberättelsernas intriger utspela sig runtom i den 
kristna världen, däribland på den apenninska halvön och i Rom, i det heliga 
landet samt i Västeuropa (varvid svenska orter emellertid var få till antalet). 
Särskilt vanliga var även kyrkliga miljöer, fastän predikanterna också i större 
utsträckning än Birgitta lät placera händelseförloppet i stadsmiljöer eller 
kombinera olika sorters miljöer i en och samma berättelse. De vanligaste 
komplikationerna i postillornas exempelberättelser utgjordes ytterligare av 
frestelsen att försumma kyrkans sakrament och sakrala seder, kampen med 
trosfiender samt bekymmer förenade med försörjning och uppehälle. 

Dessa val av meningsbärande aktörer, spelplatser och komplikationer be-
rättade alltså mycket om den erfarenhetsvärld, det kulturstoff och de före-
ställningar som omgav Birgitta och de svenska predikanterna. Flera parallel-
ler kunde också dras till det som tidigare forskning framhållit som typiskt för 
revelationernas framställningar i allmänhet och för skildringar i medeltidens 
svenska och europeiska predikoberättelser. Jag vill dock även tolka dessa val 
som medvetet gjorda av författarna, och att valen därmed blottlägger vad 
Birgitta och predikanterna ansåg användbart och nyttigt att delge just sin 
avsedda primärpublik vid den moraliska undervisningen av dem. Jag tolkar 
således att författarnas val visar hur de målmedvetet ville gestalta de lärdo-
mar som exempelberättelserna, i kapitel 3, anfördes underbygga i deras verk. 
Vad Birgittas och predikanternas val kan säga om deras publikanpassning är 
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emellertid något som ska diskuteras i nästa kapitel med hjälp av identifikat-
ionsteori. 
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5. Identifikation i exempelberättelserna 

Jag är lik en riddare, som stod på ett fält och som hade sina vänner på den högra sidan 
och sina ovänner på den vänstra.587 
 

Birgitta presenterar via Kristus ord huvudrollsinnehavaren i en exempelberättelse 
 
En man ordnade ett stort gästabud och bjöd många till sig.588 
 

Predikanten framställer via Jesus ord huvudrollsinnehavaren i en exempelberättelse 
 
Ovanstående citat återfinns i två allegoriska exempelberättelser med vilka 
författarna låter styrka varsin lärdom rörande Kristus/Guds rättvisa dömande. 
Men även om exempelberättelserna ges till stöd för tematiskt likartade lär-
domar skiljer sig den huvudrollsinnehavare med vilken Gudomen metafo-
riskt ska förstås. I Birgittas fall liknar sig Kristus vid en riddare på ett slag-
fält. Däremot återger predikanterna Jesus liknelse med den stora festen från 
Luk 14:16–24, där Jesus efter berättelsen framhåller att Gud handlar just 
som den man som kallar till gästabud. Författarna har följaktligen valt att 
exemplifiera den aktuella lärdomen med hjälp av just dessa berättelser och 
deras aktörer. De har, av allt att döma, ansett att den härförande riddaren och 
den festordnande bibliske mannen förmådde gestalta Gudomen på ett före-
dömligt vis, och att dessa aktörer dessutom förmådde tala till deras respek-
tive primärpublik på ett engagerande och tillbörligt sätt. Kort sagt tycks Bir-
gitta och predikanterna ha funnit att dessa huvudrollsinnehavare lämpade sig 
väl för att moraliskt fostra deras mottagare. 

I detta kapitel ska författarnas val av framför allt exempelberättelsernas 
huvudrollsinnehavare diskuteras utifrån Jonathan Cohens identifikations-
teori. Avsikten är att med hjälp av denna teori analysera på vilka sätt Birgitta 
och de svenska predikanterna kan ha lyckats med att locka sin respektive 
primärpublik till identifikation med exempelberättelsernas aktörer – något 
som i sin tur kan ge en bild av hur författarna publikanpassade sina berättel-
ser och sin fostran. Tidigare resultat från kapitel 4 kommer alltså i detta ka-
pitel diskuteras i förhållande till vad de kan säga om mottagarnas utsikter till 

                                                        
587 Den Heliga Birgitta, Himmelska uppenbarelser, i översättning av Lundén 1957, b. 3 s. 296; 
VIII:42 § 1. Jämför II:6 § 1 där det i stället för en mäktig riddare är en kung som Gud gestal-
tar sig själv i. Annars har denna exempelberättelse samma intrig och ges till stöd för samma 
lärdom i revelationens kapitelrubrik. 
588 SMP 4, s. 94. 
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identifikation. Resultaten ska närmare bestämt ställas mot de olika strategier 
för etablerandet av identifikation som anförts inom den medievetenskapliga 
forskningen. 

Således kommer jag i detta kapitel att använda mig av identifikations-
teorin som analysredskap för att utvärdera Birgittas och predikanternas fost-
rande praktik. Ty teorin framhåller att de mottagare som, på ett eller annat 
sätt, lockas att identifiera sig med rollfigurerna i en berättelse också lockas 
till att anamma berättelsen och dess budskap så som avsändaren ämnat. 

På vilka sätt kan Birgitta och predikanterna ha främjat sin 
publiks identifikation med exempelberättelsernas aktörer? 

 
Att det går att skönja vissa mönster beträffande de intrigstrukturer och nyck-
elkomponenter som Birgitta och de svenska predikanterna använder sig av i 
sina exempelberättelser kunde tydligt ses i det föregående kapitlet. Dessa 
mönster kan i sig framhållas som intressanta, då de visar hur författarna nytt-
jar sina exempelberättelser som fostrande redskap. De säger mycket om hur 
författarna ville göra sina exempelberättelser moraliserande och vad förfat-
tarna bör ha ansett meningsfullt och didaktiskt gångbart att ta med i dem. 
Men frågan är om mönstren också kan säga något om Birgittas och predikan-
ternas publikanpassning. Frågan är om mönstren kan delge något om den 
betydelse som berättelsernas nyckelkomponenter hade, samt hur dessa kom-
ponenter kunde förmå publikerna att uppskatta och ta till sig berättelserna 
och i slutändan internalisera de moraliska/trosmässiga normer, i form av lär-
domar, som berättelserna underbygger. Faktum är att författarnas publikan-
passning, enligt modern medieforskning, kan utvärderas utifrån deras möj-
ligheter att inbjuda sin respektive primärpublik till identifikation med exem-
pelberättelsernas aktörer. Och att Birgitta och predikanterna ville inbjuda 
sina publiker till identifikation med i synnerhet berättelsernas huvudrollsin-
nehavare är något som även kan hållas för troligt med stöd av Larry Scan-
lons observation av detta fenomen i medeltida engelska predikoberättelser, 
såsom framlades i kapitel 2 (se s. 72 ovan). 

Det är således värt att diskuteras hur de ovan påvisade mönstren i exem-
pelberättelsernas narrativa utformning förhåller sig till de olika sätt på vilka 
identifikation kan frammanas, enligt Jonathan Cohen och andra mediefors-
kare.589 Mot bakgrund av identifikationsforskarnas rön, kommer jag här att 
ställa fyra frågor som motsvarar fyra strategier för framlockandet av identi-
fikation. Jag frågar på vilket sätt Birgitta och predikanterna kan ha etablerat 
upplevd samhörighet mellan sin primärpublik och exempelberättelsernas 

                                                        
589 Se särskilt diskussionen i Cohen 2001; Cohen 2006; Ta-Or & Cohen 2010; Tal-Or & 
Cohen 2015; Cohen & Tal-Or 2017. 
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aktörer när det kommer till (A) motsvarigheter i deras positiva och negativa 
agerande, (B) hemtamheten i de omgivningar och omständigheter som de rör 
sig i, eller (C) likheter i deras sociala tillhörighet? Och slutligen, på vilka sätt 
kan (D) huvudrollsinnehavaren i författarnas exempelberättelser tolkas ha 
attraherat mottagarna som tilltalande hjältar? 

Med samtliga av dessa fyra strategier för identifikation bedöms alltså av-
sändare hos mottagare kunna etablera en stark förnimmelse av intimitet med 
en rollfigur: en föreställd gemenskap dem emellan. Strategierna kan kombi-
neras men avsändaren kan också välja att lägga tyngdpunkten vid en eller ett 
par av strategierna. Först kommer jag därför i de nedanstående delavsnitten 
behandla var och en av strategierna för sig, för att kunna diskutera hur Bir-
gittas och de svenska predikanternas exempelberättelser förhåller sig till 
dem. När detta gjorts blir det möjligt att i kapitlets avslutande avsnitt göra en 
samlad tolkning över hur författarna inbjuder sina publiker till identifikation 
och hur de eventuellt kombinerar olika identifikationsstrategier. 

Sett till undersökningarna i kapitel 4 har beröringspunkter och likheter 
mellan exempelberättelsernas aktörer och författarnas publiker redan kom-
menterats på flera håll. Nedan vill jag emellertid gå närmare in på dessa in-
dikationer och samlat resonera kring dem i enlighet med de anförda strategi-
erna för identifikation. Jag vill här lyfta fram sådana iakttagelser som talar 
för att Birgitta och predikanterna lyckades få sin respektive primärpublik – 
för Birgittas del Europas profana och religiösa ledare (varav många var Bir-
gittas ståndslikar) och för predikanternas del den svenska allmänheten – att 
identifiera sig med berättelsernas rollinnehavare. Men jag vill också lyfta 
fram sådana iakttagelser som omvänt talar emot identifikation. Det får ju 
inte glömmas att mottagarnas identifikation med aktörer i berättelser utgör 
den högsta graden av inlevelse med rollfigurer, men inte det enda sätt på 
vilket mottagare kan interagera med rollfigurer. Samtliga av Birgittas och 
predikanternas exempelberättelser behöver följaktligen inte ha inbjudit mot-
tagarna till identifikation med aktörerna, även om det lär ha uppmuntrats i en 
betydande del av författarnas exempelberättelser. 

Strategi A: motsvarande agerande 
 

Enligt Cohen innebär identifikation i berättelser att en mottagare gör en roll-
figurs motiv och målsättningar till sina egna. Detta betyder att mottagaren 
både rationellt och empatiskt lever sig in i rollfigurens agerande i en berät-
telse. För att uppmuntra till identifikation kan därför avsändaren taktiskt 
försöka få mottagaren att erfara rollfigurens fysiska uppträdande, attityder 
impulser och känslor som ändamålsenliga och trovärdiga. Avsändaren bör 
följaktligen i enlighet med denna strategi ge mottagaren intrycket att motta-
garen själv skulle kunna göra och känna på dylikt vis i en jämförbar situat-
ion: att rollfigurernas agerande (positivt som negativt) motsvarar motta-
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garens potentiella agerande. Realismen i beskrivningen av aktörernas age-
rande blir härav angeläget – en realism som redan Aristoteles berörde som 
ett viktigt publikfriande grepp590 – men också mottagarnas igenkänning i 
förhållande till agerandet. 

Gällande Birgitta och de svenska predikanterna har det också visat sig att 
de många gånger utmålar i synnerhet exempelberättelsernas huvudrollsinne-
havare på ett skäligen engagerande och verklighetsnära sätt som minner om 
människans mångsidiga och ombytliga natur. De ofta blodfulla framställ-
ningarna gör också att publiken sällan lämnas i tvivel om vad aktörerna strä-
var efter. Ändå föreligger det skillnader i hur aktörerna beskrivs ta itu med 
de komplikationer som möter dem i författarnas berättelser. I sitt berättande 
anlägger nämligen Birgitta och predikanterna infallsvinklar som betonar 
olika sidor av aktörernas agerande, vilket i sin tur får implikationer för de-
ras respektive primärpubliks möjlighet att identifiera sig med dessa aktörer. 

Iakttagelser som talar för identifikation enligt strategi A 
Vid undersökningen av exempelberättelsernas intrigstrukturer i kapitel 4 
framkom det att Birgitta gärna beskriver händelseförloppet genom att låta 
mottagarna ta del av i synnerhet huvudrollsinnehavarnas inre psyke och in-
tellekt. Birgitta begripliggör återkommande varför aktörerna fysiskt handlar 
som de gör genom att komma med upplysningar om hur de tänker, något 
som särskilt blev synligt i exempelberättelsen med jungfrun och de två friar-
na och deras sändebud (se kapitel 4 s. 172–174 ovan). Främst framträder 
detta ”introverta” berättarperspektiv i de intriger som följer prövningens 
intrigstruktur, där huvudrollsinnehavarna ofta via en inre monolog skildras 
tackla den prövning som de står inför. För oavsett om aktörerna meriterar sig 
eller demeriterar sig genom sina val av handlande skildrar Birgitta hur de 
fattar dessa beslut. Dock tenderar hon även i samtalets och miraklets intrig-
struktur att understryka aktörernas inre disposition. Som påpekats kan Bir-
gitta ibland till och med satsa på att beskriva aktörernas idéer och deras hög-
läsning av texter på bekostnad av aktörernas konkreta fysiska åtgärder, vilka 
då skildras mycket summariskt eller helt och hållet hoppas över.  

Sammantaget levandegör således Birgitta en tanketyngd belysning av ak-
törernas agerande, en belysning som minner om den lärda teologiska littera-
turen och dess sätt att uppmuntra läsaren att noga begrunda sig själv och sina 
ställningstaganden, samt deras moraliska implikationer före valet av hand-
ling.591 De belästa i Birgittas primärpublik skulle kunna känna igen denna 

                                                        
590 Aristoteles Om diktkonsten, kap. 15. 
591 En av de första kristna teologerna som uppmuntrade till detta synsätt och denna stil var 
Augustinus, vars inflytelserika Bekännelser kretsar kring samvetskvalen hos människan och 
hennes själsliga mognande. I det kända avsnittet i andra boken 9–18 bekänner Augustinus 
skoningslöst sin egen ungdoms stöld av päron, varpå han låter analysera vad det var som fick 
honom att begå det till synes ”meningslösa” brottet och hur han i sin ungdom reflekterade 
kring saken. Hit kommer även andra medeltida tänkare (bl.a. Bonaventura och Tomas av 
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mer bildade stil och tilltalas av dess tämligen analytiska eller abstrakta för-
hållningssätt till världen. I de fall Birgitta skildrar aktörernas eftertänk-
samma problemlösning eller sakkunniga rådgivning kan hon, med andra ord, 
sägas framlägga inte bara sin egen positiva attityd till kontemplation, kun-
skap och vetande, utan även sina ståndslikars. När Birgitta beskriver aktö-
rernas själsliga resonemang inbjuder hon alltså sin primärpublik till identifi-
kation genom att visa på det intellektuella släktskapet dem emellan. 

Härutöver finns det också fler sätt på vilka Birgitta genom aktörernas 
agerande i exempelberättelserna kan ha lockat sina adressater till igenkän-
ning. Birgitta återger nämligen via aktörerna även sin publiks nobla färdig-
heter och maktbefogenheter. Det var något som framkom i exempelberättel-
sen med prior Petrus Olavi av Alvastra som till slut åtog sig det heliga upp-
draget att på latin skriva ned Birgittas revelationer, och i exempelberättelsen 
med den kloka vinodlande herremannen som inför sin tjänare förklarade sitt 
val av vin (jämför kapitel 3 s. 133–134 och 139–140 ovan). Dessa huvud-
rollsinnehavares kapacitet att vältaligt uttrycka sina tankar (i tal eller skrift) 
var ju förmågor som också frälsemännen och frälsekvinnorna i Birgittas 
primärpublik till stor del kan förmodas ha ägt. Att vältaligt föra sig samt läsa 
och skriva var alltså färdigheter som de tack vare sin ståndsenliga uppfostran 
– vid tidens hov och herrgårdar eller kloster och lärosäten – kunde förvärva. 
Vidare påminner Birgitta, genom att accentuera de kultiverade sidorna hos 
exempelberättelsernas aktörer, sina adressater om hur de skiljer sig från 
andra grupper i samhället. Hon pekar på deras inflytelserika och privilegie-
rade särställning som herrskap och ledare. Med sin belysning av aktörernas 
agerande belägger därmed Birgitta sin primärpubliks förmåga att förstå, in-
gripa och förändra samhället till det bättre, vilket kontrasteras mot deras 
illvilliga utnyttjande av sin ställning för att förleda och förtrycka sina under-
lydande. 

De svenska predikanterna beskriver omvänt händelseutvecklingen i ex-
empelberättelserna för sina mottagare genom att fokusera på i synnerhet 
huvudrollsinnehavarnas yttre åtbörder och fysiska agerande. Detta kunde ses 
särskilt tydligt i exempelberättelsen med den fattige bonden och hans hustru 
som i sin nöd gudfruktigt satte sitt hopp till Gud och sådde åkern med agnar 
(se kapitel 4 s. 174–176 ovan). Vad aktörerna materiellt gör och åstadkom-
mer i intrigerna beskriver predikanterna mycket noga. Däremot kommente-
ras eller insinueras aktörernas bakomliggande tankar och sinnesstämning 
ofta mer i förbigående. Vanligen ges således publiken en fingervisning om 
aktörernas avsikter, ambitioner och val genom deras sätt att handla. Detta 
”extroverta” berättarperspektiv kunde särskilt bevittnas i de av predikanter-
nas intriger som följer prövningens intrigstruktur, där tonvikten lades på 
beskrivningen av huvudrollsinnehavarnas meriterande eller demeriterande 

                                                                                                                                  
Aquino) som livligt diskuterade människans fria vilja som grund för hennes själsliv och etiska 
handlande. Se NE, ”voluntarism”. 
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gärningar. Men även i de av deras intriger som följde samtalets och miraklets 
intrigstruktur var det aktörernas praktiska ställningstaganden och iakttagbara 
uppträdanden som betonades. 

Den brinnande frågan blir därför om predikanternas ”extroverta” skild-
rande av aktörernas agerande, i jämförelse med Birgittas ”introverta”, kan 
tolkas inbjuda deras församlingar till identifikation. Möjligen kan detta 
också vara fallet. Faktum är att predikanternas tecknande av aktörernas fy-
siska företag kan hänföras till ett uppskattat folkloristiskt berättardrag, som 
inte minst är synligt i folksagorna.592 Genom att de skildrar aktörers agerande 
ansluter de svenska predikanterna till en populär stilsmak, vars konkreta och 
deskriptiva förevisande av världen bör ha tilltalat merparten av lekfolket i 
deras församlingar. Aktörernas handfasta bemötande av problem och prag-
matiska diskussioner går dessutom tillbaka på publikens faktiska verklighet. 
Det många gånger hårda kroppsarbetet som bönder och hantverkare utförde 
och som tillsammans med kyrkogången präglade deras liv, lär även ha på-
verkat deras sätt att tänka i termer av fysiskt handlande.593 När predikanterna 
beskriver aktörernas yttre agerande lockar de således församlingsborna till 
identifikation med aktörerna genom att visa på likheterna i hur de praktiskt 
grep sig an livets utmaningar. 

Att rikta fokus mot huvudrollsinnehavarnas praktiska åtgärder är vidare 
något som skulle kunna verka samlande för predikanternas brokiga försam-
lingar av människor från olika yrkesområden och samhällsklasser. Logiskt 
sett är det ju svårare att locka en socialt stratifierad publik till identifikation 
med en och samma rollfigur än vad det är att locka en mer likartad publik till 
identifikation med densamma. Det går nämligen att anpassa framställningen 
av en rollfigur till vissa mentala karaktärsdrag och handlingsmönster, men 
inte till flera motstridiga sådana samtidigt. För att att få bukt med denna svå-
righet kan predikanterna därför ha sökt en vedertagen gemensam nämnare. 
De kan genom exempelberättelsernas aktörer ha försökt samla sin församling 
kring sådant som de bedömde vara ytterst allmänmänskliga beteenden. Där-
ibland gärningar rörande bikt, försörjning och allmosegivande, vilket inte 
minst kunde ses i exempelberättelsen med den unga mö som på påskdagen 
dumdristigt valde att dansa och roa sig i stället för att gå till bikten och natt-
vardsfirandet, samt i exempelberättelsen med den unge Bonifatius som gav 
bort sin mors egendom till fattiga (jämför kapitel 3 s. 128–130 ovan). Ge-
nom att accentuera aktörernas kroppsliga handlingar, de syndiga liksom de 

                                                        
592 Jämför med Propps sagofunktioner, där aktörernas handlingar betraktas som konstanter 
medan bakgrunden och de hanterade föremålen i sagan ses som variabler. Murphy T. P. 2015, 
s. 32–33. 
593 Att kroppsarbete påverkade människors sätt att tänka har bl.a. diskuterats i studier om 
synen på kroppen under medeltiden. För uppfattningen om kroppsarbete som människans 
straff efter syndfallet, men också som hennes (framförallt lekfolkets) väg till försoning med 
Gud, se Le Goff & Truong 2011, s. 63–68. 
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dygdiga, kunde predikanterna följaktligen hålla sig till något som borde ha 
varit lättillgängligt och begripligt för alla mottagare. 

Iakttagelser som talar emot identifikation enligt strategi A 
Som tidigare anförts sätter exempelberättelsernas korthet gränser för såväl 
händelsekedjans längd som för aktörernas karaktärsutveckling, något som 
också kan ha gjort det besvärligare för författarna att skildra aktörernas age-
rande på ett medryckande vis. För det mesta tycks dock inte detta ha hindrat 
Birgitta och de svenska predikanterna från att göra i alla fall huvudrollsinne-
havarna till livfulla och driftiga individer. Ändå bör exempelberättelsernas 
lapidariska format resas som ett möjligt hinder för identifikation beträffande 
de kortaste av Birgittas och predikanternas intriger: de som enbart består av 
två till tre meningar. Främst är det de av författarnas intriger som följer mi-
raklets intrigstruktur som tenderar att vara mycket kortfattade. Dessutom bör 
författarna haft det svårare att få sin vederbörande publik att lära känna hu-
vudrollsinnehavarna i dessa intriger med anledning av att huvudrollsinneha-
varna i miraklets intrigstruktur ofta förhåller sig mera passiva än i andra 
intriger. I de mirakulösa intrigerna är det ju Guds hand bakom tingen snarare 
än människans agens som centreras. När aktörerna utför få handlingar i 
händelseutvecklingen torde det således ha blivit svårare för författarnas re-
spektive publik att identifiera sig med dem. 

Det kan också spekuleras kring om vissa av aktörernas handlingar kan 
ha upplevts som overkliga av mottagarna. I synnerhet gäller det när aktörer-
na möter och samtalar med döda eller de metafysiska varelserna i revelation-
ernas och de svenska medeltidspostillornas exempelberättelser. Ändå var 
tron på djävulens närvaro, Herrens ingripande via mirakel och helgonkulten 
stark under senmedeltiden, en tro som också uppmuntrades av kyrkan, vari-
genom den blev vedertagen bland lekfolket.594 Författarnas respektive pri-
märpublik kan därmed ha upplevt aktörernas aktiviteter i samband med gu-
domliga samtal och fantastiska skeenden som rimliga, även om detta omöjli-
gen går att fastslå med säkerhet. 

Fastän Birgitta och predikanterna som regel kan tolkas ha lockat sin 
publik till identifikation med aktörerna genom skildringen av deras agens 
(via betoningen av tanke respektive handling) finns det alltså även svårighet-
er som talar emot att författarna alltid lyckades med det. Onekligen rymmer 
en större del av deras exempelberättelser företagsamma huvudrollsinneha-
vare. Men det finns också intriger i vilka författarna snarare belyser huvud-
rollsinnehavarnas passiva mottagande av mirakulösa belöningar/bestraffnin-
gar än deras aktiva uträttande av dygdiga/syndiga värv. Som nedan ska dis-
kuteras är det dock möjligt att Birgitta och predikanterna – även i de exem-

                                                        
594 För en diskussion kring medeltidens mirakeltro och människors verklighetsuppfattning, 
jämför Österberg 1985; Österberg 2018; Ward 1987; Goodich 2007. 
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pelberättelser där aktörerna förhåller sig relativt passiva – inbjöd sin primär-
publik till identifikation på annat sätt. 

Strategi B: hemtama omgivningar och omständigheter 
 

Cohen menar att publikens identifikation med rollfigurer även kan framma-
nas genom den tillvaro som omsluter rollfigurerna. Ty om de omgivningar 
(alltså spelplatsen) och de omständigheter (kanaliserade i en spänningshö-
jande komplikation) som möter rollfigurerna i berättelser, upplevs stå i reso-
nans med mottagarnas liv och erfarenheter, ökar chansen att mottagarna 
upplever identifikation. Avsändare bör således, i enlighet med denna stra-
tegi, försöka skapa en bekant verklighet i sina berättelser. Denna tillvaro 
behöver förvisso inte helt överensstämma med den som publiken har run-
tomkring sig. Dock bör den rymma väl förtrogna element och företeelser 
som påminner publiken om deras verklighet.  

Vid undersökningen av de nyckelkomponenter som Birgitta och de 
svenska predikanterna valde i sina exempelberättelser, blev det i kapitel 4 
synligt att deras aktörer figurerade på en rad olika spelplatser där de ställdes 
inför komplikationer av flera slag. Många av dessa spelplatser och kompli-
kationer framställdes dessutom på ett naturtroget vis, då författarna delgav 
mottagarna uppgifter om bland annat årsväxlingar, livsvillkor, samhällets 
hierarki eller rådande lagar. Särdeles intressant ur identifikationssynpunkt 
var emellertid att det förelåg olikheter rörande vilka typer av spelplatser och 
komplikationer som författarna prioriterade i sina exempelberättelser. Det 
bör därför diskuteras om dessa skillnader kan kopplas till Birgittas och pre-
dikanternas vederbörande primärpublik: om olikheterna, rörande exempelbe-
rättelsernas spelplatser och komplikationer, kan hänföras till sådant som kan 
ha varit hemtamt eller ej för deras respektive mottagare. 

Iakttagelser som talar för identifikation enligt strategi B 
Med hänsyn till spelplatsernas lokalisering blev det i föregående kapitel syn-
ligt att Birgittas exempelberättelser, i de fall de går att tidsplacera, ofta ut-
spelar sig i Birgittas egen tid (det vill säga under hennes senare vuxna liv 
mellan åren 1340–1373). Vidare blev det uppenbart att Birgitta föredrar att 
placera exempelberättelsernas intriger i rum som hon själv vistades i. För i 
Birgittas historiska exempelberättelser dominerar byggnader, kyrkor och 
kloster i det svenska riket eller också de på den apenninska halvön och i 
Rom. I Birgittas allegoriska exempelberättelser är det också icke-geografiskt 
lokaliserbara miljöer, i form av förnäma profana storgods och storhushåll 
som dominerar. Dessutom efterliknar spelplatserna i hennes exempelberät-
telser även de exklusiva internationella arenor som Birgittas familj, vänner, 
samtida bördslikar och deras tjänstefolk rörde sig på. Revelationernas exem-
pelberättelser skildrar faktiskt sådana omgivningar som herremän inom den 
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världsliga och andliga makten i det svenska riket och på kontinenten bör ha 
känt igen, besökt eller var bosatta i. Annorlunda uttryckt appellerar Birgitta 
till sina adressaters privilegierade erfarenhetsvärld, något som i sin tur bör 
ha stärkt hennes utsikter att få dem att identifiera sig med berättelsernas ak-
törer. 

Vid undersökningen av exempelberättelsernas komplikationer framgick 
det sedan att Birgitta, utöver frestelsen att begå dödssynder, ofta låter aktö-
rerna frestas att begå lagöverträdelser. Särskilt skildrar hon rov av egendom, 
ämbetsmannabrott, förräderi samt förtryckande av undersåtar. Dessa typer av 
brott har tidigare även Fogelqvist pekat på i revelationerna, då han visar hur 
Birgitta anklagade sin tids profana och religiösa styrelsemän för att vara 
särskilt hemfallna åt despotism, simoni, falskhet och våld, samt hur Birgitta 
för dem framlade ett program av dygder och välgärningar som de i stället 
borde ägna sig åt.595 Återkommande visade sig därtill de komplikationer i 
Birgittas berättelser vara som angår kampen med stridsmän och vilddjur, 
samt dem som rör nöd och bekymmer vid storgods, i storhushåll eller under 
resor.  

Samtliga av dessa komplikationer går också att hänföra till de omständig-
heter, problem och angelägenheter som i synnerhet det världsliga och and-
liga frälset brottades med – ett sammhälsskikt som därtill ofta rörde sig över 
nationsgränserna i Europa under vallfärder och politiska uppdrag.596 Sanno-
likt kunde således Birgittas primärpublik känna igen sig i det frestande 
maktmissbruk, de väpnade konflikter eller de bekymmer med egendomsför-
valtning och långväga resor som deras privilegierade ställning i samhället 
kunde försätta dem i. Möjligheterna för Birgitta att inbjuda sin publik till 
identifikation förefaller alltså ha varit relativt goda, då mottagarna i hennes 
berättelser inte bara ges möjlighet att känna igen sig i den omgivande värl-
den kring aktörerna utan även i de anfäktelser och faror som där lurar på 
dem. 

Vad angår spelplatsernas lokalisering i de svenska predikanternas exem-
pelberättelser, blir däremot bilden en helt annan utifrån resultaten i kapitel 4. 
Det visade sig att lokaliseringen av deras intriger sprids över tid och rum i 
betydligt större utsträckning än Birgittas. Predikanterna låter ofta aktörer 
röra sig mellan flera olika geografiskt icke-lokaliserbara orter i berättelserna. 
Fastän kyrkliga miljöer dominerar i postillornas exempelberättelser, är det 
nämligen mycket vanligt att dessa kombineras med ofrälses profana lant- 
och/eller stadsmiljöer. Gängse är också att de två senare kombineras.  

Om de svenska predikanterna i föregående kunde tolkas ha som strategi 
att samla sin brokiga församling kring aktörernas allmänmänskliga fysiska 
handlande, så synes följaktligen motsatsen råda när det kommer till de om-

                                                        
595 Fogelqvist 1993b, se särskilt kap. 2, 4 och 5. 
596 För frälsets och de rikas resande under hög- och senmedeltiden, se Labarge 1982. För 
svensk botvallfart, se Nevéus 2002. 
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givningar där aktörerna rör sig. Bortsett från att predikanterna i sina exem-
pelberättelser tycks framlyfta kyrkobyggnaden som en välbekant samlings-
punkt (den plats som deras publiker reellt befinner sig i under predikan), 
tycks de även eftersträva att belysa flera olika typer av folkliga vardagsmil-
jöer, något som Andersson också kommenterat.597 På så vis kan predikanter-
na alltså ha tilltalat olika individer och yrkesgrupper i sin brokiga försam-
ling. Genom att kombinera eller växlande förlägga intrigerna i rurala eller 
urbana miljöer blev det möjligt för både lantbor och stadsbor att känna igen 
sig, och därmed identifiera sig med exempelberättelsernas aktörer. I fråga 
om de geografiskt icke-lokaliserbara orterna kan därför predikanterna hävdas 
nyttja en sorts ”spridningens logik” för att tilltala så många mottagare som 
möjligt i sin heterogena publik. 

Gällande de omständigheter som möter i de svenska predikanternas ex-
empelberättelser, framgick det vidare att de föredrog komplikationer som 
inriktades på frestelsen att bryta framför allt mot kyrkans sakramentala seder 
och bruk. Förutom de ständigt lurande dödssynderna skildrar de mer precist 
frestelsen att begå ocker, frästelsen att vägra hjälpa medkristna och att vägra 
ge allmosor samt frästelsen att hysa vantro. Dessutom utgör även striden 
med trosfiender, hotande hungersnöd, hemlöshet och sjukdom vanliga kom-
plikationer i deras berättelser. Utöver förevisandet av det farliga med reli-
giösa villfarelser i samhället ådagalägger således postillornas exempelberät-
telser en knaper existens och ett mer blygsamt förskingrande av egendom 
och makt: en tillvaro och svårigheter som företrädesvis de lägre profana 
stånden i samhället hade att brottas med. Till skillnad från Birgittas kompli-
kationer är därför predikanternas av en mer allmän karaktär, vilket kan ha 
lockat framför allt fattigare mottagare till att identifiera sig med exempelbe-
rättelsernas aktörer. 

Iakttagelser som talar emot identifikation enligt strategi B 
Medan en hemtam och bekant skildring av tillvaron kan locka adressater till 
identifikation kan däremot beskrivningen av en verklighet, som diametralt 
skiljer sig från adressaternas, ha motsatt effekt. Med den logiken skulle 
följaktligen de av Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättel-
ser som utspelar sig långt tillbaka i tiden kunna förhindra publikens identifi-
kation med aktörerna. I och med att predikanterna i betydligt större utsträck-
ning än Birgitta förlägger exempelberättelsernas handling i biblisk tid eller 
under de föregående århundradena kan dessutom detta ses utgöra ett större 
bekymmer för dem. Som tidigare diskuterades kan emellertid predikanterna 
skönjas anpassa historien (”modernisera” den) för sina mottagare, en an-
passning i vilken de visar att samma moraliska lagar och socioekonomiska 
förhållanden gällde då som nu. Predikanterna visar på koherens och sam-
stämmighet mellan det forntida och nutida. För oavsett epok ställs predikan-
                                                        
597 Andersson 1991b, s. 498–504. 
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ternas aktörer allt som oftast inför komplikationer som rör varje kristens 
religiösa plikter eller den enkla människans försörjning och materiella be-
kymmer. Tidsskillnaden till trots kan därför predikanternas församlingar ha 
inbjudits till identifikation, då aktörerna i deras berättelser konfronterar fler-
talet komplikationer som påminner om de omständigheter som församlings-
borna själva kan ha ställts inför i sin vardag. 

Detsamma kan även hävdas om de många geografiskt exotiska orter som 
de svenska predikanternas exempelberättelser utspelar sig i. Majoriteten av 
församlingsborna var sannolikt inte resvana, till skillnad från Birgittas privi-
legierade primärpublik. Ändå behöver inte det faktum att så många av predi-
kanternas spelplatser förläggs i geografiska orter på kontinenten och i me-
delhavsregionen (i stället för i det svenska riket) helt ha uteslutit församling-
ens identifikation med aktörerna i dessa exempelberättelser. För i sitt impor-
terande av berättelser från det kristna kulturområdet kan välbekanta omstän-
digheter beträffande kyrkoliv och uppehälle flera gånger ha överbyggt de 
uppenbara geografiska skiljaktigheterna – något som i sin tur inte är så kons-
tigt med tanke på att exempelberättelserna retoriskt styrker just kollektivt 
varaktiga moraliska och trosmässiga normer i form av lärdomar. Precis som 
sina europeiska systrar och bröder lär följaktligen de svenska församlings-
borna inte känt igen alla spelplatserna i berättelserna, men väl de där rådande 
”spelreglerna”. Likväl kvarstår faktumet att Birgitta oftare än predikanterna 
skildrar spelplatser som bör ha varit hemtama för mottagarna. Birgitta anslår 
större resonans mellan aktörernas och sin publiks tillvaro: inte bara beträf-
fande deras livsvillkor utan även beträffande deras livsmiljöer. 

Rörande framställningen av de omgivningar och omständigheter som ex-
empelberättelsernas rollfigurerna rör sig i kan det därmed påstås att Birgitta 
starkare lockar sin primärpublik till identifikation än predikanterna. Medan 
båda författarna i ungefär lika stor omfattning gör aktörernas agerande ade-
kvat i förhållande till sin publiks förväntade agerande (vilket argumenterades 
för i föregående delavsnitt), skiljer de sig alltså åt när det kommer till att 
göra aktörernas tillvaro hemtam för publiken. 

Strategi C: social likhet 
 

Överensstämmelser mellan publiken och aktörerna rörande deras sociala 
tillhörighet (däribland kön, ålder, klass, civilstånd och etnicitet) är enligt 
Cohen det minst säkra sättet att åstadkomma identifikation. Ändå framhåller 
han tillsammans med andra identifikationsforskare att mottagare kan ha lät-
tare att identifiera sig med rollfigurer som speglar dem socialt. Orsaken me-
nas vara att mottagarna förväntar sig att sociala likheter mellan dem och 
rollfigurerna även innebär liknande personliga egenskaper dem emellan: 
samma attityder, föreställningar och värderingar. En mottagare kan således 
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lockas till att identifiera sig med rollfigurer som socialt liknar dem i för-
hoppning att dessa utgör själsfränder.  

Som kommenterades i kapitel 4, i undersökningen av de aktörer som fö-
rekommer i Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, är 
det inte alltid som författarna uppger de mänskliga aktörernas etnicitet och 
civilstånd i berättelserna. Om inget annat meddelas tycks det i berättelserna 
också utgås från att aktörerna närmar sig mogen ålder. Dock låter författarna 
ofta i klartext meddela sina publiker om aktörernas och i synnerhet om hu-
vudrollsinnehavarnas kön och stånd. Den sociala hemvisten uttrycks genom 
ståndsbenämningar men också genom uppgifter om namn, befogenheter, 
kläder eller ägodelar. Resultaten från aktörsstudien ovan blottlade vidare att 
Birgitta och predikanterna gör snarlika val när det kommer till aktörernas 
kön. Däremot lyfter författarna fram aktörer med delvis olika stånd. Både 
likheterna i könsfördelningen och skillnaderna i ståndsfördelningen blir 
också intressanta att resonera kring i förhållande till författarnas utsikter att 
förmå sin respektive primärpublik att identifiera sig med exempelberättel-
sernas aktörer. 

Iakttagelser som talar för identifikation enligt strategi C 
Birgitta och de svenska predikanterna hade med all sannolikhet både kvinn-
liga och manliga mottagare i åtanke. Trots det blev det i det föregående ka-
pitlet tydligt att båda fyller sina exempelberättelser med betydligt fler man-
liga aktörer än kvinnliga och könsneutrala. Dessutom dominerar manliga 
huvudrollsinnehavare i bådas berättelser. De manliga huvudrollerna uppgår i 
revelationernas exempelberättelser till 66,7 procent och i postillornas till 
80,6 procent. Dessa procentsatser kan ställas mot de kvinnliga huvudrollerna 
som i revelationernas berättelser uppgår till enbart 30,7 procent (14,0 pro-
cent utan Birgittas rollfigur) och i postillornas till knappa 15,9 procent. Den 
manliga dominansen i berättelserna torde således ge männen i deras veder-
börande publik incitament till identifikation medan kvinnornas identifikation 
kommer i skymundan.  

Enligt identifikationsforskarna behöver dock inte de kvinnliga mottagar-
nas identifikation helt ha förhindrats av aktörernas manliga kön. Som tidi-
gare berörts visar identifikationsstudier att kvinnor och flickor lättare identi-
fierar sig med manliga rollfigurer än män och pojkar med kvinnliga rollfigu-
rer. Att detta även kan ha varit fallet i äldre tid stöds också av Lotta Paulins 
studie av förmodern svensk exempellitteratur från perioden 1400–1750. Pau-
lin argumenterar för att flickor förväntades kunna identifiera sig också med 
det motsatta könet. Därtill visar hon att en del förebildliga flickor i berättel-
serna till och med förses med manliga attribut.598 Om en avsändare vänder 
sig till en publik där båda könen finns representerade kan det således vara ett 
taktiskt riktigt drag att låta fler huvudroller tillfalla manliga aktörer än 
                                                        
598 Paulin 2012, s. 217–233. 
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kvinnliga. Birgittas och predikanternas val av manliga aktörer och huvudrol-
ler skulle annorlunda uttryckt kunna vara ett sätt att locka så många som 
möjligt i deras publiker till identifikation. 

Den manliga oviljan att identifiera sig med aktörer av det motsatta könet, 
som observerats bland moderna publiker, kan dessutom ha varit än markan-
tare i Birgittas och de svenska predikanternas tidevarv. Detta eftersom köns-
rollerna och maktordningen mellan män och kvinnor under medeltiden var 
synnerlig sträng. Det var männen som främst rörde sig på samhället offent-
liga arenor, där de innehade ämbeten och yrken. Därtill var det männen som 
var de juridiska överhuvudena för sina familjer. Allt detta gav medeltidens 
män betydligt större handlingsutrymme än kvinnorna. För att kunna teckna 
senmedeltidens patriarkala samhälle blir det således förståeligt att Birgitta 
och predikanterna, liksom den medeltida homiletiska litteraturen i allmänhet, 
måste lyfta fram just manliga aktörer och till övervägande del göra dem till 
huvudrollsinnehavare i berättelserna.599 Utan premieringen av manligt kön i 
författarnas exempelberättelser skulle det därmed ha blivit knepigare för dem 
att utmåla för sina mottagare samhällets offentliga och kyrkliga liv, dess 
hierarki och dess organisation. Samtidigt skulle Birgitta också ha funnit det 
svårare att nå dem (alltså de manliga ledare) som hade störst makt att refor-
mera den i hennes ögon moraliskt förfallna kristenheten och den katolska 
kyrkan. Ty det hörde till hennes ambition att via Europas styresmän och 
andliga potentater reformera resten av kristenheten. 

Angående aktörernas sociala stånd visade aktörsstudien att Birgitta med-
tar en rad olika ståndsgrupper i exempelberättelserna. Ändå låter Birgitta 
tydligt prioritera aktörer tillhörande de profana och religiösa makthavarna i 
samhället. Samma mönster gjorde sig även gällande för huvudrollerna. Av-
delningen med de profana ledarna intar tillsammans 39,3 procent av alla hu-
vudrollerna, medan avdelningen med de religiösa ledarna tillsammans upp-
går till 22,7 procent. I Birgittas exempelberättelser tillfaller alltså majoriteten 
av huvudrollerna sådana aktörer som i det väsentliga har samma sociala 
ställning som Birgittas målgrupp, och som dessutom dominerar i revelation-
                                                        
599 Det har framförts att manliga aktörers höga frekvens och framstående roller i medeltidens 
homiletiska litteratur i det väsentliga reproducerar samhällets patriarkala struktur och makt-
ordning. Precis som i verklighetens samhälle är ämbeten och offentliga arenor i berättelserna 
avsedda för män (kvinnor var oftast beroende av män vid förvaltningen av sin egendom och 
behövde kyrkans män för att kunna nå frälsning). Därmed blir det också svårare att placera 
kvinnor i berättelserna. Och även i de fall då kvinnor förekommer gör deras underordnade 
ställning att män ofta handlar i deras ställe, beskyddar dem eller tillrättavisar dem. Vid skild-
randet av en sådan misogyn värld är och förblir därför kvinnor ett åsidosatt kön. Det blir, som 
Karras och Polo de Beaulieu anfört i förhållande till engelska och franska predikoberättelser, 
ett sekundärt kön som i mindre mån kan användas för att gestalta samhällets sociala organisat-
ion och flera av dess mellanmänskliga interaktioner och verksamheter. Karras 1992; Polo de 
Beaulieu 1990. Jämför Crohns 1915; Berlioz 1990; Gregg 1997; Lamberg 2014, s. 79–80. 
Nämnas kan även Propps förevisande av manliga hjältars strukturella dominans i förhållande 
till kvinnliga hjältinnor i de ryska folksagorna. Det är ynglingen som tillslut vinner prinses-
san. Propp 1979. 
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erna i sin helhet.600 Genom att i exempelberättelserna premiera kungligheter, 
stormän och herremän jämte kyrkliga ämbetsmän och klosterfolk lockar 
Birgitta, med andra ord, sin privilegierade mottagarkrets till identifikation 
genom social överensstämmelse. 

De svenska predikanterna lyfter däremot fram betydligt fler aktörer från 
samhällets lägre skikt. I aktörsstudien blev det märkbart att de profana ledar-
na gjorde sin närvaro känd i betydligt mindre omfattning i predikanternas 
exempelberättelser än i Birgittas. I stället är det i predikanternas berättelser 
avdelningen med de lägre profana stånden som relativt ofta framträder som 
både aktörer och huvudrollsinnehavare (med undantag för gruppen tjänste-
folk, som intar fler biroller i Birgittas berättelser). Avdelningen med de lägre 
profana stånden tilldelas nämligen 18,8 procent av huvudrollerna i predikan-
ternas exempelberättelser. Delvis inbjuder således även predikanterna sin 
breda folkförsamling till identifikation med exempelberättelsernas aktörer 
genom spegling. 

Likväl är den sociala bilden i författarnas exempelberättelser mer kompli-
cerad än så. För i både predikanternas och Birgittas berättelser visade det sig 
också finnas ett betydande antal rollfigurer som tycks sakna stånd eller till-
hör andra stånd än de som kan hänföras till deras respektive primärpublik. 

Varför så många aktörer med okänd ståndstillhörighet? 
Ett resultat som framkom i aktörsstudien och som socialt inte kan sägas 
spegla författarnas respektive primärpublik är gruppen okänt stånd. Ändå är 
aktörer med okänt stånd synnerligen frekventa i såväl Birgittas som de 
svenska predikanternas exempelberättelser, liksom inom europeiska pre-
dikoberättelser i allmänhet. I Birgittas berättelser tilldelas denna grupp i 
särklass flest huvudroller medan denna grupp hör till de tredje vanligaste 
huvudrollsinnehavarna hos predikanterna. Frågan är dock vad aktörernas 
anonyma ståndstillhörighet kan ha haft för effekt på mottagarnas möjligheter 
att identifiera sig med dem. Dessa aktörer kan ju inte betraktas som sociala 
spegelbilder av publiken. Men de återger heller inte någon alternativ social 
bild. 

Det kan onekligen framhållas att aktörernas ibland mycket vaga status ger 
mottagarna friheten att själva bestämma aktörernas sociala ställning. På det 
sättet blir det faktiskt möjligt för författarna att inbjuda sina mottagare till 
identifikation med en aktör, vars stånd förbigås, om mottagarna med sin 
fantasi väljer att tillskriva aktören sin egen status. Emellertid är det då andra 
ting i berättelsen, än just aktörens sociala tillhörighet, som lockar mottagarna 
till identifikation med denne. Allt hänger på vilka typer av ageranden som 
aktörer med okänt stånd tillskrivs och/eller vilka miljöer de placeras i, eller 
också (som ska beröras i nästa delavsnitt) om de ikläds den moraliska rollen 

                                                        
600 Se häribland Fogelqvist 1993b, s. 31–32, 167–183. Se även Sjöberg 2003, s. 85. För Bir-
gittas aristokratiska syn på medeltidens samhälle, jämför också Waśko 2015. 
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av en tilltalande hjälte. Okänd ståndstillhörighet utgör således inget som i sig 
självt främjar identifikation även om det heller inte försämrar publikernas 
identifikationsmöjligheter. Utelämnandet av en aktörs sociala ställning kan 
således snarast förstås som en metod för författarna att flytta mottagarnas 
uppmärksamhet bort från aktörernas plats i samhällshierarkin till andra vä-
sentliga företeelser i berättelsen. 

Att detta var fallet vittnar också Joan Young Gregg om i sin studie av be-
rättade exempel i engelska predikomaterial, där hon framhåller att predikan-
ter ibland uppmanade sina kollegor till att inte peka ut en bestämd social 
grupp eller igenkännbara individer. Anledningen var att predikanterna på 
detta vis skulle undvika att stöta sig med individer i publiken som annars 
skulle kunna känna sig orättvist behandlade, och som på så vis skulle riskera 
att gå miste om den undervisning som berättelsen innebar.601 Liknande iakt-
tagelse gör även Peter von Moos som i sin diskussion kring de karakterist-
iska dragen hos medeltidens berättade exempel kommenterar att anonyma 
individer är mycket vanliga i franska och tyska predikoberättelser.602 

Genom att framställa aktörer med okänt stånd kan det därmed tänkas att 
Birgitta och predikanterna, i likhet med andra medeltida moralföreläsare, 
kunde tona ned och för en stund styra undan mottagarnas tankar på den egna 
ståndsidentiteten för att få dem att i stället koncentrera sig på annat, såsom 
på deras allmänna förpliktelser som kristna. De många aktörerna med okänd 
ståndstillhörighet kan därför uppfattas som ett slags ”grumliga spegelbilder”, 
som alla betraktare har möjlighet att se sig själva i. 

Iakttagelser som talar emot identifikation enligt strategi C 
Ett sakförhållande, som däremot bör ha försvårat publikens identifikation 
med exempelberättelsernas aktörer, är det faktum att de svenska predikan-
terna i stor utsträckning väljer att framlägga rollfigurer tillhörande de reli-
giösa stånden. Predikanterna kan själva mycket väl ha identifierat sig med de 
eremiter och ordensbröder/ordenssystrar som utgör en av de grupper som 
intar flest huvudroller i postillornas exempelberättelser. Därtill kan predikan-
terna också ha identifierat sig med det lägre prästerskapet eller med abbo-
tarna/abbedissorna och priorerna som även ges flera huvudroller i postillor-
nas exempelberättelser fastän de inte hör till de talrikaste huvudrollsinneha-
varna. Dessa grupper utgör ju närmast predikanternas egna ståndslikar. Be-
träffande lekfolket i församlingen är det emellertid svårt att tänka sig att 
dessa aktörers religiösa ståndstillhörighet skulle verka identifikationsfräm-
jande. 

Motsvarande svårigheter kan även anföras om de bibliska personerna. 
Dessa aktörer förekommer i både revelationernas och postillornas exempel-
berättelser. I Birgittas berättelser innehar de dock försvinnande få huvudrol-

                                                        
601 Gregg 1997, s. 12. Se även diskussionen i Spencer 1993, s. 68–69. 
602 Von Moos 1998, s. 76–77. 
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ler medan de i predikanternas är en grupp som intar lika många huvudroller 
som eremiterna, ordensbröderna/ordenssystrarna. Det är möjligt att predikan-
terna – som dagligen läste Bibeln, bibelkommentarer eller andra religiösa 
skrifter – kan ha känt ett starkt släktskap med många av dessa huvudrollsin-
nehavare: i synnerhet med profeterna och apostlarna. Också deras försam-
lingar kan givetvis ha funnit sociala överensstämmelser med några av de 
mindre bemedlade bibliska personerna. Men med hänsyn till de inflytelse-
rika bibliska trosledarna och kungligheterna bör inte den sociala åtskillnaden 
mellan huvudrollsinnehavarna och församlingsborna ha gått någon motta-
gare förbi. 

Här skulle det också kunna nämnas att predikanternas församlingar likaså 
bör ha märkt att många av aktörerna i postillornas exempelberättelser är av 
annan härkomst än svensk. Som tidigare diskuterades rör sig huvudrollsin-
nehavarna ofta på spelplatser i utlandet. Att framhålla skillnader i etnicitet 
som ett hinder för identifikation blir dock vanskligt. Med undantag för den 
mindre del judar och icke-kristna folk (hedningar) i gruppen marginaliserade 
individer tycks predikanterna faktiskt försöka släta ut etniska skiljaktigheter 
människor emellan. Huvudrollsinnehavarna i deras berättelser beskrivs näm-
ligen först och främst som (katolsk-)kristna. Vidare är etniska skiljaktigheter 
heller inget som accentueras i Birgittas exempelberättelser – ett ointresse för 
etnicitet som även Birgit Klockars framhävt som utmärkande för revelation-
erna i allmänhet.603 När Birgitta riktar sig till sina europeiska mottagare låter 
hon alltså, precis som de svenska predikanterna, understryka aktörernas ge-
mensamma kristna tro och kultur. 

Sammantaget väljer sålunda båda författarna emellanåt rollfigurer vars 
stånd framför allt kan vara det som må ha motverkat deras respektive publiks 
identifikation med dem. Tydligast blir detta i predikanternas exempelberät-
telser, där mindre social spegling uppträder mellan huvudrollsinnehavarna 
och primärpubliken än i Birgittas berättelser. Värt att komma ihåg är likväl 
att social spegling inte utgör ett avgörande kriterium för etablerandet av 
identifikation. Precis som i förhållande till aktörernas agerande eller de om-
givningar och omständigheter där aktörerna befinner sig, utgör social likhet 
en strategi med vilken identifikation med aktörer i berättelser kan åstad-
kommas. Därutöver finns ytterligare en strategi som kan tyckas bestrida den 
strategi som går ut på social likhet och (till viss del) även den strategi som 
går ut på motsvarigheter i aktörernas och mottagarnas agerande. Ty genom 
att framställa aktörer som den avsedda publiken finner synnerligen sympa-
tiska och attraktiva kan avsändaren likaledes inbjuda dem till identifikation. 
 
 

                                                        
603 Klockars 1973, s. 82–85. 
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Strategi D: tilltalande hjältar 
 

Sist men inte minst kan framställningen av tilldragande och tilltalande hjäl-
tar vara en vinnande strategi för åstadkommandet av identifikation. För det 
har visats att publiker vanligen föredrar att identifiera sig med hjältar framför 
förövare. Med stöd av Cohen och andra identifikationsforskare kan närmare 
bestämt en rollfigur, som upplevs som älskvärd av en mottagare, utöva en så 
stark attraktionskraft att mottagaren identifierar sig med rollfiguren trots att 
det finns markanta olikheter i agerande, miljö och social hemvist dem emel-
lan. Det händer följaktligen att mottagare identifierar sig med rollfigurer 
som de känner störst sympati för och som de önskar att de själva var, det vill 
säga med aktörer som förslagsvis är framgångsrikare, djärvare, vackrare, 
kvickare i skämt, talförare eller rikare än de själva. Anledningen menas vara 
nöjet i att få leva sig in i en hedervärdare och lyckosammare version av sig 
själv och att få föreställa sig göra sådant som man själv inte kan men skulle 
vilja ha möjlighet att göra. Enligt denna strategi ska därmed avsändaren 
locka publiken till identifikation genom att utforma en aktör så att denne 
tangerar publikens ideal för hur en sann hjälte bör vara. Aktören ska tillmö-
tesgå mottagarnas hjälteideal.  

Beträffande Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser 
framkom det också i kapitel 4 att hjältar i deras intriger är mycket vanliga. I 
den mest frekventa av författarnas intrigstrukturer, prövningens intrigstruk-
tur, visade de sig faktiskt framföra fler huvudrollsinnehavare i den moraliska 
rollen av en hjälte (en dygdig aktör vilken kristligen meriterar sig) än i rollen 
av en falsk hjälte eller fiende (en syndig/elak aktör som kristligen demerite-
rar sig). Dessutom påträffades huvudrollsinnehavande hjältar även i de andra 
intrigstrukturerna. Särskilt tog hjältar överhanden i de mirakulösa intrigerna, 
där hugsvalande underverk är vanligare än fruktansvärda underverk. 

Att majoriteten av Birgittas och predikanternas huvudrollsinnehavare 
uppskattas axla hjälterollen talar alltså för att författarna också använde sig 
av denna strategi för att inbjuda sin respektive primärpublik till identifikat-
ion. Huvudrollsinnehavarna blir av den orsaken som enhet även intressanta 
att diskutera och att jämföra i förhållande till de hjälteegenskaper som medi-
eforskningen funnit locka moderna publiker till identifikation. Inledningsvis 
är det därför värt att betänka hur dessa hjälteegenskaper förhåller sig till dem 
och till de hjälteideal som Birgittas och predikanternas senmedeltida publi-
ker lär ha funnit tilldragande. 

Tidigare studier: ”moderna” hjälteegenskaper i medeltida hjälteideal 
Faktumet att människor dras till föredömliga karaktärer – till sådana som gör 
gott framför ont – har länge varit känt. Aristoteles menade att ”[…] tragedin 
är en efterbildning av människor som är bättre än vi”, och att dramatiker 
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med publiken i åtanke bör vinnlägga sig om att skildra ärbara rollfigurer.604 
Avsändaren bör således teckna aktörer som i berättelsens intrig intar den 
moraliska rollen av en hjälte. Frågan är emellertid vilka dygder som dessa 
hjältar bör iklädas: vilka fördelaktiga hjälteegenskaper de bör ha. Vad som 
ansetts som heroiskt attraktivt kan ju skifta från tid till annan, mellan kul-
turer och från individ till individ. Dock kan det även antas att det förekom-
mer vissa allmängiltiga hjälteegenskaper som var lika uppskattade av männi-
skor förr i tiden som de är i dag. 

Som förelades i kapitel 2 har det i medievetenskapliga studier observerats 
att publiker föredrar att identifiera sig med aktörer som uppvisar vissa identi-
fikationsfrämjande hjälteegenskaper. Dessa kan sammanfattas i godhet, mod, 
framgång och makt, varvid det sista särskilt tar sig uttryck i vuxen ålder, 
manlighet, styrka, intelligens samt i högre socioekonomisk ställning. Dessa 
hjälteegenskaper skulle också kunna betraktas som tidlösa då de på olika vis 
återfinns hos medeltidens tre klassiska hjältetyper och i de hjälteideal som 
dessa hjältetyper representerar. 

Den första hjältetypen är den tappra riddaren. Från antiken ärvde medel-
tiden den djärva slagskämpen (den som i grekisk mytologi vanligen var en 
halvgud) vilken i kristendomens tappning blev en ridderlig försvarare av 
kyrkan. Därmed representerade den stridande riddaren ett hjälteideal som 
förenade i synnerhet kristligt mod, manlighet, fysisk styrka och högättad 
samhällsställning.605  

Utöver riddaren menar Jacques Le Goff att två andra klassiska medeltida 
hjältetyper och hjälteideal bör läggas till. Den ena är den rättvisa härska-
ren/konungen, som redan återfinns i de bibliska kungarnas föredömen och i 
antikens romerska kejsare men som under medeltiden erhöll sin kristna sär-
prägel. Fursten kom nu att legitimera sin makt såsom en a Deo coronatus, 
’av Gud krönt’ härskare och anslöt då till ett hjälteideal som byggde på klok 
förvaltning, rättvis domsutövning och välgörenhet. Men precis som för rid-
daren hör dessutom hjälteegenskaper som manlighet och högättad börd till 
fursten.606 

Den andra medeltida hjältetypen som Le Goff framhåller är helgonet. 
Helgonskapet förknippades under senantiken och tidig medeltid med martyr-
skap, men utvecklades sedan till en idealtyp för from livsföring enligt Jesus 
exempel, alltså ett liv i enlighet med Imitatio Christi-tanken. Till skillnad 
                                                        
604 Aristoteles Om diktkonsten, kap. 15. 
605 För medeltidens hjälte i riddaren, se företrädesvis Huppé 1975; Bergqvist 2012. För ridder-
lighet och riddarideal, se Keen 1984; Keauper 1999; Frantzen 2004; Keauper 2009.  
606 Le Goff 2004, s. 5–20. I denna inledning till sin studie, av den helige kung Ludvig av 
Frankrike och den helige munken Franciskus, diskuterar Le Goff hur två hjälteideal tillkom 
under medeltiden. Dessa var kungens och helgonets hjälteideal. Vad gäller kungens hjälteide-
al har jag som synes även valt att benämna denna som ”härskarens hjälteideal” eftersom detta 
ideal i grunden handlar om styrelsen över ett territorium och dess invånare: en uppgift vilken 
även kan ges åt en furstlig ställföreträdare. För medeltida kungaideologi, jämför även Char-
pentier Ljungqvist 2014, s. 16 och där angivna referenser. 
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från de föregående hjältetyperna kom därmed helgonets hjälteideal att i 
första hand bygga på andlig makt i form av själslig styrka i tron och andlig 
vishet genom närkontakten med Gud snarare än världslig makt.607 An-
norlunda uttryckt blev helgonet en vanlig människa med en extraordinär tro. 
Detta gjorde också att helgonets hjälteideal blev möjligt för fler att efter-
sträva i sina liv. Helgonet blev ett sorts ”demokratiserat” hjälteideal som 
både kvinnor (framförallt jungfrur) och män med varierande social bakgrund 
kunde eftersträva, även om majoriteten av dem som efter sin död verkligen 
förärades helighet genom kanonisation, både var män av högre börd och män 
som innehade kyrkliga ämbeten.608 

Dessa tre hjältetyper – i egenskap av den tappra riddaren, den rättvisa 
härskaren/kungen och helgonet – företräder alltså olika hjälteideal. Ändå 
behöver de inte alltid förekomma isolerade, då hjälteidealen också kan kom-
bineras. I sin studie visar Le Goff på hur kungens och helgonets hjälteideal 
förenades i den helige korsfarande kung Ludvig av Frankrike, som under 
senmedeltiden kom att betraktas som något av en ”superhjälte”.609 Heliga 
riddare är också ett återkommande inslag i den medeltida kulturen, liksom 
ridderligt stridande kungar eller mäktiga herrar som både strider för kristen-
heten och agerar omdömesgilla förvaltningsmän och domare. Alla är de hjäl-
tar vars popularitet åtminstone delvis skulle kunna förklaras av deras sam-
manförande av olika hjälteideal och identifikationsfrämjande hjälteegen-
skaper. 

De tre klassiska hjältetyperna och deras hjälteideal – liksom eventuella 
kombinationer av dem – kan därmed hållas som referenser för vad medeltida 
publiker generellt må ha funnit tilldragande hos hjältar. För att diskutera 
Birgittas och de svenska predikanternas utsikter att inbjuda sin respektive 
primärpublik till identifikation kommer jag därför att analysera hur exem-
pelberättelsernas huvudrollsinnehavare förhåller sig till dessa hjälteideal. Jag 
kommer närmare bestämt att överlägga hur författarnas huvudrollsinneha-
vare relaterar till de olika hjälteegenskaperna och till de tre hjälteideal som 
egenskaperna kan hänföras till. 

Iakttagelser som talar för identifikation enligt strategi D 
Flera huvudrollsinnehavare som axlar den moraliska rollen av en hjälte i 
Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser har redan be-
rörts. Så inte minst i det föregående kapitlets undersökning av de intrigstruk-

                                                        
607 Le Goff 2004, s. 5–20. Jämför hur medeltida helgon framhölls som hjältar i Gurevič 1988, 
s. 49–54. För den medeltida helgonkultens ursprung, se Brown P. 1981. 
608 Rubin 2013. Ett undantag till denna regel menar Vauchez var de italienska helgonen som 
faktiskt i stor utsträckning också kom från de lägre profana stånden. Även bland dessa domi-
nerar dock män. Vauchez 1997, s. 184. 
609 Le Goff refererar till påve Bonfatius VIII som vid kung Ludvigs kanonisation förärade 
honom tillnamnet superhomo, ’övermänniska’, som beskrivning av hans exceptionella egen-
skaper i förenandet av ett gott regentskap med fromma gärningar. Le Goff 2004, s. 876. 
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turer som författarna ger sina exempelberättelser. Där visades de huvudrolls-
innehavande hjältarnas identitet variera mycket, fastän de också delade vissa 
grundläggande kännetecken. Den välborna jungfrun som valde mellan två 
friare, den fattiga bonden som sådde åkern med agnar, den predikande bro-
dern som djärvt samtalade med djävulen, Birgitta som erfor en gudomlig 
värme medan tjänarna frös samt aposteln Johannes som fick en sällsam syn, 
var alla huvudrollsinnehavare som iscensatte de identifikationsfrämjande 
hjälteegenskaperna godhet, mod och framgång. Några av de nämnda hjältar-
na beskrevs bokstavligen med det etiska epitetet ”god”. Därtill demonstrera-
des deras föredömliga agerande. För oavsett om det gällde att tackla en 
prövning, att erhålla kunskap i samtal eller att bevittna Guds mirakulösa 
ingripande, lät sig dessa hjältar (och hjältinnor) varken nedslås, skrämmas 
eller ta till flykten. I stället strävade de, var och en på sitt sätt, efter att be-
mästra den situation som de hamnat i. Till slut var detta även något som de 
lyckades med, likt andra hjältar i Birgittas och predikanternas berättelser 
generellt.610 Sett till dessa basala hjälteegenskaper tycks därmed författarna 
ha utformat sina huvudrollsinnehavare på ett sätt som bör ha frambringat 
mottagares sympati och vilja till inlevelse med dem. 

Vidare är makt en identifikationsfrämjande hjälteegenskap som många av 
författarnas huvudrollsinnehavare besatt. För det första förenades majorite-
ten av dem i den makt som kom av deras ålder: huvudrollsinnehavarna var 
giftasvuxna eller äldre varvid merparten kan antas ha varit medelålders. 
Som redan kommenterats tycks Birgitta och de svenska predikanterna för det 
mesta ha tecknat aktörer som var förnuftsmässigt mogna. Exempelberättel-
sernas huvudrollsinnehavare kunde ibland vara unga, men de förefaller oftast 
ha nått en ålder då de kan hållas moraliskt ansvariga för sitt agerande.611 Ål-
dersbeteckningar anges nämligen endast i författarnas berättelser om en in-
divid avviker från den vuxna konventionen genom att vara en minderåring 
eller en åldring. Fastän det bland författarnas huvudrollsinnehavare före-
kommer barn och äldre personer, var således det normala att huvudrollsinne-
havarna åldersmässigt befann sig någonstans däremellan – ett faktum som 

                                                        
610 Jämför här de exempelberättelser med huvudrollsinnehavande hjältar som togs upp i fotno-
terna till undersökningen av Birgittas och predikanternas intrigstrukturer i kap. 4 ovan. Alla 
förenas de i viljan att sona eventuella oförrätter och att göra rätt emot Gud, nästan och kyrkan, 
vari de kan anses äga godhet, mod och vara framgångsrika. 
611 En person som ansågs vara giftasvuxen under senmedeltiden skulle visserligen med dagens 
mått kunna betraktas som ett barn. Kyrkan tillät giftermål för kvinnor från 12 års ålder varvid 
klosterlöfte kunde avläggas från 15 års ålder. För män var åldersgränserna något högre. Jäm-
för Rajamaas diskussion rörande åldersbestämmelser och praktiken i Vadstena kloster. Ra-
jamaa 1992, s. 87–88. Den medeltida synen på gränsen mellan barn och vuxen var dock en 
annan än dagens, då den som skulle gifta sig eller avlägga klosterlöfte ansågs vara mogen att 
själv överväga och samtycka till det sakrament som äktenskapet innebar. Han eller hon var 
alltså vuxen i lagens och kyrkans mening. 
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också uppmärksammats inom exempellitteraturen generellt.612 För det andra 
förenades större delen Birgittas och predikanternas huvudrollsinnehavare 
även i den makt som kommer av deras manliga kön: det kön som av hävd 
innehade det största handlingsutrymmet och inflytandet i samhället och som 
könsblandade publiker visats ha lättast att identifiera sig med. Hjältinnor 
såsom välborna jungfrur och Birgittas rollfigur förekommer bevisligen i in-
trigerna jämte andra kvinnor. Men med anledning av att manliga huvudrolls-
innehavare så kraftigt dominerar i revelationernas och postillornas exempel-
berättelser, är det följdriktigt också hjältarna, och inte hjältinnorna, som i 
berättelserna blir talrikast. Också aktörernas makt i mogen ålder och manliga 
kön talar således för att författarna hade goda möjligheter att locka sina 
publiker till identifikation med de huvudrollsinnehavande hjältarna i berät-
telserna. 

Emellertid finns det även hjälteegenskaper som åtskiljer de huvudrollsin-
nehavare som i Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser 
agerar hjältar. Författarnas huvudrollsinnehavare förhåller sig faktiskt olika 
till identifikationsfrämjande makt som uttrycks i styrka, intelligens jämte hög 
social ställning. Och emedan dessa hjälteegenskaper på skilda sätt kan hän-
föras till medeltidens tre klassiska hjältetyper och deras hjälteideal – den 
tappre riddaren (fysiskt stark och högboren), den rättrådige härskaren/kung-
en (klok i sin världsliga styrelse och högättad) samt det fromma helgonet 
(själsligen stark i sin tro och vis i andliga ting) – förhåller sig författarna 
även olika till dem. De huvudrollsinnehavare som dominerar i Birgittas och 
predikanternas exempelberättelser ansluter, med andra ord, till de medeltida 
hjälteidealen i olika omfattning. I det följande vill jag därför inte bara disku-
tera hur författarna förhåller sina huvudrollsinnehavare till de identifikat-
ionsfrämjande hjälteegenskaperna i de tre hjälteidealen. Jag vill också anföra 
möjliga skäl till författarnas val mot bakgrund av vad de fann vara pedago-
giskt försvarbart och motiverat att delge sin respektive primärpublik. 

Gällande Birgitta skulle till att börja med de huvudrollsinnehavande 
världsliga frälsemän, som ikläds den moraliska rollen av en hjälte i hennes 
exempelberättelser, kunna hänföras till riddarens hjälteideal. Som tidigare 
visats utgör de världsliga frälsemännen den enskilt största gruppen av man-
liga huvudrollsinnehavare i Birgittas berättelser. Därutöver är det ofta de 
som i berättelserna till följd av sin höga sociala status ställs inför vanligt 
förekommande komplikationer såsom frestelser vid maktutövning, väpnade 
tvekamper samt nöd vid förvaltningen av gods. De huvudrollsinnehavande 
världsliga frälsemännen får i och med det nyttja sin kroppsstyrka och strids-
duglighet. Det kan här dras till minnes om exempelberättelsen med den 
hovman som av de rätta skälen lät svära riddareden och som därför lönades 

                                                        
612 Mot bakgrund av de många vuxna rollfigurerna i den förmoderna exempellitteratur som 
Paulin studerat, menar hon att barn och unga förväntades identifiera sig och lära sig från 
vuxna förebilder. Paulin 2012, s. 144–146. 
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med mod och kroppskrafter för att försvara kristenheten (se kapitel 3 s. 155–
156 ovan). 

Ändå är det värt att framhålla att Birgitta, hos de av sina huvudrollsinne-
havande världsliga frälsemän som ikläds hjälterollen, ännu oftare fokuserar 
på färdigheter bortom krigföring. Här kan det än en gång påminnas om den 
allegoriska exempelberättelsen med den vinodlande herremannen som visste 
att ta vara på det vin som av varierande kvalité producerades på hans vingår-
dar och som förklarade sitt handlande för sina tjänare (se kapitel 3 s. 139–
140 ovan). Det var i detta fall inte herremannens fysiska styrka som betona-
des utan hans duglighet och intelligens som husbonde. Enligt Le Goff är 
emellertid klokskap i förvaltning, rättsskipning och välgörenhet hjälteegen-
skaper som snarare förknippas med härskarens/kungens hjälteideal. Det kan 
således argumenteras för att de goda världsliga frälsemän som i Birgittas 
berättelser intar huvudrollen ofta ansluter till en förening av två hjältetyper: 
till sammanföringen av riddarens och härskarens/kungens hjälteideal. Me-
dan kungar betydligt mer sällan ges huvudrollen i revelationernas exempel-
berättelser är det följaktligen (i deras ställe) det världsliga frälset som åter-
kommande skildras agera som förvaltande och rättsskipande härskare.613 
Genom att förena de två hjälteidealen ger Birgitta därmed sina mottagare 
tämligen mäktiga och åtråvärda hjältar att identifiera sig med. Dessutom kan 
det hävdas att Birgitta med hjälp av dessa hjältar ville lära just de profana 
makthavarna i sin publik att vara både tappra kämpar och rättvisa ledare i 
Guds namn. 

Förutom de världsliga frälsemännen tilldelar Birgitta också ett stort antal 
huvudroller till de kyrkliga stånden. I synnerhet prioriterar hon ordensbrö-
der, biskopar och abbotar/priorer, som när de axlar den moraliska rollen av 
en hjälte i intrigen skulle kunna hänföras till helgonets hjälteideal. Anled-
ningen är att flera av dem är kanoniserade helgon, medan andra är ”Guds 
vänner”. Flera av dem utgör med andra ord Birgittas teologiskt skolade bikt-
fäder, medarbetare och fromma bekantskapskrets som beskrivs som helgon-
lika i sin vandel. Detta var något som framkom vid undersökningen av ex-
empelberättelsernas spelplatser, där flera historiskt välkända individer place-
rade Birgittas intriger i framför allt hennes egen tid, men också i vissa fall i 
tidigare epoker. Betydelsefullt är att dessa munkar, biskopar och klosterföre-
ståndare högaktas just för sin stora gudskärlek och expertis i trosfrågor. 
Nämnas kan exempelberättelsen med den helige biskopen Nikolaus, som 

                                                        
613 Här kan jämföras med tidigare studier av Birgittas förhållande till det världsliga frälset, 
riddarna och deras ideal. Jämför Klockars 1973, s. 103–104; Härdelin 1998, s. 93; Nyberg 
2003; Bergquist 2003, s. 129–130; Harrison 2005, s. 472–475. Det bör också kommenteras att 
Birgitta inte drar någon skarp skiljelinje mellan den stormannaklass som hon själv tillhörde 
och det lägre ridderskapet. I revelationerna beskrivs de alla tillhöra det världsliga frälset. 
Riddartiteln var också en värdighet som medlemmar i Birgittas stormannafamilj tilldelades, 
då bl.a. hennes make Ulf Gudmarsson utnämndes till riddare, riksråd och lagman, liksom 
Birgittas far, bror och söner. 
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uppenbarade sig för Birgitta och berättade om sitt livs dygder och goda gär-
ningar i Guds tjänst och hur Gud lönat honom (se kapitel 3, s. 127). Vidare 
kan det dras till minnes om exempelberättelsen med subpriorn Petrus av 
Alvastra som, efter att ha tvivlat på Birgittas gudomliga nåd, tog på sig upp-
giften att på latin nedskriva hennes uppenbarelser (se kapitel 3, s. 133–134). 
Båda dessa kyrkliga föreståndare demonstrerar identifikationsfrämjande 
själslig styrka och visdom i tron. De utgör hjältar vars nära kontakt med Her-
ren gör dem fascinerande och tilltalande att leva sig in i. Det kan också tän-
kas att särskilt de religiösa makthavarna i Birgittas publik skulle manas till 
att bättre akta sin andliga livsföring med hjälp av dessa hjältar, även om hel-
gonen manade alla människor till efterföljd.614 

Men i revelationerna kan de hjälteegenskaper som förknippas med helgo-
nets hjälteideal också ses karaktärisera Birgittas egen rollfigur. För trots att 
Birgitta i revelationernas exempelberättelser är en lekkvinna och inte en 
jungfrulig nunna, uppvisar hon i dem en unik spirituell begåvning som effek-
tivt förenas med hennes självpåtagna avhållsamhet, i det att hon fromt vänt 
sig bort från sitt världsliga aristokratiska liv till förmån för ett i andlighetens 
tjänst. Föga förvånande är det också just den moraliska rollen som hjältinna 
som Birgittas rollfigur nästan alltid axar i de många intriger där hon intar 
huvudrollen. Birgitta framställer sig i exempelberättelserna som ett blivande 
helgon värd att lovprisa och att inspireras av, något som tidigare Päivi Sal-
mesvuori diskuterat i termer av att Birgitta redan i livet lyckades uppnå auk-
toritet såsom ett ”levande helgon” tack vare sina revelationer.615 Det är där-
med Birgittas identifikationsfrämjande själsliga styrka i tron på Kristus, och 
hennes gudskärlek vid uträttandet av sitt profetiska uppdrag, som tonvikten 
läggs vid. Birgittas helgonlika rollfigur må alltså haft svårare att locka män 
till identifikation, men givit de högborna kvinnorna (de gifta liksom de klos-
terlevande) i hennes publik en synnerligen attraktiv och spännande hjältin-
neroll att leva sig in i och att försöka efterlikna.616 

I de svenska predikanternas exempelberättelser råder däremot helt andra 
förhållanden. Som redan anförts framträder betydligt färre världsliga frälse-
män som huvudrollsinnehavare i predikanternas intriger. Det ger vid handen 
att predikanterna inte heller berör riddarens hjälteideal i samma omfattning 
som Birgitta. Vidare är också huvudrollsinnehavande kejsare och kungar få 
till antalet i postillornas exempelberättelser, vilket gör att härskarens/kung-
ens hjälteideal i dem heller inte blir särskilt framträdande. Även om det fö-
rekommer huvudrollsinnehavande världsliga frälsemän och regenter som 
ibland ikläds den moraliska rollen av en hjälte, är det således inte dessa två 

                                                        
614 För helgonens och gudsvännernas betydelse som efterföljansvärda förebilder och exempel 
i Birgittas tanke, se Klockars 1973, s. 183–191. 
615 För Salmesvuoris definition av det levande helgonet, se Salmesvuoris 2014, s. 2–4. 
616 För kvinnliga helgons influerande av medeltida kvinnliga publiker, se även Sanok 2007. 
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hjältetyper och hjälteideal eller kombinationen av dem som predikanterna 
ger företräde åt.617 

Ett möjligt skäl till detta kan vara att predikanterna varken fann den 
tappra riddaren eller den rättrådige härskaren/kungen utgöra det hjälteideal 
som bäst kunde bidra till att fostra deras primärpublik till goda kristna. För 
vid ständig identifikation med sådana högborna hjältar skulle predikanterna 
riskera att locka sina folkförsamlingar till att också reellt försöka efterlikna 
dessa hjältar, med potentiella följder av social oro. Medan Birgitta hade för 
avsikt att moraliskt fostra samhällets elit var ju predikanternas uppdrag att 
moraliskt hålla samman och fostra en socialt stratifierad församling. Att 
predikanterna ej premierar huvudrollsinnehavare som ansluts till riddarens 
och härskarens/kungens hjälteideal, bör således inte tolkas som att deras 
primärpublik inte var kapabla till att identifiera sig med dessa. Snarare bör 
det tolkas som att predikanterna inte fann det lämpligt för deras församlingar 
att identifiera sig med dem.  

Ur moralisk fostringssynpunkt bör alltså de svenska predikanterna i stäl-
let ha ansett det nyttigare för församlingsborna att samlas kring och identifi-
era sig med huvudrollsinnehavare som kan föras till helgonets hjälteideal. 
Och om man tittar närmare på deras exempelberättelser blir det även synligt 
att predikanterna väsentligen prioriterar det tredje hjälteidealet. Saken är den 
att de till helgonets hjälteideal låter ansluta en rad huvudrollsinnehavare 
hemmahörande inom flera olika stånd. 

För det första skulle de talrika huvudrollsinnehavande eremiterna och or-
densbröderna, som i predikanternas exempelberättelser axlar den moraliska 
rollen av en hjälte, kunna hänföras till helgonets hjälteideal. De bildar (till-
sammans med bibliska personer) den största gruppen av manliga huvudrolls-
innehavare i postillornas exempelberättelser. Därutöver är det ofta asketer 
och munkar som i predikanternas berättelser involveras i komplikationer 
såsom verbala tvekamper med trosfiender eller djävlar, vari deras helgonlika 
styrka i tro och andlig visdom kommer till uttryck. Det kunde inte minst ses 
beträffande den tidigare berörda predikande ordensbrodern, som i kyrkan 
talade med djävulen och sedan varnade lekfolket för att låta djävulen göra 
dem blyga vid bikten. Denna ordensbroder är som huvudrollsinnehavande 
hjälte inte bara själsligen trygg och orädd i mötet med djävulen, utan också 
from och förnuftig i det att han inser sanningen i djävulens ord och använder 
dem till lekfolkets gagn (se kapitel 4, s. 182–183 ovan). Dessutom är ett par 

                                                        
617 Till undantagen skulle förvisso kungar såsom Olav av Norge och Ludvig av Frankrike 
kunna framhållas – huvudrollsinnehavande kungar vilka förelades vid undersökningen av 
spelplatsernas tidsplanering i predikanternas exempelberättelser i kap. 4 ovan. Men viktigt att 
beakta är att båda kungarna utgör helgon. Dessa huvudrollsinnehavare kan således hävdas 
kombinera härskarens/kungens hjälteideal med helgonets hjälteideal. Just helgonaspekten (av 
själslig styrka i tron och andlig visdom) kan därmed ha gjort att predikanterna ansåg dem vara 
lämpligare än andra riddare och härskare/kungar för deras församlingar att identifiera sig med. 
Helgondygderna ville predikanterna nog att församlingen skulle försöka imitera. 
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eremiter och ordensbröder i postillornas berättelser även formellt kanonise-
rade individer. Likväl framkom det vid undersökningen av exempelberättel-
sernas spelplatser och deras tidsplanering att majoriteten av de helgonförkla-
rade i predikanternas berättelser är abbotar och priorer, präster eller bisko-
par som levde under tidig- eller högmedeltiden. Bland dem finns exempelbe-
rättelsen med den helige abboten Makarius som i samtal med en hednings 
dödskalle i öknen kom till insikt om förhållandena i helvetet och Kristus 
rättvisa (se kapitel 3, s. 126 ovan). Också han utgör härvid en huvudrollsin-
nehavande hjälte vars identifikationsfrämjande styrka i tron och andliga vis-
dom accentueras. Det blir attraktivt att leva sig in i Makarius mot bakgrund 
av hans själskraft och gudsbenådade förmågor.  

Vad predikanternas breda primärpublik beträffar skulle de visserligen inte 
frestas att se sig själva som trons uttolkare eller till att föra ett kontemplativt 
liv. Däremot kan det tänkas att publiken genom identifikationen med dylika 
huvudrollsinnehavare skulle lära sig att se bortom sina vardagsliv och be-
grunda den större metafysiska tillvaron. Likt ovannämnda fromma hjältar 
skulle mottagarna andaktsfullt överväga själens väg mot frälsningen.618 I sina 
berättelser kan predikanterna, med andra ord, hävdas göra sådana aktörer 
som i mycket påminner om dem själva till attraktiva hjältar inför sin försam-
ling. 

För det andra skulle de talrika huvudrollsinnehavande bibliska personer-
na, som i predikanternas exempelberättelser innehar den moraliska rollen av 
en hjälte, kunna hänföras till helgonets hjälteideal. Till skillnad från flertalet 
av de andra grupperna är emellertid denna tämligen brokig, då den rymmer 
heliga apostlar och allehanda tidiga kristna från det Nya Testamentets era till 
forntida förfäder, profeter och kungar från det Gamla Testamentets era. Ge-
mensamt för de bibliska huvudrollsinnehavarna är emellertid deras själsliga 
styrka i tron, andliga visdom och kärlek till Herren. Ibland ställs de såsom 
aposteln Johannes inför komplikationen i en andlig gåta (se kapitel 4 s. 190 
ovan), som de vist söker svaret på i sin strävan efter att förstå Gud själv. 
Andra gånger möter de komplikationer rörande världens bekymmer. Här kan 
det påminnas om Jesus allegoriska exempelberättelse med den barmhärtiga 
samariern som, tvärtemot den vägfarande prästen och mässdiakonen, lät 
hjälpa en rånad och lemlästad man som halvdöd låg vid vägkanten mellan 
Jeriko och Jerusalem (se kapitel 3, s. 140–141). Samariern må till skillnad 
från apostel Johannes inte vara ett helgon till namnet eller teologiskt bevand-
rad. Dock är han utan tvekan en i Bibeln välkänd och auktoriserad hjälte som 
får symbolisera lekmannens folkliga fromhet och möjlighet att genom med-
mänsklighet närma sig helgonets hjälteideal. Detta är tillika något som gör 
samariern till en föregångare för helgonlika hjältar bland medeltidens bor-

                                                        
618 För folkets och klerkernas nära relation med helgon, jämför Amos 1996; Thayer 1996; 
Vauchez 1997. Se även Gurevič’ diskussion om medeltidens helgon som ett medel för kyrkan 
att ge människor passande hjältar och förebilder att sträva efter. Gurevič 1988, s. 49–54. 
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gare och bönder: sådana som också ibland framträder i predikanternas ex-
empelberättelser (jämför den fattiga bonden som sådde åkern med agnar i 
kapitel 4, s. 174–176 ovan). Såväl aposteln Johannes som den barmhärtiga 
samariern kan alltså betraktas som attraktiva hjältar som inbjuder till identi-
fikation samtidigt som de blir ypperliga rättesnören i predikanternas fostran 
av sin folkliga primärpublik. De hör till den kristna kulturens mest välkända 
hjältar samtidigt som de företräder en kristlig kärlek som mottagarna både 
kunde och förordades ta efter.619 

Iakttagelser som talar emot identifikation enligt strategi D – och en möjlig 
paradox 
Emellertid finns det även sådant som kan ha hindrat författarna från att leda 
sin respektive primärpublik till identifikation med exempelberättelsernas 
huvudrollsinnehavande hjältar. Återigen kan exempelberättelsernas lapida-
riska format påtalas som ett potentiellt hinder för publikernas identifikation, 
när det medför att enbart ett begränsat antal uppgifter om aktörerna kan 
medtas i berättelserna. Bland de identifikationsfrämjande hjälteegenskaper 
som identifikationsforskare funnit finns också sådana som Birgitta och de 
svenska predikanterna i mycket liten omfattning berör i sina berättelser. Hit 
hör främst huvudrollsinnehavarnas utseende och skämtsamhet.620 Därtill är 
det långtifrån alltid som huvudrollsinnehavaren är vältalig. Särskilt i de kort-
aste exempelberättelserna kan det således tänkas att det var svårare för för-
fattarna att locka sina mottagare till identifikation, eftersom publiken i dessa 
får kort om tid på sig att lära känna huvudrollsinnehavaren och att värdesätta 
denne som en sympatisk och tilltalande hjälte. 

Ett annat hinder för författarna att inbjuda sina mottagare till identifikat-
ion är att inte alla av deras huvudrollsinnehavare axlar den moraliska rollen 
av en hjälte. Som tidigare diskuterades vid undersökningen av Birgittas och 
predikanternas intrigstrukturer är de huvudrollsinnehavande hjältarna i majo-
ritet i båda författarnas exempelberättelser. Ändå finns i deras intriger också 
en icke förringbar andel huvudrollsinnehavare som intar den moraliska rol-
len av en falsk hjälte eller i några fall den av en fiende. Den i kapitel 4 be-
rörda jungfrun som trodde sig vara lurad av djävulen, tjuven som med djävu-
lens hjälp försökte undkomma rättvisan, charlatanen som utförde den präst-
vigdes göromål, äktenskapsbryterskan som vanhelgande inträdde i Salomos 

                                                        
619 För medeltidsmänniskans relation till bibliska personer, se bl.a. Pernler 2012, s. 70–71. 
620 Att aktörerna/huvudrollsinnehavarna sällan tilldelas en skämtsam personlighet (ges humor) 
betyder emellertid inte att de sällan tecknas humoristiskt av författarna. Exempelberättelserna 
kan mycket väl framställas i avsikt att få publiken att dra på munnen då en löjeväckande 
individ skildras (se kap. 3, s. 151–154 ovan). Då handlar det dock om att få publiken att 
skratta åt en syndig huvudrollsinnehavare i stället för att få publiken att skratta med en dyg-
dig huvudrollsinnehavare som munvigt ger svar på tal eller handlar på ett finurligt sätt. Med 
skämtsamhet menar jag här det senare. Det är alltså sällan som publiken inbjuds till att skratta 
med en aktör i Birgittas och predikanternas exempelberättelser. 
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tempel samt väpnaren som dräpte sin frilla (se s. 176–177, 180–181 och 
187–189 ovan), kunde alla ses utgöra huvudrollsinnehavande falska hjäl-
tar/hjältinnor i intriger som saknade sanna hjältar/hjältinnor. Enligt den iden-
tifikationsstrategi som tar fasta på tilldragande hjältar bör således de åter-
kommande falska hjältarna i författarnas exempelberättelser snarast tala 
emot identifikation. Birgittas och de svenska predikanternas respektive pri-
märpublik lär ju inte ha funnit dessa syndiga och olycksdrabbade huvudrolls-
innehavare tilltalande att leva sig in i.  

Eller kan de möjligen ha identifierat sig med dem i alla fall? Med stöd av 
såväl Aristoteles som modern identifikationsteori anses människor dras till 
goda rollfigurer. Likväl finns det enligt Cohen och andra identifikationsfors-
kare undantag till denna regel. För paradoxalt nog har det visats att tv-tittare 
ibland är villiga att identifiera sig med en uppenbart ond rollfigur, vilken de 
av en eller annan anledning finner mer attraktiv än andra rollfigurer.621 Att 
något liknande kan ha förekommit på medeltiden anför också Scanlon, då 
han menar att publiker faktiskt förväntades identifiera sig med både före-
dömliga och förkastliga huvudrollsinnehavares företaganden i exempellitte-
raturen (se citatet i kapitel 2, s. 72 ovan). 

Det blir därför angeläget att fråga sig om Birgittas och predikanternas re-
spektive primärpublik ibland kunde lockas till identifikation även med en 
klandervärd aktör i deras exempelberättelser. Det kan även frågas vilka kon-
sekvenser detta i så fall kunde få för författarnas moraliska fostran av publi-
ken. Om författarna ville att mottagarna skulle sympatisera med och ta efter 
hjältarna i deras berättelser, hur kan de då ha ställt sig inför möjligheten att 
mottagarna i stället identifierade sig med de falska hjältarna eller med fien-
derna? 

”Risken” för identifikation med falska hjältar/fiender och dess 
konsekvenser 
Det är till att börja med inte orimligt att anta att författarnas respektive pri-
märpublik emellanåt frestades att identifiera sig med de falska hjältarna eller 
fienderna i exempelberättelserna. Särskilt bör detta ha varit fallet när en falsk 
hjälte eller en fiende uppträder som huvudrollsinnehavare i stället för hjälte i 
intrigen – alltså när en hjälte saknas i berättelsen. Ty Birgitta och de svenska 
predikanterna kan mycket väl, utifrån de tre tidigare diskuterade strategierna 
för identifikation, ha fått sina mottagare att: A. känna igen sig i lastbara roll-
figurers agerande, B. finna den omgivning och de omständigheter som den 
lastbara rollfiguren rör sig i hemvana, eller C. betrakta sig själva som socialt 
speglade i en lastbar rollfigur. Eventuellt skulle också publiken ibland kunna 

                                                        
621 Anledningarna till att mottagare ibland identifierar sig med onda rollfigurer har ännu inte 
kunnat fastslås närmare. Cohen och andra identifikationsforskare utesluter dock inte i sina 
studier att även onda rollfigurer kan ha egenskaper som lockar publiker till identifikation. Se 
diskussionen i Cohen 2006, s. 188; Cohen & Tal-Or 2017, s. 135–136, 143–145. 
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finna den lastbara rollfiguren tilldragande om denne visas leva ett bättre liv 
än hjälten, eller visas besitta flera åtråvärda hjälteegenskaper (förutom god-
het) som mottagarna själva skulle vilja ha. 

Dessutom kan också andra ting ha fått enskilda mottagare i författarnas 
respektive publik att erfara stark sympati med en klandervärd aktör. För-
slagsvis kan det spekuleras i att huvudrollsinnehavare som uppträder rebel-
liskt mot överordnade eller sturskt mot kyrkliga företrädare ibland kan ha 
vunnit publikens deltagande. Samma sak kan också ha gällt huvudrollsinne-
havare som bryter mot påbud som upplevs som orättvisa eller oviktiga att 
följa. Beteenden som dessa kan ha talat till somliga mottagares tillbakahållna 
aggressioner och frustration och därför ha lockat fram känslan av empati och 
upplevd samhörighet med rollfiguren trots att denne beskrivits som syndig. 

Men blir konsekvenserna av en sådan identifikation egentligen skadliga 
för Birgittas och predikanternas vilja att moraliskt fostra sina publiker? Fa-
ran finns att mottagarna vid identifikationen med en falsk hjälte eller fiende 
inte tar till sig berättelsen på det sätt som författarna ämnade och att motta-
garna rentav förkastar den lärdom som exempelberättelsen ges till stöd för. 
Dock synes en sådan konsekvens i realiteten vara mindre trolig med anled-
ning av exempelberättelsernas tämligen starka moralisering. Som tidigare 
diskuterats i förhållande till intrigernas strukturella uppbyggnad i kapitel 4 
söker Birgitta och predikanterna leda mottagarnas tankar i ändamålsenlig 
riktning. I likhet med annan medeltida exempellitteratur slutar det i deras 
berättelser nästan alltid lyckligt för den dygdiga hjälten (vid föreläggandet 
av dennes belöning eller framtida frälsning) och olyckligt för den syndiga 
falske hjälten eller elake fiende som ej vill bättra sig (vid föreläggandet av 
dennes bestraffning eller framtida straff). Om den enskilde mottagaren iden-
tifierar sig med den syndiga falske hjälten eller med den elake fienden får 
denne således även erfara smärtan av rollfigurens nederlag. Mottagaren kan 
alltså uppleva sig själv bli bestraffad vid en sådan identifikation: känna ett 
obehag som i förlängningen kan lära mottagaren att i sitt eget liv inte handla 
på dylikt sätt. För kanske reflekterar mottagaren efter berättelsen över likhet-
er mellan det egna jaget och den klandervärda rollfiguren. 

Även det att adressater ibland kan ha identifierat sig med syndiga falska 
hjältar eller med elaka fiender, kan följaktligen haft övervägande nyttiga 
följder för Birgittas och predikanternas undervisning av dem. Det som sker 
vid en sådan identifikation är ju i själva verket att den enskilde mottagaren 
identifierar syndaren i sig själv. Annorlunda uttryckt finner mottagaren då 
sin inneboende hemliga önskan att synda, varpå han eller hon ges starka 
incitament att ändra sitt beteende. Att tolka publikens ”risk” för identifikat-
ion med onda aktörer i författarnas exempelberättelser som skadlig bedömer 
jag därför vara fel.  

Troligen ville Birgitta och predikanterna att deras respektive primär-
publik skulle identifiera sig med de hjältetyper som deras huvudrollsinneha-
vare i bred majoritet ansluter till. Dessa var ju hjältar som författarna lär ha 
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funnit lämpliga för sin respektive primärpublik. En sådan identifikation bör 
också ha varit angenämare och mer upplyftande för deras publiker att erfara.  

Men också om mottagarna identifierade sig med de falska hjältarna eller 
med fienderna i författarnas exempelberättelser kom de av allt att döma att ta 
till sig författarnas fostran. Som Scanlon påpekat kunde publiken vid identi-
fikation med goda huvudrollsinnehavare lära sig av deras framgångsrika 
handlande och belöning medan publiken vid identifikation med onda huvud-
rollsinnehavare kunde lära sig av deras destruktiva handlande och fall. Oav-
sett vem mottagarna valde att identifiera sig med i exempelberättelsen bör 
utfallet således ha gått författarnas fostrande ändamål till mötes, på ett eller 
annat sätt. 

Samlad tolkning 
 
I detta kapitel har alltså Birgittas och de svenska predikanternas exempelbe-
rättelser analyserats mot fyra strategier för identifikation. Dessa strategier 
benämner jag A, B, C och D varvid alla återgår på belagda samband för 
identifikation, som anförts inom den medievetenskapliga forskningen. Av de 
mönster som framkom vid undersökningen av exempelberättelsernas narra-
tiva undervisning, i kapitel 4, visade sig flera företeelser (rörande författar-
nas berättarperspektiv vid uppbyggandet av intrigerna samt prioriteringar vid 
valet av aktörer, spelplatser och komplikationer) stå sig väl i förhållande till 
de olika strategierna. Likväl blev det tydligt att Birgitta och predikanterna 
anslöt mer till vissa av strategierna och att de även kunde kombinera vissa av 
strategierna. Nedan vill jag därför avslutningsvis rekapitulera de centrala 
resultaten i analysen ovan och göra en samlad tolkning. 

Inledningsvis blev det i förhållande till strategi A påtagligt att både Bir-
gitta och de svenska predikanterna lät sina huvudrollsinnehavare agera på 
sätt som vanligen motsvarade det som kunde förväntas av deras respektive 
primärpublik. För i merparten av fallen framställde författarna sina huvud-
rollsinnehavare som aktiva och företagsamma. Birgitta såg dock till att besk-
riva sina huvudrollsinnehavare ur ett mer abstrakt inifrånperspektiv i vilket 
aktörernas dygdiga och mindre dygdiga tänkande underströks. Därtill lät hon 
även exempelberättelsernas huvudrollsinnehavare befatta sig med maktbefo-
genheter och mer privilegierade sysselsättningar som lär ha varit igenkänn-
bara för frälsestånden. Predikanterna å sin sida, såg i stället till att framhäva 
exempelberättelsernas huvudrollsinnehavare utifrån deras yttre dygdiga och 
mindre dygdiga fysiska uppträdanden. Vidare lät de också huvudrollsinne-
havarna företa mer allmänmänskliga handlingar, vilka många gånger borde 
ha matchat församlingsbornas kyrkoliv och vardagsliv. 

Vad angår strategi B visade sig Birgitta oftare än de svenska predikanter-
na placera sina huvudrollsinnehavare i sådana omgivningar och omständig-
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heter som borde ha varit hemtama för primärpubliken. I samklang med sin 
internationella publik såg nämligen Birgitta till att exempelberättelsernas 
aktörer rörde sig i samtiden och i det svenska riket eller i de italienska stats-
staterna, samt i lantliga gods- och storhushållsmiljöer. Framför allt ställdes 
aktörerna här också inför anfäktelsen att härsklystet överträda samhällets och 
kyrkans lagar, inför strider med mäktiga män och inför bekymmer som rörde 
förvaltandet av ägor. I jämförelse lät predikanterna, mer än Birgitta, placera 
exempelberättelsernas aktörer långt tillbaka i tiden eller i för deras svenska 
församlingar fjärran länder. Men trots detta var det på dessa håll ofta kyrkans 
offentliga rum (alltså kyrkan som en allmän samlingsplats) som framträdde 
tillsammans med många varierande profana vardagsmiljöer, som predikan-
ternas mottagare borde ha känt sig hemma i. Dessutom borde församlings-
borna även ha varit förtrogna med flera av de svårigheter som predikanternas 
aktörer där möter, såsom frestelsen att försumma kyrkans sakrament, kler-
kernas strid med trosmässiga villfarelser bland människor eller den enkla 
människans bekymmer med livets nödtorft. 

Beträffande strategi C blev det även synligt att Birgitta oftare än de 
svenska predikanterna lät huvudrollsinnehavarnas sociala tillhörighet spegla 
primärpublikens. Världsligt och andligt frälsefolk dominerade i Birgittas ex-
empelberättelser, även om hon också lät många huvudroller gå till aktörer 
med okänd ståndstillhörighet. Däremot lät predikanterna enbart delvis fram-
häva aktörer ur de lägre profana stånden i sina exempelberättelser. En bety-
dande överensstämmelse författarnas exempelberättelser emellan bestod 
emellertid i att båda gav förtur åt manliga rollfigurer framför kvinnliga och 
könsneutrala – ett förfarande som inom flera identifikationsstudier framhål-
lits som ett taktiskt fördelaktigt drag för att locka en könsblandad publik till 
identifikation. 

Slutligen blev det med hänsyn till strategi D märkbart att både Birgitta 
och de svenska predikanterna flitigt framlade huvudrollsinnehavande hjältar 
som borde ha varit tilltalande för deras respektive publik. Författarna lät, 
annorlunda uttryckt, premiera huvudrollsinnehavare som hade den moraliska 
rollen av en hjälte framför huvudrollsinnehavare som hade rollen av en syn-
dig falsk hjälte eller en elak fiende. Vidare gav författarna hos sina huvud-
rollsinnehavare företräde åt identifikationsfrämjande hjälteegenskaper såsom 
godhet, mod, framgång, mognad och manlighet. En betydande skillnad var 
dock att Birgitta och predikanterna i sina exempelberättelser förhöll sig olika 
till medeltidens tre klassiska hjälteideal. Birgittas huvudrollsinnehavare tan-
gerade såväl riddarens hjälteideal som härskarens/kungens hjälteideal (som 
inte sällan förenades) liksom helgonets hjälteideal, medan predikanternas 
huvudrollsinnehavare anspelade allra mest till den sista (i egenskap av sär-
skilt bibliska och tidigkristna helgon). Detta var i sig något som jag tolkade 
ha att göra med vilka sorters hjälteideal som författarna fann lämpligast för 
deras målgrupper att själva sträva efter. 
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Sammanställs Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser 
efter de fyra ovan nämnda identifikationsstrategierna finner jag att båda 
författarna starkast ansluter till strategi A och D medan de svagast ansluter 
till strategi C. Jag bedömer således att författarna främst inbjöd sina adressa-
ter till identifikation via de förtrogna sätt på vilka aktörerna positivt och ne-
gativt skildras agera eller också via aktörernas attraktiva hjälteegenskaper. 
Dessutom kan Birgitta och predikanterna i flera fall hävdas kombinera de två 
strategierna, emedan de lät huvudrollsinnehavarna agera på ett för publiken 
samtidigt igenkännbart och heroiskt tilltalande vis. Ett sådant kombinerande 
borde följaktligen ha varit utomordentligt identifikationsfrämjande. 

Men också andra strategier för identifikation kan ibland samverka i för-
fattarnas exempelberättelser. Likväl synes Birgitta ha gjort detta i större ut-
sträckning än predikanterna. Ty i Birgittas exempelberättelser kunde även 
strategi A, B och C kombineras, under det att aktörernas ageranden, de kulis-
ser som de rör sig bland samt aktörernas sociala tillhörighet till övervägande 
del exponerade de privilegierades samtida livsvillkor, arenor och umgänge. 
Därtill kombinerades även strategi C och D flera gånger i Birgittas exempel-
berättelser, då huvudrollsinnehavarnas manliga kön och högre ståndstillhö-
righet samspelade med härskarens/kungens, riddarens och helgonets hjälte-
ideal. Ändå blir det skönjbart att också strategi A, B och C vid somliga till-
fällen kombinerades i predikanternas exempelberättelser, när huvudrollsin-
nehavarnas handlande, belägenheter och sociala stånd påminde om lekfol-
kets förutsättningar, tillvaro och ställning i samhället. 

Fastän inte alla av Birgittas och de svenska predikanternas exempelberät-
telser obetingat inbjöd till identifikation kan således merparten av dem upp-
skattas göra det. Jag fann med andra ord att exempelberättelsers narrativa 
utformning motsvarade en eller flera strategier för identifikation. Sett utifrån 
identifikationsteorin kan alltså Birgitta och predikanterna värderas ha lyckats 
väl med publikanpassningen av sina exempelberättelser. Och det är något 
som i sin tur även talar för att de var framgångsrika i att locka sina mottagare 
till att internalisera de lärdomar som delges dem med hjälp av berättelserna. 
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6. Författarnas moraliska fostran genom 
exempelberättelserna – resultat mot historisk 
kontext 

Människa, dina brott och dina förseelser kan inte ursäktas dig, då ditt eget samvete 
finner dig vara skyldig.622 
 

Den som är medveten om sin synd är i sanning skyldig! Annorlunda vore det 
om hon syndat utan att veta bättre. När människan erhållit gudomlig insikt 
om rätt och fel är det således bara hon själv som kan rädda själen från för-
dömelsen i helvetet. Det anför den svenska predikanten genom att citera 
Augustinus ovanstående lärdom om människans skuld vid sin olydnad 
gentemot Gud, varefter en exemplifierande berättelse ges för att förtydliga 
detta.623 Citatet artikulerar följaktligen en av de moraliska/trosmässiga nor-
mer som de svenska predikanterna ville delge sin församling med stöd av en 
exempelberättelse. Dock kan ordalydelsen också betraktas uttala en genom-
gående princip i både Birgittas och de svenska predikanternas sedelärande 
undervisning: den om varje individs moraliska ansvar. Ty författarna vill via 
sina verk och deras exempelberättelser lära adressaterna om deras kristna 
skyldigheter för att få adressaterna att internalisera dessa. De vill ytterst tala 
till mottagarnas samvete och forma det, så att mottagarna i sin tur själva kan 
ta sitt egenansvar och välja att göra det rätta i sina liv. 

Det övergripande syftet med denna avhandling har varit att utforska hur 
Birgitta på 1300-talet och de svenska predikanterna på 1400-talet ville fostra 
människor till goda kristna med hjälp av de exempelberättelser som de info-
gar i sina verk. I avhandlingen har jag således – till skillnad från tidigare 
forskning kring revelationerna och de svenska medeltidspostillorna – låtit 
ställa dessa författare och deras sedelärande exempelberättelser mot varandra 
i en studie som dekonstruerat deras undervisning och diskuterat undervis-
ningens publika tilltal. De frågeställningar som framlagts för att utreda detta 
syfte rörde nämligen dels den fostrande praktiken vid författarnas använd-
ning av sina exempelberättelser, och dels denna praktiks publikanpassning. 

                                                        
622 SMP 4, s. 155. 
623 Den från Augustinus refererade lärdomen har jag alltså hänfört till gruppen öppen gudso-
lydnad/högmod i Tabell 1A. Se kap. 3, s. 101 ovan. För den exempelberättelse som ges till 
stöd för denna lärdom, se SMP 4, s. 155–156. 
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Vid studiet av den fostrande praktiken undersöktes till att börja med Bir-
gittas och predikanternas exempelberättelser utifrån två undervisningsnivåer. 
Först utforskades exempelberättelsernas retoriska undervisning (nivå 1) i 
kapitel 3. Då granskades vilka lärdomar som Birgitta och predikanterna lät 
framlägga sina exempelberättelser till stöd för i revelationerna och de sven-
ska medeltidspostillorna, samt vilka retoriska funktioner som exempelberät-
telserna hade vid styrkandet av dessa lärdomar. Därefter undersöktes exem-
pelberättelsernas narrativa undervisning (nivå 2) i kapitel 4. Då analyserades 
hur Birgittas och predikanternas exempelberättelser gestaltade de styrkta lär-
domarna genom sin narrativa utformning. Häri undersöktes vilka moralise-
rande intrigstrukturer exempelberättelserna hade och vilka sorters menings-
bärande nyckelkomponenter de rymde i form av aktörer, spelplatser och 
komplikationer. 

För att sedan kunna diskutera hur Birgitta och predikanterna anpassade 
den fostrande praktiken till sin publik lät jag i kapitel 5 tillämpa identifikat-
ionsteori. Jag tolkade resultaten från exempelberättelsernas narrativa under-
visning (nivå 2) mot Jonathan Cohens medievetenskapliga identifikations-
teori och dess strategier för att locka mottagare att identifiera sig med rollfi-
gurer i berättelser. 

Med detta upplägg byggde avhandlingen också på ett antal centrala ut-
gångspunkter som styrt undersökningarna och interpretationen av dess resul-
tat. En viktig utgångspunkt har varit att skickliga författare vet att ändamåls-
enligt anpassa sig till sin publik för att få genomslag för sina ord. En annan 
utgångspunkt har varit att Birgitta och de svenska predikanterna, i likhet med 
andra medeltida moralföreläsare, var sådana skickliga författare, samt att de 
vände sig till olika primärpubliker bestående av Europas världsliga och and-
liga elit respektive den svenska allmänheten. Vidare har jag liksom företrä-
desvis Claude Bremond, Jacques Le Goff & Jean-Claude Schmitt, Roger 
Andersson och Ruth Mazo Karras betraktat kopplingen mellan medeltidens 
exemplifierande berättelse och dess underbyggda lärdom i textutläggningen 
som strikt och fast. Till följd av dessa utgångspunkter har jag således stude-
rat hur Birgitta och predikanterna målmedvetet framlade sina exempelberät-
telser för att gynna sina vederbörande adressaters anammande av de lärdo-
mar som de ville lära dem. Och det är ett företag i vilket jag även prövat 
hypotesen att Birgitta och predikanterna, med anledning av att de vände sig 
till olika primärpubliker, också valde att utforma sin undervisning av dem på 
skilda vis – en hypotes som sedan preciserades med hjälp av Cohens identi-
fikationsteori, som förelade ett antal sätt på vilka författarna kunde förväntas 
ha publikanpassat sina berättelser. 

I detta avslutande kapitel vill jag diskutera avhandlingens viktigaste re-
sultat genom att återkoppla till den i kapitel 1 förelagda historiska kontexten 
och tidigare forskningen. Liksom jag redogjorde för i det inledande kapitlet 
har en mängd studier behandlat Birgittas livsgärning och författarskap varvid 
några studier även närmat sig de svenska predikanternas predikoverksamhet. 
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Däremot har betydligt mindre framhållits om deras sedelärande begagnande 
av exemplifierande berättelser. Jag vill följaktligen nedan resonera kring Bir-
gittas och predikanternas fostrande och publikanpassade praktik och mot 
bakgrund av det kulturhistoriska sammanhang som författarna verkade i. 
Därmed blir det också möjligt att närmare inringa det avgörande i Birgittas 
och predikanternas didaktiska förhållningssätt och senmedeltida tänkande: 
hur de, med sitt ena öga på det som de ville förmedla och med sitt andra öga 
på publiken, beskrev vägen mot frälsningen i himmelriket och uppmanade 
mottagarna att följa den. 

Undersökningsresultaten utifrån tre perspektiv 
 
Avhandlingens resultat bör betydelsegöras mot flera raster. Viktigt att fram-
hålla är att Birgitta och de svenska predikanterna i sin fostrande praktik knöt 
an till en exempeltradition med uråldriga rötter, som under medeltiden blev 
till en välintegrerad del av den katolska kyrkans kristendomsundervisning. 
Som diskuterades i kapitel 1 ärvde sålunda författarna insikten om att en 
moralföreläsare med exemplifierande berättelser kunde göra sitt budskap 
både lämpligt och publikfriande. Men vilka exempelberättelser de valde att 
införa i revelationerna och de svenska medeltidspostillorna, samt hur de i 
dessa verk mer precist såg till att dra nytta av exempelberättelserna (retoriskt 
och narrativt) var i mycket upp till författarna själva att bedöma i förhållande 
till mottagarna. Beträffande Birgittas och predikanternas exempelanvändning 
föreligger för den skull en spännande dragning mellan deras strävanden som 
författare, arvet från en internationell kultur, samt författarnas förståelse av 
sin respektive publik. 

I de följande delavsnitten finner jag det därför relevant att framhäva 
undersökningskapitlens resultat utifrån dessa tre infallsvinklar. För det första 
vill jag diskutera resultaten utifrån perspektivet av hur författarnas mål, 
ambitioner och villkor reflekteras i deras användning av exempelberättelser-
na. Birgitta och predikanterna skrev visserligen revelationerna och de sven-
ska medeltidspostillorna i det gemensamma syftet att bidra till sina med-
kristnas själsliga uppbyggelse och sedliga förkovran. Dock verkade de uti-
från olika förutsättningar och hade olika individuella målsättningar och am-
bitioner, vilket också gick att se i vad deras exempelberättelser användes till 
stöd för och hur berättelserna framfördes i deras verk. Sist i detta vill jag 
även gå in på de avtryck som författarnas respektive tid och samhälle kan ha 
lämnat i deras fostran, och om det finns något i deras fostran som tyder på 
förändring över tid. För det andra vill jag diskutera resultaten utifrån hur den 
internationella kulturgemenskapen genomsyrar exempelberättelserna. Jag 
vill då framhäva specifikt hur Birgitta och predikanterna genom sina berät-
telser refererar till såväl lärda som folkliga europeiska trosföreställningar och 
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motiv, samt hur författarna därigenom kom att bidra till den kyrkliga exem-
peltraditionens bevarande och utveckling. För det tredje vill jag slutligen 
även diskutera resultaten utifrån hur författarnas publikanpassning gör sig 
gällande i exempelberättelserna. Jag kommer här att återknyta till den iden-
tifikationsteoretiska analysen i kapitel 5. Men jag kommer också att närma 
mig författarnas publikanpassning med hänsyn till andra resultat än de som 
framkom vid tillämpningen av identifikationsteorin, i det att jag funnit att 
författarnas publikanpassning faktiskt sker på två nivåer. 

Författarnas mål, ambitioner och villkor reflekteras i deras 
användning av exempelberättelserna 
 

För att rekapitulera det resonemang som i kapitel 1 fördes kring Birgitta, de 
svenska predikanterna och deras situation, bör det först och främst under-
strykas att det var deras gemensamma mål att upplysa sina publiker om den 
heliga kyrkans frälsningsbringande tro, seder och bruk. Men trots att Birgitta 
och predikanterna delade detta angelägna undervisningsmål hade de också 
separata målsättningar och ambitioner. Forskare som Birgit Klockars, Ingvar 
Fogelqvist och Alf Härdelin har alla ådagalagt att Birgitta strävade efter att 
reformera kristenheten via den sedliga korrektionen av dess andliga och 
världsliga ledare samt genom instiftandet av den birgittinska klosterorden. 
Ett mindre samhällskritiskt och elitinriktat förhållningsätt möter emellertid 
hos de svenska predikanterna. För med sin helgdagspredikan har de, av fors-
kare som Bertil Nilsson, Sven-Erik Pernler och Roger Andersson, snarast 
visats ha till uppdrag att upprätthålla den svenska befolkningens kristna 
sammanhållning under kyrkan – inte att råda bot på en i grunden syndafallen 
jordisk existens på väg mot undergång i apokalypsen. 

Vidare verkade Birgitta och predikanterna i sina mål och ambitioner 
också utifrån olika villkor: förutsättningar som också diskuterats i tidigare 
studier. De hade i sin respektive tid och samhälle olika grundförutsättningar, 
beroende av inte minst sitt kön och sin sociala ställning, varför de också 
ställdes inför olika svårigheter i mötet med sin respektive publik. Birgitta 
fick som kvinna och lekman inte predika. Ändå kunde hon med hänvisning 
till att hon enbart återgav Kristus uppenbarade ord yttra sig offentligt med 
stöd av sina i biktfäder. Och mycket tack vare sin högaristokratiska sam-
hällsställning och sina inflytelserika kontakter nådde Birgitta så småningom 
också erkännande som profetisk visionär, fastän hon under hela sin andliga 
karriär, i hemlandet och på kontinenten, mötte motstånd och misstro. De 
svenska predikanterna hade däremot, i egenskap av ordens- eller sockenpräs-
ter, en befäst position inom kyrkan, varmed de av allt att döma även hade 
erhållit utbildning i predikokonsten. Likväl ställdes också predikanterna 
inför utmaningar i möte med sin lekmannaförsamling, vars odelade upp-
märksamhet de inte utan vidare kunde räkna med. 
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I denna avhandling har det också visats att författarnas förenande och se-
parata undervisningsmål, ambitioner och villkor reflekteras i hur de använ-
der sina exempelberättelser. Särskilt tydligt blev detta utifrån resultaten på 
den retoriska undervisningsnivån (nivå 1) i kapitel 3. Hur dessa resultat mer 
precist bör förstås och hur de återspeglar författarnas intentioner och förut-
sättningar är därför något som jag i det följande vill kommentera närmare. 

De styrkta lärdomarna 
Olikt föregående studier av budskapen i revelationerna och postillorna, lät 
jag tematiskt kategorisera de lärdomar som exempelberättelserna styrker 
efter tre frälsningsbringande relationer: i lärdomskategori 1–3. Härvid fram-
trädde också tydliga mönster beträffande de lärdomar som Birgitta och de 
svenska predikanterna (med sina totalt 150 respektive 157 exempelberättel-
ser) valde att underbygga. 

Till att börja med påträffades en likhet författarna emellan. Hela 47,0 
procent av Birgittas och 51,3 procent av predikanternas exempelberättelser 
visade sig styrka lärdomar inom lärdomskategori 1, som lär människan hur 
hon ska nå frälsning genom att älska Gud och avsky djävulen. Flest av för-
fattarnas berättelser backade följaktligen upp lärdomar som handlade om 
människans förbund med Herren och förjagande av ondskan. Detta resultat 
var heller inte oväntat med tanke på att den kristnes anmodade kärlek till 
Kristus utgör det främsta målet i författarnas fostran, varvid människans 
reciproka relation med Kristus tillhör huvudämnet i bådas verk. Samtidigt 
blev det också påtagligt att den ömsesidiga kärleken mellan Gud och männi-
skan utgör en abstrakt relation, som Birgitta och predikanterna uppenbarlig-
en fann kräva mer konkretisering med hjälp av berättelser än andra religiösa 
teman.  

Däremot påträffades vissa skillnader rörande vilka grupper av lärdomar 
som Birgitta och de svenska predikanterna med sina exempelberättelser 
styrkte inom lärdomskategori 1, något som visade att författarna nyttjade 
berättelserna för att underrätta sina publiker om delvis olika saker i männi-
skans relation med de metafysiska varelserna. Inte minst blev det synligt att 
Birgitta lät flest exempelberättelser styrka den grupp lärdomar som handlade 
om Kristus/Guds rättvisa dömande, varvid hon även prioriterade den grupp 
som rörde människans öppna gudsolydnad/högmod. Predikanterna framlade 
i stället flest exempelberättelser till stöd för den grupp lärdomar som hand-
lade om djävulens/djävlarnas fientliga natur samt den grupp som kretsade 
kring människans tro/hopp i handling/bön. Medan Birgitta således i linje 
med sin stora reformiver använde sina berättelser för att betona Guds kär-
leksfulla om än stränga dom och kristenhetens upproriskhet, var det snarare 
det sansade predikouppdraget som i predikanternas berättelser accentueras 
via upplysandet om djävulens fula konster och den kristnes beskydd i tron. 

Men särskilt intressant fann jag det vara att Birgitta med sina exempelbe-
rättelser lät underbygga en grupp lärdomar om ondskans förklaring, vilken 
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predikanterna helt förbigick. Birgitta drog sig alltså inte för att med sina ex-
empelberättelser beröra också mer komplicerade lärdomar, vilket kan sättas i 
samband med att hon utifrån sina villkor som lekkvinna behövde visa sig 
bildad när hon adresserade sin högborna och mer lärda publik. Predikanterna 
nöjde sig för sin del med att enbart konstatera ondskans och lidandets ex-
istens i tillvaron, i vilket de striktare höll sig till det kateketiska undervis-
ningsstoff som de i sitt predikoämbete var satta att förkunna inför folket. 

Andra skillnader som blev märkbara var att författarna med sina exem-
pelberättelser lade olika stor vikt vid lärdomar inom de två återstående lär-
domskategorierna 2 och 3. Birgitta inriktade sig mer än predikanterna på att 
styrka lärdomar inom lärdomskategori 3, som lär människan att söka fräls-
ningen genom att vörda den heliga kyrkan och dess ombud. Så mycket som 
39,7 procent av Birgittas exempelberättelser styrkte lärdomar inom lärdoms-
kategori 3 mot bara 16,9 procent av predikanternas. Omvänt lade predikan-
terna mycket större tyngd än Birgitta på lärdomar inom lärdomskategori 2, 
som lär människan att söka frälsningen genom att älska sin nästa och rätt 
förvalta det skapade. Enbart 13,3 procent av Birgittas exempelberättelser 
styrkte lärdomar inom lärdomskategori 2 mot 31,9 procent av predikanter-
nas. Inte heller detta resultat var dock förvånande med tanke på avsändarnas 
olika ambitioner och inriktningen i deras verk. Ty det att Birgitta med sina 
exempelberättelser föredrog att lära sin publik att söka frälsningen via relat-
ionen med kyrkan, överensstämde med det som Birgittaforskare tidigare 
pekat på. Det överensstämde rättare sagt med att Birgitta, såsom Fogelqvist 
visat, hårt kritiserade de klerikala och monastiska företrädarna för deras oan-
ständiga sätt att leda kristenheten, samt att hon i sitt gudagivna kall ville 
verka för en religiös pånyttfödelse inom kyrkan. I motsats till detta var pre-
dikanterna i sin predikan inriktade på lekfolkets vardagsliv och på deras 
behov av andlig instruktion, vilket Nilsson, Pernler och Andersson tidigare 
understrukit. Därmed är det också förståeligt att de, i högre grad än Birgitta, 
nyttjade sina exempelberättelser för att lära publiken hur de fromt skulle 
handskas med dagliga göromål. 

Inom lärdomskategori 2 och 3 fanns dessutom olikheter rörande vilka 
grupper av lärdomar som Birgitta och de svenska predikanterna valde att 
styrka med sina exempelberättelser: val som återigen faktiskt kunde ses sam-
spelar väl med författarnas åtskilda ambitioner och vederbörande primär-
publik.  

För även om Birgitta med sina berättelser till mindre del styrkte lärdomar 
inom lärdomskategori 2, lät hon inom kategorin främst underbygga den 
grupp lärdomar som rörde högmod/högfärd mot nästan, vilket korrelerade 
med hennes samhällskritiska klander av de världsliga makthavarna i hennes 
tid. Predikanterna som med sina berättelser oftare styrkte lärdomar inom 
lärdomskategori 2, lät annorlunda underbygga främst den grupp lärdomar 
som rörde medmänsklig vård/bön, något som reflekterade deras förordande 
av en solidarisk kristen samling i samhället.  
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Härtill lät Birgitta, med sina talrika berättelser inom lärdomskategori 3, 
underbygga absolut flest lärdomar i den lärdomsgrupp som handlade om 
prisandet av Birgittas utvaldhet. Detta kunde jämföras med predikanterna, 
som med sina betydligt färre berättelser inom lärdomskategori 3, inte alls 
styrkte denna grupp utan i stället satsade på lärdomar inom gruppen om sak-
ramentens förtjänst. Utifrån denna fördelning blev det således påtagligt att 
Birgitta använde sina exempelberättelser för att, inför Europas elit, stärka sin 
egen och den framtida birgittinska klosterordens gudomliga anseende – en 
prestige som även villkorade Birgittas talan och hela författarskap. I anslut-
ning till Claire Sahlin och Päivi Salmesvuori studier av Birgittas profetiska 
röst och auktoritetsbygge, visade därför mina resultat på att Birgitta också i 
stor utsträckning lät nyttja exempelberättelser för att befästa sin auktoritet. 
Dessutom visade mina resultat på att de svenska predikanterna använde sina 
exempelberättelser på liknande sätt som sina kollegor ute i Europa, när de 
med dem bedyrade vikten av kyrkans sakrament inför sina lekmannaförsam-
lingar. 

När jag betraktade alla de lärdomar som författarnas exempelberättelser 
gavs till stöd för fann jag emellertid slutligen ännu ett mönster, som belyste 
ytterligare något intressant i författarnas fostran. En iakttagbar överens-
stämmelse mellan Birgitta och predikanterna var nämligen att båda samman-
taget styrkte fler lärdomar som artikulerades i positiv/positiv försonlig be-
märkelse (bejakande det goda/föredömliga tänkandet/handlandet) än i nega-
tiv/negativ varnande bemärkelse (fördömande det onda/klandervärda tän-
kandet/handlandet). Båda använde de därmed i första hand sina exempelbe-
rättelser för att underbygga sentenser som pekade ut vad som var gott/rätt 
och i andra hand för att slå larm om det som var ont/fel. Avhandlingens re-
sultat har för den skull kontrasterat den inom Birgittaforskningen ofta fram-
hållna synen på revelationernas framställning som huvudsakligen förebrå-
ende och hård. Jag har visat att Birgitta och predikanterna visste att under-
visa om det fördelaktiga, glädjande och nyttiga som stod människan till 
buds. 

De retoriska funktionerna 
Då sedan blicken vändes mot hur Birgitta och de svenska predikanterna 
funktionellt lät styrka ovannämnda lärdomar med exempelberättelserna, fann 
jag även vissa talande likheter och olikheter författarna emellan. Bägge 
kunde, snarlikt sin samtids moralföreläsare, ses använda sina exemplifie-
rande berättelser för att inskärpa både sin publiks ratio och pathos. Mot bak-
grund av exempellitteraturforskningen och Roger Anderssons undersökning 
av berättelserna i de svenska medeltidspostillorna fann jag närmare bestämt 
att Birgitta och predikanterna gemensamt använde sina exempelberättelser i 
enlighet med tre retoriska funktioner: som befästande argument, förklaringar 
och känsloregalage (förstärkande/dämpande samt styrande publikens käns-
lor) för de lärdomar som de styrker. Skillnaden författarna emellan visade 



 284 

sig dock bestå i hur ofta och på vilka sätt de stilmässigt låter framlägga ex-
empelberättelserna i dessa tre retoriska funktioner. Predikanterna använde 
mest sina exempelberättelser som argument och känslomässiga incitament 
för lärdomar, medan Birgitta därutöver flitigt använde sina som förklaringar 
för lärdomar. Härtill kunde det ses att predikanterna på ett tämligen enkelt 
och lättfattligt sätt sökte styrka lärdomarna med sina i huvudsak historiskt 
förstådda exempelberättelser (som skildrade tilldragelser som verkligen me-
nades ha inträffat på det sätt som de skildras). Birgitta sökte däremot med 
sina exempelberättelser på ett mer avancerat och analytiskt sätt styrka lär-
domarna, vari hon utöver historiska exempelberättelser även använde många 
allegoriskt förstådda exempelberättelser (som skildrade tilldragelser som ej 
menades ha inträffat eller som ej inträffat på det sätt som de skildras). 

Dessa olikheter kunde också uppfattas korrespondera väl med framför allt 
författarnas individuella ambitioner och villkor vid bemötandet av sina 
adressater. Vidare bekräftar de i mycket vad forskare som Bengt Strömberg, 
Eva Odelman, Anders Piltz och Roger Andersson tidigare anfört om stilen i 
revelationernas och de svenska medeltidspostillorna. Det hörde som bekant 
till Birgittas ambitioner att vinna en företrädesvis läskunnig, mer litterärt 
bevandrad och svårimponerad målgrupp, något som krävde att hon behärs-
kade ett elegant uttryckssätt. Birgitta fick således, med hjälp av sina lärda 
biktfäder, anpassa sina skriftliga utläggningar så att dessa skulle passa för 
kontemplativ närläsning. Vad angår predikanternas enklare uttryckssätt, var 
detta i stället något som skulle göra det möjligt för deras församlingar att 
följa med i deras muntliga utläggning, och göra så att lekfolket i predikan 
tog till sig det viktiga. 

 
*** 

 
Betraktat utifrån resultaten av den retoriska undervisningsnivån har jag alltså 
bidragit till att visa hur både exempelberättelsernas styrkta lärdomar och 
berättelsernas framläggning i textutläggningen slagkraftigt understödde Bir-
gitta och predikanterna i deras övergripande mål, ambitioner och villkor. 
Frågan är dock om de skillnader som uppträdde författarna emellan också 
förmår säga något om den respektive tid som de verkade i. Kan deras an-
vändning av exempelberättelserna även vittna om förändring över tid? I av-
handlingens undersökningar har denna fråga vare sig undersökts vad gäller 
exempelberättelsernas retoriska eller narrativa undervisning. Likväl är det 
något som jag med resultaten i hand kan reflektera kring och problematisera 
med anledning av spridningen och återanvändningen av berättelser under 
medeltiden. 
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Påvisas förändring över tid författarna emellan? 
De latinska revelationerna och de svenska medeltidspostillorna utgör text-
vittnen från 1300-talets mitt och senare del respektive från 1400-talets andra 
hälft. Förutom att de två verken visar vad Birgitta och de svenska predikan-
terna ansåg vara gångbart att delge och lära sina adressater, rymmer de där-
för även information om många av senmedeltidens sociala och kulturella 
företeelser. Det samhälle, de föreställningar och de normer som var rådande 
under författarnas levnad har, med andra ord, lämnat sina spår i deras verk. 

Ändå är det med detta inte sagt att de exempelberättelser som införts i re-
velationerna och de svenska medeltidspostillorna har sitt ursprung i förfat-
tarnas tid. Tidigare studier har visat att Birgitta och predikanterna, i överens-
stämmelse med andra medeltida skribenter, lånade och hämtade inspiration 
från berättelser som både kunde ha sitt ursprung inom lärd litteratur och 
folkloren. Detta var något som jag i kapitel 1, mot bakgrund av exempellitte-
raturforskningen, också lät beskriva i Figur 1 (se s. 39 ovan) där den intrikata 
cirkulationen av berättelser under medeltiden gjordes överblickbar ur hierar-
kiskt och interkulturellt perspektiv. När det kommer till predikanterna var de 
i synnerhet starkt beroende av de latinska predikoförlagor som de översatte, 
uppdaterade och bearbetade till de fornsvenska medeltidspostillorna. Genom 
dessa predikoförlagor och tillgängliga exempelsamlingar fick predikanterna 
även del av ett stort antal berättelser, som tillkommit på kontinenten under 
tidig- och högmedeltiden. Men likt Birgitta kunde predikanterna i viss mån 
också författa egna berättelser genom att i sina predikningar plocka upp per-
sonliga livserfarenheter eller historier som de hört berättas bland lekfolket. 
Det bör därmed poängteras att såväl Birgitta som predikanterna medvetet 
valde vilka berättelser de införlivade i sina verk och där gjorde till exempel 
för lärdomar. Och just detta val av gamla och nya berättelser visar också på 
tidsandan och på de strömmingar som var rådande i författarnas respektive 
samhälle. 

Om Birgittas och predikanternas verk präglats av sin samtid, går det då 
även att skönja tidsenliga samhällsförändringar i författarnas användning och 
val av exempelberättelser? Jag finner det tveksamt. Sett till de föregående 
resultaten kring hur författarna retoriskt lät undervisa sina publiker med ex-
empelberättelserna, är det svårt att sätta fingret på något som pekar på den 
pågående samhällsutvecklingen från Birgittas till de svenska predikanternas 
tid. För även om det bevisligen förekom vissa skillnader rörande vilka lär-
domar som författarna med sina exempelberättelser styrker och hur dessa 
styrks med hjälp av berättelserna, visar skillnaderna inte på normförändring-
ar utan snarare på författarnas individuella reproduktion av samma kristna 
moral och tro. 

Däremot skulle möjligen resultaten kring det sätt på vilket författarna nar-
rativt lät undervisa sina publiker med exempelberättelserna (nivå 2) kunna 
peka på förändringar deras samhällen emellan. Häribland kan nämnas att 
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predikanterna i kapitel 4 visade sig låta fler borgare och stadsbor uppträda 
som aktörer och huvudrollsinnehavare än vad Birgitta gjorde. Predikanterna 
lät också i större utsträckning än Birgitta placera de av exempelberättelser-
nas intriger som inte var geografiskt lokaliserbara i stadsmiljöer (medan 
Birgitta hellre lät placera sina i lantmiljöer och i hushållsmiljöer). Dessa ting 
kan alltså eventuellt antyda den framåtskridande urbaniseringen i Nordeu-
ropa och det svenska riket under 1400-talet. 

Att utan förbehåll ta sakförhållanden som dessa som uttryck för utveckl-
ing och förändring över tid är dock vanskligt. Ty om Birgittas och predikan-
ternas användning av exempelberättelser minner om något förhärskande i 
deras tid så är det – utöver deras undervisningsmål, ambitioner och villkor – 
snarare kontinuiteten i det pågående tillvaratagandet och utbytet av kultur 
inom kristenheten. I nästa avsnitt vill jag därför utifrån ett internationellt 
kulturperspektiv resonera kring hur författarna genom exempelberättelserna 
lät fostra sina adressater. 

En internationell kulturgemenskap genomsyrar 
exempelberättelserna 
 

Medan det således är svårt att i Birgittas och de svenska predikanternas ex-
empelberättelser finna tydliga tecken på förändring över tid, är det desto 
lättare att i dem skåda tillvaratagandet av en gemensam kultur: en internat-
ionell kultur framburen av den katolska kyrkan i en tid av politisk oro i ef-
terdyningarna av den senmedeltida depressionen. Som framlades i kapitel 1, 
har forskare som Birgit Klockars, Bengt Strömberg och Roger Andersson 
belyst flera av revelationernas och de svenska medeltidspostillornas europe-
iska inspirationskällor, varibland inte minst mendikanternas homiletiska 
texter och Ars predicandi-manualerna. Hur den internationella kulturen 
egentligen tog sig uttryck i de införlivade exempelberättelserna är emellertid 
något som inte studerats tidigare, men som jag i denna avhandling givit en 
närmare inblick i. 

Framför allt framhävdes den genomsyrande kulturgemenskapen i Birgit-
tas och predikanternas exempelberättelser vid analysen av berättelsernas inre 
utformning och gestaltning av de lärdomar som de styrker. Vid studiet av 
den narrativa undervisningsnivån (nivå 2) i kapitel 4 närmades de utländska 
influenserna. Där visade sig faktiskt exempelberättelsernas moraliserande 
intrigstrukturer och meningsbärande nyckelkomponenter (aktörer, spelplat-
ser och komplikationer) ofta gå tillbaka på kontinentala fenomen och motiv. 
I det följande vill jag därför samlat kommentera dessa resultat och vad de 
säger om hur Birgitta och predikanterna lät förvalta och förhålla sig till den 
kyrkliga exempeltraditionen. 
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Intrigstrukturerna 
Med inspiration från den narratologiska forskningen och de uppbyggliga 
intrigstrukturer som framlagts inom exempellitteraturforskningen, fann jag 
att Birgittas och predikanternas exempelberättelser i stort kunde indelas efter 
tre distinkta intrigstrukturer. Dessa var tre intrigstrukturer som regelbundet 
återkom i författarnas verk och med vilka författarna utifrån olika pedagogi-
ker, men också utifrån olika kulturella företeelser, gjorde sina berättelser 
moraliskt instruerande. 

Vanligast bland Birgittas och predikanternas exempelberättelser var den 
moraliserande intrigstruktur som jag benämnde prövningens intrigstruktur, 
och som utmärktes av att händelseutvecklingen centrerades kring aktörers 
medvetna eller omedvetna handskande med just en prövning. I stort motsva-
rade prövningens intrigstruktur både Vladimir Propps ryska folksagointrig 
och en av de berättelsestrukturer som Claude Bremond, Jacques Le Goff & 
Jean-Claude Schmitt funnit i högmedeltidens franska predikoberättelser. 
Birgittas och predikanternas oftast använda intrigstruktur utgjorde följaktli-
gen en narrativ struktur som var vida spridd och omtyckt över Europa – nå-
got som antagligen hade att göra med att den så väl harmonierade med den 
kristna tanken om att människan, för att göra sig värdig himmelriket, måste 
stå emot djävulen och övervinna de svårigheter som kommer i hennes väg. 

En koppling till kristet tankegods kunde dock även göras beträffande den 
näst vanligaste av Birgittas och predikanternas moraliserande intrigstruk-
turer: den som jag benämnde samtalets intrigstruktur. Då händelseutveckl-
ingen i denna centrerades kring en kunskapsinbringande konversation aktö-
rerna emellan kunde närmare bestämt paralleller dras till Jesus bibliska sam-
tal med kringstående. De av Birgittas och predikanternas exempelberättelser 
vars intriger följde samtalets intrigstruktur, kunde därmed hävdas anknyta 
till den dialogiska undervisningsform som hade sitt ursprung i grekisk och 
judisk tradition. 

Dessutom kunde kontinentala trosföreställningar också ses ligga till 
grund för den tredje vanligaste av författarnas moraliserande intrigstrukturer, 
vilken jag benämnde miraklets intrigstruktur. För genom att ställa aktörers 
varseblivande av ett hugsvalande eller förfärligt underverk i händelsernas 
centrum lät Birgitta och predikanterna i dessa intriger ansluta till den inom 
kyrkan populära föreställningen om att Gud meddelar sig genom övernatur-
liga fenomen för att göra sin närvaro känd för människan och hennes jor-
diska ögon. Båda anslöt med dessa intriger till den starka tron på mirakel 
som präglade Europa under medeltiden. 

Nyckelkomponenterna 
När sedan de innehållsliga beståndsdelarna i Birgittas och de svenska predi-
kanternas exempelberättelser kartlades, framkom en stor variation av aktö-
rer, spelplatser och spänningsstegrande komplikationer. Men trots den stora 
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variationen av dessa meningsbärande komponenter valde författarna ändå att 
på flera sätt knyta an till sådana som inom tidigare forskning visats vara 
vanliga inom västerländsk exempellitteratur. 

Aktörerna visade de sig mer precist påminna om dem som påträffas i 
europeiska predikoberättelser. Att Birgitta och predikanterna båda lät man-
liga huvudrollsinnehavare dominera i exempelberättelserna överensstämde 
förslagsvis med Ruth Mazo Karras iakttagelser av könsfördelningen i eng-
elska berättade exempel. Kvinnorna blev i narrativen, precis som i det verk-
liga livet, ett åsidosatt kön. Vidare kunde den stora sociala mångfalden av 
aktörer (samt närvaron av dem utan känd ståndshemvist) i Birgittas och pre-
dikanternas exempelberättelser ses harmoniera med vad Peter von Moos 
räknat till de typiska dragen i medeltidens berättade exempel. Dessutom blev 
det också synligt att Birgitta och predikanterna ofta framlyfte välkända histo-
riska personligheter, så kallade kulturbärare. Inte minst var dessa kontinen-
tala helgon och bibliska anfäder, som många gånger gjordes till huvudrolls-
innehavande hjältar i författarnas exempelberättelser. 

Vad gäller de spelplatser och de komplikationstyper som uppträdde i ex-
empelberättelserna fann jag sedan att många av dem mycket tydligt koppla-
des såväl till det kristna kulturområdet som till där rådande omständigheter. I 
en detaljerad kartläggning av exempelberättelsernas rumsliga placering 
kunde jag nämligen visa att många intriger utspelas på geografiskt lokaliser-
bara orter runtom i det kristna kulturområdet (se Figur 4 på s. 225 ovan). I 
Birgittas fall berodde den geografiska spridningen först och främst på att hon 
i sina exempelberättelser skildrade hörsägner och begivenheter från sitt eget 
liv i det svenska riket, de italienska stadsstaterna och i Rom (även om några 
av Birgittas berättelser även hämtades från Bibeln och Kanaan). På dessa 
platser ställdes också Birgitta själv eller andra aktörer inför komplikationer 
som normalt kopplades till den europeiska elitens frestelser, strider och be-
kymmer. Angående de svenska predikanternas exempelberättelser utspelade 
sig många av dem i Sydeuropa och i Rom, men också i Västeuropa, Mella-
nöstern och i Nordafrika, och bara enstaka i det svenska riket – platser som 
följaktligen kan vittna om berättelsernas skiftande ursprung. Vid gransk-
ningen av komplikationerna i predikanternas exempelberättelser blev det 
dock iakttagbart att aktörerna, fastän de befinner sig i ett för den svenska 
församlingen fjärran förflutet och på exotiska platser, oftast ändå ställdes 
inför tämligen allmänmänskliga komplikationer. För aktörerna konfrontera-
des här med frestelser och trångmål, eller med kyrkliga troskonflikter, som 
även de mindre bemedlade över hela Europa kan tänkas ha kommit i kontakt 
med, och därmed också befolkningen i det svenska riket. 

 
*** 

 
Utifrån resultaten på den narrativa undervisningsnivån har jag alltså bidragit 
till att visa hur Birgitta och de svenska predikanterna med sina exempelbe-
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rättelsers intrigstrukturer och nyckelkomponenter handgripligt lät ansluta till 
en större kulturgemenskap. Jag har mer exakt visat på författarnas tillvarata-
gande av kontinental folklore, populärreligiösa trosföreställningar, antik 
didaktik, samt på deras hänförande till celebra historiska personligheter och 
fjärran länder. Trots att Birgitta vände sig till makthavare över hela Europa 
och predikanterna till en inhemsk allmänhet i det svenska riket, förenades de 
således i sin uppfattning om att en internationellt präglad fostran lämpade sig 
väl för deras mottagare. 

Dock är det viktigt att förstå att Birgitta och predikanterna inte enbart 
passivt importerade kultur från utlandet. De tillvaratog inte bara det paneu-
ropeiska kulturarv som den kyrkliga exempeltraditionen innebar, utan med-
verkade i realiteten själva till traditionens fortlevnad och utveckling. Tydlig-
ast kan detta ses med hänsyn till Birgitta, då hennes berömmelse och seder-
mera kanonisation år 1391 fick de latinska revelationerna och dess exempel-
berättelser att spridas över Europa. Birgittas exempelberättelser hörde såle-
des till det svenska rikets första stora litterära kulturexport till kontinenten – 
en export som även kunde ses komma tillbaka i de svenska medeltidspo-
stillorna, där fem episoder ur revelationerna gjorts om till exempelberättelser 
(jämför kapitel 2, s. 54 ovan). Beträffande de svenska predikanterna kom 
deras litterära bidrag i stället att bestå i att de skänkte ett stort antal europe-
iska predikoberättelser en svensk språkdräkt, när de under 1400-talets andra 
hälft införde dem i sina postillor. Tillsammans med exempelböckerna Sjä-
linna thröst och Järteckensboken hör nämligen de svenska medeltidspo-
stillorna till de tidigaste svenskspråkiga verken som i sin religiösa argumen-
tation använder exemplifierande berättelser. Fastän predikanterna inte i 
samma utsträckning som Birgitta kom att berika den kyrkliga exempeltradit-
ionen och dess berättelseskatt med ”nya” egenförfattade exempelberättelser, 
kom de således att sätta sin personliga prägel på många kontinentala berät-
telser när de bidrog till att utvidga exempellitteraturens språkliga repertoar 
till ännu ett folkspråk. 

I samklang med den kyrkliga exempeltraditionen blev det i min studie 
dessutom märkbart att Birgitta och predikanterna, likt andra medeltida mo-
ralföreläsare, via sina exemplifierande berättelser sökte anpassa sina verk till 
sina olika primärpubliker. Som tidigare framhållits inom exempellitteratur-
forskningen utgör det ett välbelagt faktum att klerker och profana författare 
med hjälp av berättade exempel lät underbygga lärdomar, och därmed popu-
larisera centrala kristna doktriner. Häribland finns Claude Bremond, Jacques 
Le Goff & Jean-Claude Schmitts samt Ruth Mazo Karras arbeten. Men 
nämnas kan också Larry Scanlons och Elizabeth Allens studier vilka, i synen 
på berättelsernas mer fristående förhållande till den lärdom som avsändaren 
ville styrka med dem, åberopat exempellitteraturens förmåga att engagera 
publiken i det moraliska meningsskapandet.  

Hur publikanpassningen av berättelserna rent praktiskt tedde sig är däre-
mot något som i betydligt mindre omfattning utretts, men som jag i denna 
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avhandling analyserat med stöd av identifikationsteori samt pekat på i sam-
band med Birgittas och predikanternas olika stil vid det retoriska framlägg-
andet av exempelberättelserna. Medan min studie av Birgittas och predikan-
terna fostrande praktik på flera sätt expanderat och fördjupat tidigare forsk-
ning rörande dessa författare och medeltidens exempellitteratur, har jag såle-
des bidragit med att anlägga ett nytt perspektiv inom medeltidsfältet när det 
kommer till analysen av den fostrande praktikens publikanpassning. 

Publikanpassning på två nivåer 
 

Som tidigare nämnts hörde det till utgångspunkterna i denna avhandling att 
Birgitta och de svenska predikanterna var skickliga författare som hade goda 
kunskaper om vad deras adressater skulle svara väl på. En fråga som jag 
däremot diskuterat och analytiskt utvärderat är de konkreta sätt på vilka för-
fattana publikanpassade sin moraliska fostran. I detta tillämpade jag Jonat-
han Cohens identifikationsteori på resultaten från undersökningen av exem-
pelberättelsernas narrativa undervisning i kapitel 4. Jag fann då att Birgitta 
och predikanterna (avsiktligt eller oavsiktligt) nyttjade sådana strategier som 
flera medieforskare – och långt tidigare även Aristoteles – ansett gynna mot-
tagares inlevelse i rollfigurer. Det framgick följaktligen utifrån diskussionen 
i kapitel 5 att båda författarna utformade sina exempelberättelser och deras 
aktörer på sätt som visats sig främja mottagares identifikation med rollinne-
havare. Och det var en narrativ identifikation som i sin tur, enligt identifikat-
ionsteorin, också menades öka författarnas utsikter att förmå sina adressater 
att ta till sig deras fostran på det sätt som den var ämnad: att internalisera de 
lärdomar som exempelberättelserna gavs till stöd för. 

Nedan vill jag först återknyta till de tolkningar som framlades vid ana-
lysen i kapitel 5. Därefter vill jag dock gå vidare från identifikationsteorin 
och dess förutsägelser om publikanpassning av exempelberättelsers narrativa 
utformning. Detta eftersom jag även vill rikta uppmärksamheten mot vad 
som kan förmodas vara publikanpassning av den retoriska användningen av 
exempelberättelserna. Jag bedömer närmare bestämt att Birgittas och predi-
kanternas retoriska stil, som berördes i kapitel 3, också pekar på författarnas 
anpassning till sina tilltänkta mottagare. 

Publikanpassning på basis av narrativ identifikation  
Beträffande identifikationsanalysen framkom det att Birgitta och de svenska 
predikanterna i sina exempelberättelser använde sig mer av vissa strategier 
för identifikation än andra. För av de samband, som inom den medieveten-
skapliga identifikationsforskningen anförts gynna publikers identifikation 
med rollfigurer, och som jag delat in i de fyra identifikationsstrategierna: A. 
aktörernas uppvisande av överensstämmande (positivt eller negativt) age-
rande med publiken, B. berättelsens uppvisande av för publiken hemtama 
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omgivningar och omständigheter, C. aktörernas uppvisande av en för publi-
ken social likhet, samt D. aktörernas uppvisande av i publikens tycke tillta-
lande hjältar, var det strategi A och D som författarna visade sig koppla an 
mest till. Birgitta och predikanterna lät, med andra ord, anpassa sig till sin 
respektive primärpublik genom att i det väsentliga använda samma strate-
gier. Dock förekom det också skillnader författarna emellan. 

I enlighet med strategi A bedömde jag till att börja med att agerandet hos 
författarnas aktörer överensstämde väl med de förväntade handlingsmöjlig-
heter och färdigheter som Birgittas ståndsmässiga publik och predikanternas 
folkliga publik hade. Ty i sitt ”introverta” berättarperspektiv förde Birgitta 
vanligen händelseutvecklingen i exempelberättelserna framåt genom att be-
tona huvudrollsinnehavarnas dygdiga och syndiga resonerande. Samtidigt 
skildrade Birgitta också sina huvudrollsinnehavare utifrån deras makt över 
underlydande eller utifrån deras privilegierade läs- och skrivfärdigheter. Hos 
de svenska predikanterna var det omvänt ett ”extrovert” berättarperspektiv 
som dominerade, emedan de vanligen förde händelseutvecklingen framåt i 
exempelberättelserna genom huvudrollsinnehavarnas dygdiga och syndiga 
fysiska företaganden. Återkommande i predikanternas berättelser var mer 
precist aktörernas praktiska handskande med vardagliga göromål, eller upp-
trädande inne i kyrkan. 

I enlighet med strategi B bedömde jag emellertid att Birgitta mer än pre-
dikanterna skildrade omgivningar och omständigheter som kunde förväntas 
ha varit hemtama för primärpubliken. Båda författarna beskrev visserligen 
komplikationer i sina exempelberättelser som bör ha varit bekanta för adres-
saterna. Ändå överensstämmande de internationella spelplatser – som bägge 
författarna ofta placerade sina intriger i – bättre med dem som Birgittas be-
resta ståndspublik kan ha varit bekanta med, än med dem som predikanter-
nas svenska allmänhet kan ha känt sig hemma i. 

I enlighet med strategi C bedömde jag också att Birgitta i större utsträck-
ning än predikanterna lät sina aktörer spegla primärpublikens sociala tillhö-
righet. För frånsett det att Birgitta inkluderade många huvudrollsinnehavare 
med okänt stånd i sina exempelberättelser, premierade hon annars manliga 
makthavare inom samhällets profana eller religiösa sfär. Predikanterna pre-
mierade, å sin sida, huvudrollsinnehavande bibliska personer, präster och 
ordensbröder i sina berättelser, även om predikanterna också i större ut-
sträckning än Birgitta tog med huvudrollsinnehavare från de lägre profana 
stånden. 

Slutligen kunde jag, i enlighet med strategi D, bedöma att Birgitta och 
predikanterna mycket ofta lät sina huvudrollsinnehavare inta den moraliska 
rollen av en hjälte i exempelberättelserna. De gav faktiskt oftare huvudrolls-
innehavaren en hjälteroll än rollen som syndig falsk hjälte eller elak fiende – 
något som intimt hängde samman med att fler exempelberättelser styrkte 
lärdomar som artikulerades i positiv/positiv försonlig bemärkelse än nega-
tiv/negativ varnande bemärkelse. Dessutom blev det påtagligt att författarnas 
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huvudrollsinnehavande hjältar också uppvisade hjäteegenskaper och hjälte-
ideal som kunde förväntas ha fallit författarnas vederbörande primärpublik 
väl i smaken. Birgitta lät regelbundet sina huvudrollsinnehavande hjältar an-
spela på tre av medeltidens klassiska hjälteideal: kungens/härskarens hjälte-
ideal, riddarens hjälteideal och helgonets hjälteideal. Predikanterna lät däre-
mot sina huvudrollsinnehavande hjältar i stort enbart anspela på helgonets 
hjälteideal, vilket var den av de tre hjälteidealen som var mest inkluderande 
socialt sett och som även låg i linje med den typ av fromhet som predikan-
terna ville att deras församlingar skulle eftersträva. 

Utöver ovannämnda analytiska resultat fann jag även vid en samlad tolk-
ning av de fyra identifikationsstrategierna att författarna likaså kan ha kom-
binerat några av dem, och då särskilt strategi A och D. Också detta samspel 
mellan de olika strategierna tydde således på att exempelberättelsernas narra-
tiva utformning var adekvat för Birgittas och predikanternas respektive pri-
märpublik. 

Publikanpassning på basis av retorisk stil 
Cohens identifikationsteori går förvisso inte in på betydelsen av hur berättel-
ser retoriskt utnyttjas. Ändå går det inte att förbigå att Birgittas och de sven-
ska predikanternas retoriska användning av exempelberättelserna faktiskt 
samspelar med i synnerhet identifikationsstrategi A. Fastän författarna vid 
styrkandet av lärdomar i sina verk framlade sina exempelberättelser i den 
retoriska funktionen av argument, förklaringar och känsloreglage, kunde det 
ju ses att författarnas uttryckssätt var olika, samt att deras individuella stil 
förhöll sig till deras respektive publiks förväntade intellektuella nivå och 
fattningsförmåga. 

Tydligast blev detta när författarna med sina exempelberättelser sökte tala 
till mottagarnas rationella tänkande, det vill säga publikens ratio. I likhet 
med vad som beskrivits ovan lät Birgitta flera gånger använda allegoriska 
exempelberättelser som symboliska argument och som tämligen analytiska 
förklaringar av lärdomar. Därigenom blev det också möjligt för henne att i 
revelationernas reformivrande undervisning visa sig värdig sin belästa pri-
märpubliks förtroende, och att med sin text göra ett förhoppningsvis bestå-
ende intryck på dem. Predikanterna använde emellertid hellre historiska ex-
empelberättelser, vilka de mestadels nyttjade som lättfattliga argument och 
enkla förklaringar av lärdomar i postillorna. På så vis kunde predikanterna i 
sin muntliga framställning försäkra sig om att deras predikoundervisning inte 
gick någon i deras församling förbi: vare sig den mottagare som hade mer 
eller den som hade mindre kunnande och förmåga till abstraktion. 

Att Birgitta och predikanterna hade sin primärpublik i åtanke framgick 
därmed såväl i exempelberättelsernas narrativa utformning som vid den reto-
riska anföringen av dem. Även vid exempelberättelsernas inkorporering i 
deras verk gjorde författarna vissa bestämda avvägningar som de trodde 
skulle passa just deras publikers moraliska fostran, och som vid en närmare 
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granskning visar sig korrespondera väl med lockandet till narrativ identifi-
kation. Avhandlingens resultat har alltså blottlagt att Birgitta och predikan-
terna på ett antal från varandra skilda sätt närmade sig sin respektive primär-
publik. Det är en slutsats som också gör det möjligt att fastslå den i avhand-
lingen prövade hypotesen: att författarna på skilda vis – förutsagda inom 
identifikationsforskningen eller harmonierande med identifikationsforsk-
ningens förutsägelser – valde att utforma undervisningen av sina olika mål-
grupper. 

Exempelberättelserna och senmedeltidens moraliska 
fostran – konsten att lära individen att själv välja rätt 
 
Nyttjandet av exempelberättelser gjorde det alltså möjligt för Birgitta och de 
svenska predikanterna att förstärka budskapen i sina verk. Och detta utifrån 
ett på flera vis intrikat och publikmedvetet sätt, vilket i denna avhandlings 
dekonstruerande studie närmare kunnat blottläggas och teoretiskt utvärderas. 
Till sist bör det emellertid framhållas att studien av Birgittas och predikan-
ternas sedelärande exempelberättelser och dessas publikanpassning även kan 
ge en intim inblick i senmedeltidens didaktiska tänkande och dess strävan 
efter att lära den enskilde att själv fatta goda beslut i sitt liv. 

Ty liksom tidigare studier av medeltidens religiositet och teologi visat 
kom betoningen av varje själs ansvar för sin egen frälsning att stadigt öka 
från 1100-talets slut och framåt. Det var ett fokus på individen och dennes 
behov som också föranledde en mer publikanpassad religiös undervisning än 
innan. Den stora ökningen av sedelärande berättade exempel under hög- och 
senmedeltiden kan därmed kopplas till tidens strävan efter att på ett intresse-
väckande, effektivt och minnesretande sätt åskådliggöra centrala kristna 
normer för publiken. Med exemplifierande berättelser skulle den enskilde i 
publiken undervisas utifrån dennes egna förutsättningar och sätt att tänka, 
något som i sin tur skulle förmå denne att internalisera de normer som gavs 
honom/henne.  

Men det fascinerande med dessa berättelser är också det att de avsåg 
fostra mottagarna på ett subtilt sätt. De exemplifierande berättelserna skulle 
inte domderande skriva människor på näsan. Omvänt avsågs berättelserna 
målmedvetet leda mottagarnas tankar och forma deras rättstänkande i enlig-
het med den katolska kyrkans rådande doktriner utan att det blev alltför up-
penbart. Och just detta är något som medeltidens moralföreläsare praktiskt 
kan förklaras ha sökt åstadkomma genom att locka publiken till identifikat-
ion med rollfigurerna i intrigen. Genom en sådan identifikation blir det näm-
ligen möjligt att förklara hur medeltidens exemplifierande berättelser skulle 
ge den enskilda mottagaren det trivsamma intrycket att denne själv hade 
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kommit till god insikt om en doktrin, samtidigt som mottagaren egentligen 
leddes till denna insikt av avsändaren. 

Utifrån detta resonemang kan följaktligen Birgitta och de svenska predi-
kanterna, likt andra av dåtidens moralföreläsare, med sina exempelberättel-
ser förstås ha fostrat sin primärpublik genom att förena spridandet av lärdo-
mar med en spännande övning i moraliskt tänkande. Det var en övning där 
varje mottagare via berättelserna – och sin potentiella identifikation med 
protagonisterna i dem – gavs möjlighet att pröva olika moraliska handlings-
alternativ och dessas konsekvenser för att, i sitt eget liv, sedan själv kunna 
välja den rätta vägen mot frälsningen i himmelriket. Berättelserna må ha 
varit väl valda för att vägleda mottagaren mot en moraliskt riktig slutsats. 
Men ute i livet var det upp till individen att själv navigera rätt genom tillva-
rons utmaningar.  
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ENGLISH SUMMARY 

An Eye for the Audience. Moral Education through the 
Use of Saint Birgitta’s and Swedish Preachers’ Exemplary 
Stories, circa 1340–1500. 

Chapter 1: The Authors’ Aim to Morally Educate their Audiences 
through Exemplary Stories 
 
This doctoral dissertation is a comparative and deconstructive study of the 
use of narrative exempla in the Revelations of Saint Birgitta (also known as 
Saint Bridget) of Sweden, and in Swedish sermon collections from the Late 
Middle Ages. The purpose is to show how Birgitta during the 14th century, 
and Swedish preachers during the 15th century, morally educated their audi-
ences through exemplary stories contained within their works. Furthermore, 
this dissertation applies the media theory of identification to discuss and 
analyse the ways in which the authors’ stories were adapted to suit their re-
spective audience. 

In the opening chapter, I begin by defining the authors, Birgitta and the 
collective group of Swedish preachers, as the voices which meet the audi-
ence in the Revelations and sermons, respectively. It is thus important to 
note that this study takes as its perspective the didactic practice of two con-
structed authors, rather than that of the historical Birgitta (whose words 
merge with those of her confessors and collaborators, who translated and 
edited her Swedish writings into the Latin Revelations) and that of the histor-
ical Swedish preachers (whose identities as friars or priests remain anony-
mous). 

Previous research has shown that Birgitta and the Swedish preachers used 
anecdotes and edifying figures of speech as moral tools when teaching their 
contemporary audiences to become better Christians. Interestingly, earlier 
studies have also been able to distinguish these primary audiences. It has 
been demonstrated that Birgitta addressed the more or less homogenous elite 
of Europe, consisting of worldly and ecclesiastic leaders whom she envi-
sioned to lead a well-needed moral reform of Christianity. The Swedish 
preachers, on other hand, addressed a socially heterogeneous Swedish pub-
lic, a congregation whose souls they were obliged to look after. Thus, as I 
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expand and improve the understanding of the authors’ use of their exemplary 
stories, I also look at how Birgitta and the Swedish preachers intended to 
teach these particular target groups with their stories. 

However, the study of Birgitta’s and the Swedish preachers’ didactic 
practice also needs to take into consideration religious thought and the long 
tradition of exemplary stories in western Christianity. In the second half of 
the first chapter, I therefore consider previous research about late medieval 
religiosity and that of exemplary literature. Hereby Birgitta’s and the Swe-
dish preachers’ spiritual outlook on the world and shared Christian doctrines 
are outlined and set into the context of medieval rhetoric: a rhetoric in which 
fundamental doctrines were adapted to popular audiences by exemplary sto-
ries. Earlier studies have shown beyond doubt that medieval authors con-
structed their exemplary stories (mainly sermon stories) from a broad spec-
trum of sources, which could be domestic as well as foreign, popular as well 
as learned, and ancient as well as contemporary. Moreover, some scholars 
have argued that exemplary stories reinforce doctrines by serving as rhetori-
cal examples for them at the same time as their narrative content morally 
elucidates the doctrines and helps the audience to interpret the meaning of 
them. A strong intentional connection between a particular exemplary story 
and its exemplified doctrinal lesson has thus been suggested to exist – a 
viewpoint that is also taken in this study. 

To summarise the premises of this dissertation, I argue that a skilful writ-
er knows how to make his or her words interesting and relevant for the in-
tended audience. In addition, I maintain that Birgitta and the Swedish 
preachers, like many other medieval authors, were skilful writers and that 
they addressed audiences with different social backgrounds. This then leads 
to the assumption that Birgitta’s and the Swedish preachers’ moral teachings 
differ in significant ways since they address distinctive audiences: a hypoth-
esis which this dissertation puts to the test through an examination of their 
use of exemplary stories (the expected adjustments of their stories are dis-
cussed with regards to the theory of identification in the next chapter). Stud-
ying the authors’ didactic practice, I ask what doctrinal lessons their exem-
plary stories reinforce in their works and how the stories are used rhetorical-
ly and narratively when teaching their audiences. I then ask how the authors 
sought to customize their didactic practice to their respective primary audi-
ence, that is, in what ways their stories were depicted to fit their target group. 

Chapter 2: How to Investigate a Didactic and Audience-Adapted 
Practice – Sources, Method and Theory 
 
The study of Birgitta’s and the Swedish preachers’ use of their exemplary 
stories is, however, not a straightforward matter. In order to investigate their 
didactic and audience-adapted practice, the definition of an “exemplary sto-
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ry” (in Swedish exempelberättelse) first needs to be clearly defined and ex-
plained with regards to the sources. The stories need to be examined within a 
methodological and theoretical framework. 

In the second chapter the sources are presented and discussed. As men-
tioned earlier, this dissertation compares the didactic practice concerning 
exemplary stories in two groups of sources. I use the editions of the mid and 
late 14th century Latin Reuelaciones celestes (more precisely Liber I–VIII, 
Extrauagantes and Regula Saluatoris) and the editions of the second half of 
15th century so-called Swedish Sermon Collections written entirely in Old 
Swedish (Svenska medeltispostillor and Järteckenspostillan, abbreviated 
SMP 4–5 and JäP). These sermon collections are believed to be based on 
older continental homilies, and written in or in proximity to Vadstena Abby. 
They also contain popular de tempore sermons from a large proportion of an 
entire liturgical year.  

To examine the exemplary stories in these sources, I decide not to enter 
into the debate of literary genres, typology or ontology which is adherent to 
studies of sermon stories such as exempla and similitudines (the former usu-
ally being limited to arguments taken from history, while the latter to com-
parisons of often fictive explanatory stories). Since stories in the Revelations 
and Swedish sermons are all given as examples, regardless of whether they 
are understood as historical truths or as figurative allegories, I find it benefi-
cial to use a more inclusive umbrella term that comprehends all of them. 
Thus, I use the term exemplary story, which is defined by its overall function 
as a short moralizing story inserted into a work in order to reinforce an artic-
ulated (e.i. stated) doctrinal lesson. Within Birgitta’s revelations, a total 
number of 150 different exemplary stories were found in the given books 
where they were referred to as examples, similes and images, or included in 
subheadings stated as explanations or additions (in singular declaracio, ad-
dicio). In the sermon collections, a total number of 152 different exemplary 
stories were found, though five stories were reused to reinforce another les-
son then before, why I decided to count these stories twice, giving a total 
number of 157 stories. In the sermon collections the exemplary stories were 
referred to as judgments given by history, as omens, as adventures or as sim-
iles. Altogether, Birgitta’s and the Swedish preachers’ exemplary stories are 
made up of 307 individual stories which are meant to be understood either as 
historical examples or as allegorical examples for lessons in their works. 

Turning to the dissertation’s methodological framework, the notion of 
moral education is described as equally informative and cautioning. The aim 
of moral education is to make people internalize the ethical content of les-
sons. When Birgitta and the Swedish preachers use their exemplary stories to 
morally educate their audience, they therefore help the audience to internal-
ize given lessons. But how, then, should these doctrinal lessons be under-
stood? Inspired by sociology and rhetorical analysis, I view the lessons ex-
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emplified by the stories as moral or religious norms, which can be articulated 
in a positive/positive appeasing tone or in a negative/negative warning tone.  

Birgitta’s and the Swedish preachers’ exemplary stories are consequently 
viewed as enforcing the very norms that hold Christianity together. This is 
something that I examine on both a rhetorical level and on a narrative level 
in my study. On the rhetorical level, the intention is to survey which doctri-
nal lessons are reinforced thematically by their stories, and then to explore 
the ways in which the stories act as reinforcing examples for them; that is, to 
study what rhetorical functions the stories are given in the texts. On the nar-
rative level, the intention is to analyse the moralizing plot structures in the 
stories, and then to survey three key components in the stories – their charac-
ters, settings and complications – which according to narratology are present 
in close to every full-fledged story and are known to carry meaning. For this 
reason, Birgitta’s and the Swedish preachers’ didactic practice is studied 
rhetorically in chapter 3 and narratively in chapter 4. 

In addition to these methodological tools, a more theoretical instrument is 
needed in order to enable analysis and discussion of Birgitta’s and the Swe-
dish preachers’ didactic practice. In the latter part of the second chapter, I 
therefore consider both media studies and Jonathan Cohen’s theory of identi-
fication, which have shown that audiences who identify with characters in 
stories are likely to feel joy and to appreciate stories as the producer meant 
them to. In this dissertation I also assume that the same was true for medie-
val audiences. Following media identification theory, I distinguish four iden-
tification strategies taken from observed antecedents of identification regard-
ing the way characters and scenes are featured in stories. These strategies 
are: A. correspondence between the positive and negative actions of a char-
acter and those of the audience, B. resonance between the environ-
ment/situation in which a character is placed and that of the audience, C. 
social likeness between a character and the audience, or D. a character’s 
display of attractive heroic ideals, which the audience would like to possess 
themselves. By using theory of identification and these four strategies to 
analyse the results from chapter 4, a discussion of how Birgitta and the Swe-
dish preachers sought to adapt their exemplary stories to their respective 
audiences is thus made possible. In chapter 5, the results from the authors’ 
narrative use of their exemplary stories are evaluated, enabling this disserta-
tion to pinpoint the actual ways in which the exemplary stories were adapted 
to their audiences. This evaluation continues in the concluding chapter 6, 
where the historical interpretation and significance of the dissertation’s find-
ings are presented. 
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Chapter 3: Rhetorical Education of the Exemplary Stories 
 
On the rhetorical level, Birgitta’s and the Swedish preachers’ exemplary 
stories are approached as educational elements within the text of the Revela-
tions and sermons. First, the doctrinal lessons reinforced by the exemplary 
stories are located and their themes surveyed. Second, the ways in which the 
exemplary stories reinforce these lessons are analysed by addressing the 
specific rhetorical functions of the stories in the texts. In both examinations 
the authors’ choices are seen as indicative not only for what they wanted to 
teach their intended audience, but also how this was done, and the two cases 
are carefully compared. 

While earlier studies have shown that Birgitta pursued an extensive pro-
gram for reform in her revelations and that the Swedish preachers in their 
sermons followed prescribed catechetic teachings, the lessons exemplified 
by their stories have only been examined with regards to the preachers in one 
brief study. In order to compare the doctrinal lessons reinforced by exempla-
ry stories, I start out by categorizing the lessons on basis of the authors’ 
shared common goal of leading their audiences towards salvation. These 
doctrinal lessons fall into three soteriological categories concerning the three 
good relationships that every Christian must fulfil if she is to enter heaven: 
(1) to love God and to resist Satan; (2) to love her neighbours and justly 
administer God’s creation; and (3) to revere the Holy Church and God’s 
agents.  

Since man’s reciprocal relationship with God and fight with the devil 
must be considered the main theme in Birgitta’s and the Swedish preachers’ 
works, I do not find it surprising that both authors also deploy the majority 
of their exemplary stories to reinforce lessons in category 1. In the Revela-
tions 47.0 percent of the stories and in the sermons 51.3 percent of the sto-
ries emphasize lessons in this category. Still, there are differences: in this 
category Birgitta chooses to focus more on lessons about God’s/Christ’s 
rightful judgment, about Mary’s/the saints’ holiness/helping of man, and 
about man’s open contempt for God. For their part, the Swedish preachers 
choose to focus more on lessons about devil’s/demons’ hostile nature, about 
Jesus’s passion/his name’s holy power, and about man’s faith/hope in ac-
tions or prayers. 

In categories 2 and 3 one finds even greater differences between the au-
thors. Category 2 is reinforced by 13.3 percent of Birgitta’s stories, but by as 
much as 31.9 percent of the Swedish preachers’ stories. In contrast, category 
3 is reinforced by 39.7 percent of Birgitta’s stories, but only by 16.9 percent 
of the preachers’ stories. Does this mean that Birgitta in general preferred to 
teach her audience about the importance of revering the Holy Church and 
God’s agents, while the Swedish preachers were more concerned with teach-
ing theirs to love neighbours and to administer God’s creation in a rightful 
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way? I interpret this to be the case. In Birgitta’s revelations, the ambition to 
reform Christianity is closely linked with founding the Birgittine order 
(which would revitalize monastic and church life) and with Birgitta’s per-
sonal struggle towards recognition as God’s prophet. Looking closer at the 
lessons most reinforced by Birgitta in category 3, on finds that she also pre-
dominantly uses her exemplary stories to underline God’s election of her as 
his channel and to highlight church officials’ virtues and vices. On the other 
hand, the popular sermons of the Swedish preachers were designed to hold 
society together by means of ecclesiastical control by teaching lay people 
virtuous Christian behaviour. Since this involved addressing the worldly 
affairs of their congregations, it is reasonable that the Swedish preachers 
would prefer category 2 and in this category chiefly utilize their exemplary 
stories to reinforce lessons about charitable care or prayers for other people, 
and about avarice or the corruption of riches. 

Furthermore, when all three categories are considered together, I find that 
both authors more often employ their exemplary stories to reinforce lessons 
articulated in a positive/positive appeasing tone than a negative/negative 
warning tone. This indicates that Birgitta and the Swedish preachers deemed 
it better to point out what was morally good/right than what was morally 
evil/wrong; i.e., their exemplary stories were used more to encourage than to 
discourage the audiences. 

To analyse the manner in which Birgitta and the Swedish preachers em-
ploy their exemplary stories to reinforce these lessons, I first turn to observa-
tions made by previous studies about the use of figures of speech and stories 
in the Revelations, the Swedish sermon collections, and in continental ser-
mons from the Middle Ages. In accordance with these studies, I demonstrate 
that Birgitta and the Swedish preachers use their exemplary stories to high-
light a given doctrine both rationally and emotionally. More precisely, I ob-
serve that they employ their exemplary stories as (I) arguments; (II) explana-
tions; and (III) emotional regulators (increasing/decreasing and steering au-
dience emotions in a suitable direction). These functions can be distin-
guished separately, yet the authors may in some cases combine them: in 
particular, I find that both authors frequently combine function I or II with 
function III. Nevertheless, for clarity’s sake I present and analyse these func-
tions separately. 

Regarding to the three rhetorical functions, one may distinguish both sim-
ilarities and differences between the authors. To begin with, I discern that 
both use their exemplary stories as validating arguments (i.e. to stress the 
validity of a lesson), as consequential arguments (i.e. to stress the conse-
quences of obeying/disobeying a lesson), and as arguments maintaining the 
authors’ personal authority (i.e. to stress a lesson about God’s election of 
Birgitta or the preachers’ clerical expertise). But in addition to these argu-
ments, Birgitta also tends to use her stories as symbolic arguments (i.e to 
figuratively stress a lesson), which aligns with the fact that she uses a greater 
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number of allegorical exemplary stories, in addition to the historical, than the 
Swedish preachers do. A similar observation may also be made when it 
comes to the authors’ use of their stories as explanations. Birgitta and the 
Swedish preachers both use their exemplary stories as explanations in the 
manner of clarification (i.e. to clarify a lesson) or as answers to a question 
(i.e. to answer a question containing a lesson). Yet Birgitta clearly uses her 
stories more often as different kinds of explanations and in more elaborate 
ways than do the preachers. Not least, Birgitta utilizes her stories as analyti-
cal explanations (i.e. to investigate the meaning of a lesson) and as supple-
mentary concluding explanations (i.e. to explain a lesson under subsequent 
subheadings of declaracio or addicio). As emotional regulators, I finally 
observe that Birgitta and the Swedish preachers make use of their exemplary 
stories in a number of different ways. They use them as dreadful testimonies 
(i.e. to induce fear and deter the audience from not complying with a lesson), 
as comforting or calming aids (i.e. to calm the audience when thinking about 
a lesson), as laughable displays (i.e. to ease the hearts of the audiences when 
recognizing a lesson), as thankful reminders (i.e. to make the audience 
thankful of a lesson), and as inspirational demonstrations (i.e. to inspire the 
audience with a lesson). Again, Birgitta uses more allegorical stories as emo-
tional regulators than the preachers do. Still I find that the emotional utiliza-
tion of their exemplary stories shows many similarities. 

Chapter 4: Narrative Education of the Exemplary Stories 
 
On the narrative level, Birgitta’s and the Swedish preachers’ exemplary sto-
ries are approached as narrative entities with a didactic inner logic of their 
own. First, the moralizing plot structures are analysed on basis of how moral 
sense is constructed in the exemplary stories. Second, the meaning-carrying 
key components of characters, settings and complications in the exemplary 
stories are surveyed. In both examinations the choices of the authors are 
closely compared and seen as indicative for how their respective audience 
was supposed to perceive the doctrinal lessons. 

The narratives used in Birgitta’s Revelations and in the Swedish preach-
ers’ sermon collections have been recognized by scholars to be characterised 
by having short but exiting storylines. To further the investigation of how 
their exemplary stories are structured, I initially discuss the moralizing plot 
structures that have been documented in narratological studies of folktales 
and in studies of medieval sermon stories. 

With the intention of reflecting on the particularities of Birgitta’s and the 
Swedish preachers’ exemplary stories, I then, in a plot analysis, classify their 
plot structures into three categories. These categories underline the central 
part of the story and are named accordingly: as the problem-plot structure, 
conversation-plot structure and miracle-plot structure. Out of these, the first 
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is equal to a certain plot structure that has been found in folktales and medi-
eval sermon stories: In the problem-plot structure, a character (usually the 
protagonist) faces a known or unknown problem of some sort, a problem in 
which the character’s course of action is judged. In the second, conversation-
plot structure, a character (normally the protagonist) receives significant 
knowledge through dialogue with others. And in the third, miracle-plot 
structure, a character (usually the protagonist) beholds a horrific or comfort-
ing wonder, by which God lets humanity know a secret or spiritual truth. In 
all three plot structures, the protagonist may take on the moral role of a vir-
tuous hero who is rewarded, or that of a sinful false hero who is punished, or 
that of an evil villain who seeks to ruin the hero or false hero. In some cases, 
two characters may share the protagonist function. Overall, however, I do 
observe that heroes are the most common protagonists in both Birgitta’s and 
the Swedish preachers’ exemplary stories – something that correlates very 
well with the fact that the greater number of lessons, reinforced by their sto-
ries, are actually articulated in positive/positive appeasing tone, as seen in 
chapter 3. Considering all three moralizing plot structures, I also find that 
both authors use the problem-plot the most, then the conversation-plot and 
then the miracle-plot. 

Despite the many similarities between Birgitta’s and the Swedish preach-
ers’ plot structures, there are some decisive differences. Concerning the 
problem-plot, Birgitta focuses on describing the protagonist’s inner thoughts 
when the protagonist reaches a righteous or errant decision of how to tackle 
a problem. The Swedish preachers, in contrast, focus on describing the pro-
tagonist’s virtuous or sinful physical actions when dealing with a problem. 
Likewise, in the conversation-plot Birgitta describes how topics are exam-
ined in depth by the characters, while the Swedish preachers prefer to de-
scribe how topics are pragmatically discussed between two or more charac-
ter. Finally, in the miracle-plot human characters are found to be more pas-
sive than in the two other plot structures, because of the fact that God’s “in-
visible hand” in these plots takes prominent place. Still, I find that Birgitta 
once more focuses on describing the inner thoughts of the human protago-
nists, whereas the Swedish preachers focus on the protagonists’ physical 
deeds. Together, these differences between the authors’ exemplary stories 
thus form a clear pattern, which can be explained in terms of Birgitta taking 
on an “introvert” narrative perspective in her teaching, while the Swedish 
preachers take on an “extrovert” narrative perspective in theirs. 

Shifting the attention to the ingredients of the exemplary stories, I initial-
ly consult earlier studies regarding characters and motifs in the Revelations 
and Swedish sermon collections. These studies have shown that Birgitta and 
the Swedish preachers generally depict a great variety of people, places, and 
situations, though overall Birgitta tends to portray the rich and powerful 
more than common people. Yet, a close investigation of the meaning-
carrying key components in the authors’ exemplary stories is of interest, 
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since narratological research and studies of medieval sermon stories have 
maintained that these can reveal a lot about the ideas and associations that 
writers intend to convey to their audiences. I therefore set out to survey and 
compare what kinds of characters, settings and complications are found in 
Birgitta’s and the Swedish preachers’ exemplary stories. And in so doing, I 
simultaneously analyse not only what the authors deemed attention-
grabbing, but also what they judged appropriate for their respective audi-
ence. 

The characters found in Birgitta’s and the Swedish preachers’ exemplary 
stories are first categorised according to gender and social estate, which are 
two qualities most commonly given about their characters. In both cases, the 
authors do not limit themselves to male and female characters, but also in-
clude characters of unknown gender. Statistically male characters and male 
protagonists dominate in both authors’ stories, even if Birgitta features her-
self in many of her stories. Regarding social estates of the characters, both 
authors depict a range of social classes as well as biblical forefathers, mar-
ginalized individuals (amongst them thieves, whores and religious rene-
gades) besides people of unknown social class, animals and metaphysical 
beings.  

Looking at the most common social backgrounds of the protagonists, the 
authors do favour different estates. Birgitta statistically prefers her protago-
nists to be worldly leaders, such as princes and nobles (who, together with 
Birgitta’s character, represent 39.3 percent of all her protagonists), or reli-
gious leaders, such as bishops, clerics and monastics (who represent 22.7 
percent of all her protagonists). However, she also includes anonymous peo-
ple of unknown social class (a figure of 20.7 percent of all her protagonists). 
Statistically, the Swedish preachers also prefer their protagonists to be reli-
gious leaders (who represent 35.4 of all their protagonists). But in addition to 
these, a large number of the preachers’ protagonists come from the lower 
classes of society. They are made up of farmers, burgers and marginalized 
individuals (who together represent 18.8 percent of all their protagonists). 
Additionally, many of the Swedish preachers’ protagonists are biblical fore-
fathers (who represent 18.5 of all their protagonists). When teaching their 
respective audiences, the authors thus, for one reason or another, choose to 
use characters with different social backgrounds: Birgitta seems more elitist 
in her selection of characters, while the Swedish preachers prefer characters 
embodying the church and the greater masses. 

In order to distinguish settings in which these characters are found, I next 
survey mentions and references of time and space in Birgitta’s and the Swe-
dish preachers’ exemplary stories.  

With regards to time, some of the authors’ characters are well known in-
dividuals from history. As already mentioned, Birgitta sometimes depicts 
herself in her stories, and other times she depicts people whom she encoun-
tered or heard of during her life. In this sense, many of Birgitta’s stories take 
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place in her own lifetime during the 14th century. The Swedish preachers, on 
the contrary, depict numerous biblical forefathers in their exemplary stories, 
as well as saints from the Early and High Middle Ages. Put differently, the 
preachers seem to prefer the past to their present, i.e. the 15th century.  

Concerning mentions of space, I find that both authors’ exemplary stories 
may take place in specific geographical locations, though geographically 
unspecified milieus are more common (and some stories are played out in 
the metaphysical settings of Heaven, Purgatory, and Hell). Geographically, 
Birgitta mostly sets her stories in the Swedish kingdom, in Rome and on the 
Italian peninsula – places she herself lived in or travelled to. The Swedish 
preachers, however, do not place their exemplary stories chiefly in the Swe-
dish kingdom, but in Rome, as well as Southern and Western Europe and in 
the Holy Land – a fact that further strengthens the notion that the stories, 
along with the sermons themselves, took their inspiration from international 
sources. Examining the geographically unspecified milieus, I observe that 
Birgitta prefers her stories to take place in profane rural environments and 
then in profane households. This may be compared to the Swedish preachers, 
whose stories more frequently take place in ecclesiastical environments, and 
then in both profane rural and urban surroundings. To sum up, it may be 
stated that contemporary international locations and agrarian lay milieus 
familiar to Birgitta are favoured in her stories, whereas the Swedish preach-
ers prefer theirs to be set in historical places abroad or in a mixture of eccle-
siastical and profane milieus. 

The complications encountered by the characters in the settings men-
tioned above are then surveyed according to a number of complication mo-
tifs which recur in both authors’ exemplary stories. In order of magnitude 
these are: temptations, combats, and hardships (though there are also a small 
number of stories in which enigmas are given as complications). Temptation 
is typically associated with abuse of power in Birgitta’s stories. She usually 
depicts her protagonists as tempted to override their lawful rights and powers 
in treason, plunder and oppression of others in society. The Swedish preach-
ers, for their part, mostly depict their protagonists as tempted to neglect their 
Christian duties. In their stories protagonists are often tempted by usury, the 
refusal to give alms and avoidance of confession. As concerns combats, Bir-
gitta more often depicts fights between power holders in her stories than do 
the Swedish preachers. The Swedish preachers instead prefer to picture 
combats between a cleric and an enemy of faith in their stories. In addition 
both authors depict different kinds of hardships in their exemplary stories: 
Birgitta prefers that her protagonists deal with difficulties regarding care and 
maintenance of estates and households, while the Swedish preachers let their 
protagonists deal with shortages, famine and poverty. Thus, even the com-
plications follow certain recognizable patterns in the authors’ exemplary 
stories, revealing what the authors must have found useful, appealing, and 
appropriate to present to their respective audience when reinforcing lessons. 
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Chapter 5: Audience Identification with Characters in the 
Exemplary Stories 
 

What then can the results from the authors’ narrative use of their exemplary 
stories, given in chapter 4, say about the ways in which the stories were 
adapted to their respective audience? This is the question asked in this ana-
lytical chapter, where I use media identification theory to discuss and evalu-
ate the ways in which Birgitta and the Swedish preachers sought to adapt 
their stories to their intended target groups: the European elite and the Swe-
dish public. In the following I analyse how the authors (consciously or un-
consciously) approach the four identification strategies put forth in chapter 2 
as A, B, C and D. These strategies are analysed individually in order not to 
confuse them with one another. Nevertheless, in the conclusion of this chap-
ter I make a comprehensive assessment of all the strategies, where I addi-
tionally comment on how they may have been combined by the authors. 

Strategy A entails correspondence between the positive and negative ac-
tions of a character and those of the audience. Both authors can be seen to 
invite their audiences to identify with characters in accordance with this 
strategy, considering the manner in which their characters were found to act 
in the three plot structures discussed above. Birgitta’s characters are usually 
described in an “introvert” perspective, whereby her audience is set to follow 
the thoughts of the characters as the characters choose a virtuous or sinful 
course of action. This is an analytical approach that should have appealed to 
her more learned and privileged audience. On the contrary, the characters of 
the Swedish preachers are described in an “extrovert” perspective, whereby 
the characters’ righteous or errant physical course of action or the characters 
pragmatic negotiations is focused. In other words, the preachers depict a 
down-to-earth way of dealing with life, which was also probably common 
among their audience. 

Strategy B entails resonance between the environment/situation in which 
a character is situated, and that of the audience. Birgitta and the Swedish 
preachers also appear to invite their audiences to identify with their charac-
ters in accordance with this strategy, even if Birgitta conforms to this strate-
gy more than the Swedish preachers do. While many of Birgitta’s exemplary 
stories are set in contemporary international locations, or in milieus which 
she and many of here equals lived in and travelled to, Birgitta undoubtedly 
connects to surroundings that were familiar to the European elite. Addition-
ally, Birgitta is seen to address her audience’s lives when she depicts com-
plications concerning temptations to abuse power, combats between power-
ful men, or hardships associated with maintenance of land and wealth. In the 
Swedish preachers’ case, their exemplary stories are often set far back in 
time and in remote countries to the south of Scandinavia, something that 
might not have appealed to their Swedish congregations’ collective sense of 
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home. Yet, their stories are also placed in churches or in profane milieus 
common to their congregations. Furthermore, their stories depict complica-
tions regarding temptations to neglect one’s Christain obligations, as well as 
religious conflicts and poverty. These are themes that may well have applied 
to the Swedish public just as much as lay people all over Europe. 

Strategy C entails social likeness between a character and the audience. 
This is an identification strategy which in media studies has proved less reli-
able than the other strategies. With regards to Birgitta and the Swedish 
preachers, I also find that they use this stagey the least, even if Birgitta again 
uses it more than the preachers do. Many protagonists in Birgitta’s exempla-
ry stories are socially anonymous. Still, the majority of Birgitta’s protago-
nists are secular and religious leaders, something that corresponds with her 
primary audience’s social status. In the Swedish preachers’ exemplary sto-
ries, though, ecclesiastics take prominent roles as protagonist together with 
biblical forefathers. However, individuals from the lower laity are much 
more common as protagonists in the Swedish preachers’ stories than in Bir-
gitta’s. To this it may be added that both authors prefer male protagonists to 
female ones. This is an approach which in identification studies has been 
found tactical when addressing gender mixed audiences, since women in 
general are more likely to identify with male characters than men with fe-
male characters.  

Finally, strategy D requires the audience to find a character to their lik-
ing. It requires the character to display attractive heroic ideals, which the 
audience would themselves like to possess. As mentioned earlier, Birgitta 
and the Swedish preachers both depict more protagonists in the moral role of 
a virtuous hero than in that of a sinful false hero or an evil villain in their 
exemplary stories. These heroes display several attractive characteristics, 
such as righteousness, courage, successfulness, maturity and manliness. Yet, 
to further analyse how the authors comply with this strategy, I find it useful 
to compare their protagonists with three classical role models for heroes 
during the Middle Ages: the valiant knight, the just king/ruler and the saint. 
Herein I notice that Birgitta refers more or less equally to all three heroic 
role models. Amongst her protagonists many of the secular leaders adhere to 
the former two role models while many of the religious leaders adhere to the 
latter (indeed Birgitta’s own character also conforms to the heroic role model 
of a saint). Interestingly, the Swedish preachers mostly refer only to the lat-
ter heroic role model with their protagonists. Many of their numerous eccle-
siastical and biblical protagonists touch upon the saint’s ideals of godliness 
and spiritual power. But, since it is a wide-ranging heroic category, I notice 
that quite a few protagonists from the lower estates additionally conform to 
the saintly hero in the Swedish preachers’ exemplary stories. 

To sum up, I argue that Birgitta and the Swedish preachers adapted their 
exemplary stories to their audiences by using some identification strategies 
more intensely than others. In my evaluation I find that both authors pre-
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ferred strategy A and D, which could also be combined. However, Birgitta 
may as well be argued to use strategy B and C (and combine them with strat-
egy A) more that the Swedish preachers do. 

Chapter 6: Concluding Discussion 
 

In order to review the results from the study of how Birgitta and Swedish 
preachers morally educated their respective audience through exemplary 
stories, this final chapter returns to the historical context and previous re-
search laid out in chapter 1. Here major findings are summarised and dis-
cussed from a cultural history point of view, whereby I highlight the im-
portance and further significance of Birgitta’s and the Swedish preachers’ 
didactic practices and their audience adaptations. The results are more pre-
cisely discussed from three perspectives. 

First, I discuss how Birgitta’s and the Swedish preachers’ joint and indi-
vidual teaching aims, ambitions, and conditions were reflected in the rhetori-
cal education of the exemplary stories. In previous research, the authors’ 
common goal of morally educating their audiences has been well estab-
lished, as has their different commitments and circumstances. This disserta-
tion has demonstrated in great detail how Birgitta’s and the Swedish preach-
ers’ exemplary stories rhetorically assisted them in their endeavours by rein-
forcing central doctrinal lessons in ways that the authors must have deemed 
optimal for their respective audience. There were many similarities, pointing 
towards the authors’ shared motive to first and foremost teach their audience 
lessons about the importance of man’s love and reverence of God. However, 
there were also some noticeable differences. Concerning the rhetorical func-
tions of their exemplary stories, I found that Birgitta used hers as quite ana-
lytical explanations for lessons, something that probably helped her to show 
off and impress her more learned audience. In contrast, the Swedish preach-
ers normally used their exemplary stories as uncomplicated arguments for 
lessons, with the intention of making it easier for their congregations to fol-
low their sermons. 

Next, I discuss how Birgitta’s and the Swedish preachers’ exemplary sto-
ries were influenced by an international Christian heritage, seen in the narra-
tive education of their exemplary stories. Earlier studies have recognised that 
both authors embraced the exemplary tradition conveyed by the late medie-
val Catholic Church. Still, this dissertation has interrogated what kind of 
manifestations the international culture took in Birgitta’s and the Swedish 
preachers’ exemplary stories with regard to their moralizing plot structures 
and meaning-carrying key components. Not least, I observed that continental 
European individuals and places are shared features in their exemplary sto-
ries. I furthermore argue that changes over time, from Birgitta’s to the Swe-
dish preachers’ lifetimes, are hardly distinguishable in their stories. Instead, 
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continuity over time – in passing on, maintaining and contributing to a 
common Christian exemplary tradition – is far more visible in the narratives 
of the Revelations and Swedish sermon collections. 

Lastly, I discuss how the authors’ audience adaptations were expressed in 
their exemplary stories – an adaptation perspective which in previous re-
search has been scarcely analysed in connection to medieval exemplary sto-
ries. By applying the media theory of identification and the four different 
identification strategies, this dissertation has argued that Birgitta and the 
Swedish preachers chiefly invited their audiences to narratively identify with 
characters in their stories along the lines of strategy A and D. But, in view of 
Birgitta’s rhetorically more analytical use of her stories and the Swedish 
preachers’ rhetorically more basic utilization of theirs, I also argue that the 
authors adapted their didactic practice in an oratorical fashion, closing in on 
their respective audience preferred style and way of thinking. 

To conclude, I find that the hypothesis tested in this dissertation (that the 
authors chose to frame their teachings differently in ways predicted by the 
theory of identification) can be proven correct. Although Birgitta and the 
Swedish preachers both used exemplary stories to morally educate their re-
spective audience in accordance with the Christian exemplary tradition, their 
teaching differed in several significant ways, supporting the premise that the 
authors knew what they wanted to convey, and that they had a good eye for 
their respective audience. 
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BILAGOR 

Birgittas 150 exempelberättelser i Reuelaciones Liber I–
VIII, Extrauagantes, Regula Saluatoris. 
 
I den första kolumnen inringas den exemplifierande berättelsen. Om ett reve-
lationskapitel (frånsett eventuella declaracio/addicio) i sin helhet utgör en 
exempelberättelse anges inga paragrafnummer. Detsamma gäller om ett re-
velationskapitels declaracio/addicio i sin helhet utgör en exempelberättelse. 
Då anges bara dessa underrubriker. 

Den lärdom som berättelsen styrker kan artikuleras i revelationskapitlet 
eller i dess kapitelrubrik eller också i båda, varför jag nedan i den andra ko-
lumnen anger det tydligaste stället/kombinerade ställena. Observera att lär-
domen återfinns i de nedan angivna textställena, men inte nödvändigtvis 
behöver uppta hela paragrafen/kapitelrubriken (något som även gäller para-
graferna för exempelberättelserna). Parentes sätts ut för det textställe där en 
identisk exempelberättelse som kopplas till samma lärdom återkommer. 

Lärdomskategorin och den grupp som jag indelat lärdomen i, redovisas i 
den tredje kolumnen. I de fall en lärdom delas mellan olika lärdomskatego-
rier och grupper redovisas dessa. 
 
 

Berättelse 
i revelationsbok: kapitel, ev. 
underrubrik, § 

Lärdom  
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

I:13 declaracio § 6–7 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

I:16 declaracio kapitelrubriken Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

I:21 § 1–5 § 6  
Lk 1, djävulens/djävlarnas fient-
liga natur 

I:28 declaracio § 7 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa döm-
mande 
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Berättelse 
revelationsbok: kapitel, ev.  
underrubrik, § 

Lärdom 
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

I:29 § 1–4  § 6 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

I:32 declaracio § 20 § 11 
Lk 1, djävulens/djävlarnas fient-
liga natur 

I:32 declaracio § 21 § 9–10, 15 
Lk 1, djävulens/djävlarnas fient-
liga natur 

I:47 § 25–27 § 24 Lk 2, medmänsklig vård/bön 

I:48 § 2–4  § 6–7 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

I:55 § 1–11  § 12–13 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

I:56 § 3–5 § 6 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

I:59 § 2–11 § 38–39 Lk 2, högmod/högfärd mot nästan 

II:1 § 10–16 § 8–9, 17 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 
och Lk 2, omdöme i världen 

II:2 § declaracio § 25–26 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

II:3 § 1–22 § 60 Lk 1, övriga 

II:5 § 13–15 § 21–22 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

II:5 § 23–26 § 33–34 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

II:6 § 1–10 (VIII:42 § 1–10) 
kapitelrubriken (kapitel-
rubriken) 

Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 
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Berättelse 
i revelationsbok: kapitel, ev. 
underrubrik, § 

Lärdom 
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

II:7 § 12–15 § 16 
Lk 3, klosterfolkets välsignade 
levnadslott 

II:7 § 17–35 (VIII:32 § 4–15) § 36 (16) Lk 2, omdöme i världen 

II:8 § 5–24 kapitelrubriken Lk 2, övriga 

II:16 § 2–5 § 1 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

II:19 § 17–33 kapitelrubriken Lk 1, ondskans förklaring 

II:21 § 16–28 kapitelrubriken och § 
29–36 

Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

II:22 § 2–17 kapitelrubriken Lk 2, omdöme i världen 

II:26 § 1–7 § 9 
Lk 1, Jesus lidande/namns heliga 
kraft 

II:29 § 3–6 § 1 
Lk 1, Herrens/Skaparens omsorg-
er 

III:4 § 3–17 § 2 Lk 3, biskoparnas illgärningar 

III:6 § 2–7 § 8 Lk 3, biskoparnas illgärningar 

III:7 § 4–5 § 4 Lk 3, 1:a övriga 

III:12 § 6–8 § 8–9 Lk 2, högmod/högfärd mot nästan 

III:12 declaracio § 26–28 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 
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Berättelse 
i revelationsbok: kapitel, ev. 
underrubrik, § 

Lärdom 
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

III:12 addicio § 29–32 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

III:17 § 16–19 kapitelrubriken 
Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga 
natur och Lk 3, klosterfolkets illgär-
ningar 

III:18 § 11–13 kapitelrubriken Lk 3, klosterfolkets illgärningar 

III:20 § 2–4 § 1–2 Lk 1, Heliga Andens inflytande 

III:24 § 2–9 § 2 Lk 1, ondskans förklaring 

III:31 § 1–12 (VIII:24 § 1–12) 
kapitelrubriken (kapitel-
rubriken) 

Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

IV:4 § 18–19 (VIII:13 § 18–19) § 20 (20) 
Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

IV:4 § 35–36 (VIII:13 § 35–36 ) § 36 (36) Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

IV:11 § 9–13 § 14–15 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

IV:15 § 4–17 kapitelrubriken 
Lk 1, Herrens/Skaparens omsorg-
er 

IV:16 declaracio § 25–26 Lk 2, högmod/högfärd mot nästan 

IV:23 declaracio § 31 Lk 1, djävulens/djävlarnas fient-
liga natur 

IV:34 declaracio kapitelrubriken Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

IV:45 § 1–8 (VIII:50 § 1–8) kapitelrubriken (kapitel-
rubriken) 

Lk 2, övriga 
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Berättelse 
i revelationsbok: kapitel, ev. 
underrubrik, § 

Lärdom 
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

IV:46 § 1–3 § 4–5 
Lk 2, girighet/rikedomens kor-
rumpering 

IV:58 § 1–4 kapitelrubriken Lk 3, prästernas illgärningar 

IV:65 § 4–7 § 3 Lk 1, dold gudsolydnad i falsk-
svärande/tigande 

IV:68 § 1–2 kapitelrubriken Lk 1, djävulens/djävlarnas fient-
liga natur 

IV:71 declaracio § 23–24 declaracio § 25 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

IV:75 § 10–15 § 8–9 Lk 1, djävulens/djävlarnas fient-
liga natur 

IV:75 § 31–32 § 31 
Lk 1, djävulens/djävlarnas fient-
liga natur 

IV:81 § 20–21 § 19 Lk 1, uppvisande av gudsfruktan 

IV:93 declaracio kapitelrubriken Lk 3, sakramentens förtjänst 

IV:107 § 9–12 kapitelrubriken 
Lk 3, klosterfolkets välsignade 
levnadslott 

IV:113 § 5–13 § 4 Lk 2, högmod/högfärd mot nästan 

IV:113 addicio kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

IV:115 § 2–5 § 6 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa döm-
mande 

IV:122 addicio kapitelrubriken Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 
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Berättelse 
i revelationsbok: kapitel, ev. 
underrubrik, § 

Lärdom 
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

IV:123 § 1–5 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

IV:125 declaracio § 17–19 § 15 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

IV:135 § 2–5 kapitelrubriken Lk 3, prästernas illgärningar 

IV:139 § 4–5 § 6 Lk 3, 1:a övriga 

V:6 § 8–10 § 7 
Lk 1, djävulens/djävlarnas fient-
liga natur 

V:resp. quest. quinte § 44–49 § 42–43 Lk 1, ondskans förklaring 

VI:3 declaracio § 6 kapitelrubriken Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

VI:3 declaracio § 7–12 kapitelrubriken Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

VI:5 § 4–5 kapitelrubriken Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 
och Lk 3, klosterfolkets illgärningar 

VI:9 declaracio kapitelrubriken Lk 3, prästernas illgärningar 

VI:14 § 12–14 § 15 Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

VI:16 declaracio § 3–4 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

VI:17 addicio kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

VI:18 § 1–3 § 18 Lk 3, prästernas illgärningar 
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Berättelse 
i revelationsbok: kapitel, ev. 
underrubrik, § 

Lärdom 
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

VI:19 declaracio § 34–35 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

VI:20 declaracio kapitelrubriken 
Lk 1, Jesus lidande/namns heliga 
kraft 

VI:28 declaracio kapitelrubriken 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

VI:30 declaracio § 36–38 declaracio § 33 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

VI:30 declaracio § 39–44 declaracio § 33 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

VI:31 declaracio § 58–60 § 50 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

VI:32 § 1–10 kapitelrubriken Lk 2, högmod/högfärd mot nästan 

VI:34 § 1–9 kapitelrubriken 
Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

VI:36 declaracio kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

VI:44 § 3–4 kapitelrubriken 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

VI:50 § 1–13 kapitelrubriken 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

VI:52 § 24–25 § 26–27 Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

VI:65 § 79–82 § 78 
Lk 2, medmänsklig vård/bön och 
Lk 3, klosterfolkets välsignade lev-
nadslott 

VI:66 § 1–2 § 6, 8–9, 34 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 
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Berättelse 
i revelationsbok: kapitel, ev. 
underrubrik, § 

Lärdom 
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

VI:71 declaracio § 1 
Lk 3, vördnad för prästens myn-
dighet 

VI:75 declaracio kapitelrubriken Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

VI:76 kapitelrubriken Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod och 
Lk 2, lättja med nästans synder 

VI:78 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

VI:79 kapitelrubriken 
Lk 3, förakt för prästens myndig-
het 

VI:80 kapitelrubriken Lk 2, sexuell synd och  
Lk 3, sakramentens förtjänst 

VI:81 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

VI:82 (VIII:38) kapitelrubriken (kapitel-
rubriken) 

Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

VI:84 kapitelrubriken Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

VI:85 § 1–3 kapitelrubriken 
Lk 2, girighet/rikedomens kor-
rumpering 

VI:86 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

VI:87 kapitelrubriken Lk 3, 2:a övriga 

VI:88 kapitelrubriken Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

VI:90 kapitelrubriken Lk 3, 2:a övriga 
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Berättelse 
i revelationsbok: kapitel, ev. 
underrubrik, § 

Lärdom 
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

VI:92 kapitelrubriken Lk 3, prästernas illgärningar 

VI:93 kapitelrubriken 
Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

VI:95 (VIII:29) 
kapitelrubriken (kapitel-
rubriken) Lk 2, omdöme i världen 

VI:97 kapitelrubriken Lk 3, sakramentens förtjänst 

VI:102 kapitelrubriken Lk 1, ondskans förklaring och  
Lk 3, avlatens förtjänst 

VI:103 kapitelrubriken 
Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

VI:104 kapitelrubriken Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

VI:113 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

VI:114 kapitelrubriken Lk 3, skymfande/försummande av 
sakramenten 

VI:115 kapitelrubriken Lk 3, sakramentens förtjänst 

VI:118 § 2–3 § 6 
Lk 3, klosterfolkets välsignade 
levnadslott 

VII:1 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

VII:2 kapitelrubriken 
Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

VII:3 kapitelrubriken Lk 1, uppvisande av gudsfruktan och 
Lk 2, medmänsklig vård/bön 
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Berättelse 
i revelationsbok: kapitel, ev. 
underrubrik, § 

Lärdom 
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

VII:20 § 12–23 § 24 
Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga 
natur och Lk 3, klosterfolkets illgär-
ningar 

VII:29 § 7–10 § 5–6 Lk 3, biskoparnas illgärningar 

VIII:14 § 2–3 kapitelrubriken Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

VIII:18 § 3–10 § 2 Lk 1, ondskans förklaring 

VIII:47 § 26–27 § 28 Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

Extr:8 kapitelrubriken Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:48 kapitelrubriken Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:53 kapitelrubriken 
Lk 1, Jesus lidande/namns heliga 
kraft 

Extr:55 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:55 addicio § 6–7 kapitelrubriken 
Lk 3, klosterfolkets välsignade 
levnadslott 

Extr:59 kapitelrubriken 
Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

Extr:61 kapitelrubriken 
Lk 3, vördnad för prästens myn-
dighet 

Extr:70 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:73 kapitelrubriken Lk 2, övriga 
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Berättelse 
i revelationsbok: kapitel, ev. 
underrubrik, § 

Lärdom 
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

Extr:81 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:84 § 1–2 kapitelrubriken 
Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dö-
mande 

Extr:92 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:94 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:95 kapitelrubriken Lk 2, övriga 

Extr:97 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:98 kapitelrubriken Lk 2, medmänsklig vård/bön och 
Lk 3, prisandet av Birgittas utvaldhet 

Extr:99 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:100 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:101 kapitelrubriken Lk 1, djävulens/djävlarnas fient-
liga natur 

Extr:102 kapitelrubriken Lk 3, biskoparnas illgärningar 

Extr:103 kapitelrubriken Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:104 kapitelrubriken Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:106 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 
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Berättelse 
i revelationsbok: kapitel, ev. 
underrubrik, § 

Lärdom 
i kapitelrubriken / ev. 
underrubrik / § 

 

Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), 
grupp 

Extr:107 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:108 kapitelrubriken 
Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

Extr:109 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 

Extr:110 kapitelrubriken 
Lk 2, givmildhet/tacksamt motta-
gande 

Extr:112 kapitelrubriken Lk 2, högmod/högfärd mot nästan 

Reg. Salv: 2 kapitelrubriken 
Lk 3, prisandet av Birgittas ut-
valdhet 
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De svenska predikanternas 157 exempelberättelser i de 
svenska medeltidspostillorna: SMP 4–5 och JäP 
 
Aktuell predikosamling och sida eller sidor anges här för exempelberättel-
serna och deras artikulerade lärdomar. I de fall lärdomen finns utskriven på 
flera ställen anges nedan det tydligaste. Parentes sätts ut för det textställe där 
en identisk exempelberättelse kopplad till samma lärdom återkommer. 

Lärdomskategorin och den grupp som jag indelat lärdomen i, redovisas i 
den tredje kolumnen. I de fall en lärdom delas mellan olika lärdomskatego-
rier och grupper redovisas dessa. 
 
 

Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

SMP 4, 6 5–6 Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

SMP 4, 9–11 8 Lk 3, sakramentens förtjänst 

SMP 4, 14 14 Lk 3, skymfande/försummande av 
sakramenten 

SMP 4, 15–16 15 Lk 1, uppvisande av gudsfruktan 

SMP 4, 17–18 16–17 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

SMP 4, 21–22 21 Lk 2, kroppslig försakelse till förmån 
för själen 

SMP 4, 24–25 24 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 

SMP 4, 28 27 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

SMP 4, 30–31 30 Lk 1, tro/hopp i handling/bön 
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Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

SMP 4, 34–35 34 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

SMP 4, 36–38 36 Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga 
natur 

SMP 4, 41–42 41 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 

SMP 4, 43–45 43 Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

SMP 4, 48–49 48 Lk 3, predikans förtjänst 

SMP 4, 50–51 50 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

SMP 4, 55–56 55 Lk 1, Heliga Andens inflytande 

SMP 4, 57 57 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

SMP 4, 61–63 61 Lk 2, övriga 

SMP 4, 65 64–65 
Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga natur 
och Lk 2, girighet/rikedomens korrumpe-
ring 

SMP 4, 68–69 67 Lk 2, omdöme i världen 

SMP 4, 71–72 71 Lk 2, medmänsklig vård/bön 

SMP 4, 74 74 Lk 1, Heliga Andens inflytande 

SMP 4, 75–76 75 Lk 1, tro/hopp i handling/bön 
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Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

SMP 4, 80 (SMP 4, 249) 79–80 (249) Lk 3, skymfande/försummande av 
sakramenten 

SMP 4, 83–85 83 Lk 3, sakramentens förtjänst 

SMP 4, 85–86 87 Lk 2, övriga 

SMP 4, 87–88 87 Lk 2, givmildhet/tacksamt motta-
gande 

SMP 4, 89–91 89 Lk 2, girighet/rikedomens korrumpe-
ring 

SMP 4, 93–94 92 Lk 2, medmänsklig vård/bön 

SMP 4, 94–95 101 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 

SMP 4, 97–98 96–97 Lk 1, Jesus lidande/namns heliga 
kraft 

SMP 4, 101–103 101 Lk 2, högmod/högfärd mot nästan 

SMP 4, 103–104 104 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

SMP 4, 104 104 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

SMP 4, 106–108 106 Lk 3, predikans förtjänst 

SMP 4, 109–110 109 Lk 2, avundsamhet/vredesmod 

SMP 4, 113–115 113 Lk 2, givmildhet/tacksamt motta-
gande 
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Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

SMP 4, 116–118 116 Lk 2, medmänsklig vård/bön 

SMP 4, 122–123 122 Lk 2, avundsamhet/vredesmod  

SMP 4, 125–126 125 Lk 2, givmildhet/tacksamt motta-
gande 

SMP 4, 130 130 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 

SMP 4, 133–135 133 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 

SMP 4, 139 138–139 Lk 3, förakt för prästens myndighet 

SMP 4, 141 141 Lk 3, sakramentens förtjänst 

SMP 4, 142–143 142 Lk 3, sakramentens förtjänst 

SMP 4, 147–149 147 Lk 2, omdöme i världen 

SMP 4, 151–153 151 Lk 2, medmänsklig vård/bön 

SMP 4, 153–154 154 Lk 2, givmildhet tacksamt motta-
gande 

SMP 4, 155–156 155 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

SMP 4, 158 158 
Lk 1, dold gudsolydnad i falsksvä-
rande/tigande och Lk 2, högmod/högfärd 
mot nästan 

SMP 4, 160–161 160 Lk 2, givmildhet tacksamt motta-
gande 
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Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

SMP 4, 165–166 165 Lk 2, medmänsklig vård/bön 

SMP 4, 167–168 (JäP, 10–11) 167 (10) Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga natur 
och Lk 3, skymfande av kyrkorummet 

SMP 4, 169 (JäP, 12–13) 169 (13) Lk 2, högmod/högfärd mot nästan 

SMP 4, 171–172 (JäP, 15–17) 170–171 (15) Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

SMP 4, 174–175  174 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

SMP 4, 175–176 174 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

SMP 4, 178–179 (JäP, 32) 178 (33) Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga 
natur 

SMP 4, 181–182 181 Lk 2, medmänsklig vård/bön 

SMP 4, 183–184 (JäP, 36) 184 (36–37) Lk 2, medmänsklig vård/bön 

SMP 4, 187–188 (JäP, 43–44) 186 (42) Lk 2, omdöme i världen 

SMP 4, 189–190 (JäP, 45–46) 189 (45) Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga 
natur 

SMP 4, 194–195 (JäP, 53–54) 194 (53) Lk 3, vördnad för prästens myndighet 

SMP 4, 196–197 (JäP, 56–57) 196 (56) Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

SMP 4, 201–202 201 Lk 1, Heliga Andens inflytande 
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Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

SMP 4, 204–205 (JäP, 64–65) 203 (64) Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga 
natur 

SMP 4, 209 (JäP, 72–73) 208 (72) Lk 2, lättja med nästans synder 

SMP 4, 210 210 Lk 2, lättja med nästans synder 

SMP 4, 211–212 (JäP, 74–75) 211 (74) 
Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga natur 
och Lk 3, skymfande/försummande av 
sakramenten 

SMP 4, 214–215 (JäP, 82–83) 214 (82) Lk 2, högmod/högfärd mot nästan 

SMP 4, 216 (JäP, 83–84) 215 (83) Lk 1, uppvisande av gudsfruktan 

SMP 4, 218–219 (JäP, 85–87) 218 (85) Lk 2, girighet/rikedomens korrumpe-
ring 

SMP 4, 222–224 222 Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

SMP 4, 225–226 225 Lk 1, dold gudsolydnad i falsksvä-
rande/tigande 

SMP 4, 226–228 226 Lk 2, omdöme i världen 

SMP 4, 230–231 230 Lk 3, sakramentens förtjänst 

SMP 4, 232–233 232 Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

SMP 4, 234–235 234 Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

SMP 4, 236–237 237 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 
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Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

SMP 4, 239–240 238–239 Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

SMP 4, 242–243 241–242 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger 

SMP 4, 246–247 246 Lk 1, Jesus lidande/namns heliga 
kraft 

SMP 4, 250 (SMP 5, 68) 249–250 (68) Lk 2, girighet/rikedomens korrumpe-
ring 

SMP 4, 251–252 252 Lk 2, givmildhet/tacksamt motta-
gande 

SMP 4, 253–255 253 Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

SMP 4, 256–257 256 Lk 2, omdöme i världen 

SMP 4, 260–261 260 Lk 3, prästernas illgärningar 

SMP 4, 263–264 262–263 Lk 3, avlatens förtjänst 

SMP 4, 268 267 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

SMP 4, 273–274 273 Lk 1, Heliga Andens inflytande 

SMP 4, 274–275 274 Lk 1, Heliga Andens inflytande 

SMP 4, 277–278 277 Lk 1, uppvisande av gudsfruktan 

SMP 4, 279–280 279 Lk 1, tro/hopp i handling/bön 
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Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

SMP 5, 12  12 Lk 1, Jesus lidande/namns heliga 
kraft 

SMP 5, 17–18  17 Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

SMP 5, 28 27 Lk 3, klosterfolkets illgärningar 

SMP 5, 32–33 32 Lk 1, uppvisande av gudsfruktan 

SMP 5, 33–34 33 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

SMP 5, 35–37 35 Lk 2, omdöme i världen 

SMP 5, 38–39 39 Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga 
natur 

SMP 5, 44–45 44 Lk 2, girighet/rikedomens korrumpe-
ring 

SMP 5, 52–53 52 Lk 2, frosseri 

SMP 5, 69–71 69 Lk 1, Jesus lidande/namns heliga 
kraft 

SMP 5, 79–81 79 Lk 1, Herrens/Skaparens omsorger 

SMP 5, 84–85 84 Lk 1, Jesus lidande/namns heliga 
kraft 

SMP 5, 85 85 Lk 1, Jesus lidande/namns heliga 
kraft 

SMP 5, 88 88 Lk 3, sakramentens förtjänst 
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Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

SMP 5, 99 99 Lk 3, sakramentens förtjänst 

SMP 5, 103–105 103 Lk 3, skymfande av kyrkorummet 

SMP 5, 106–107 105–106 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod och  
Lk 2, övriga 

SMP 5, 111–112 110–111 Lk 3, sakramentens förtjänst 

SMP 5, 115–116 115 Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga 
natur 

SMP 5, 127 126 Lk 2, girighet/rikedomens korrumpe-
ring 

SMP 5, 130 130 Lk 2, sexuell synd 

SMP 5, 132–133 142 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 

SMP 5, 135–137 135 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

SMP 5, 141–142 140–141 Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga natur 
och Lk 2, övriga 

SMP 5, 146–147 146 Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga natur 
och Lk 2, frosseri 

SMP 5, 147 147 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

SMP 5, 148–149 148 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

SMP 5, 150–151 149–150 Lk 1, Heliga Andens inflytande 



 330 

Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

SMP 5, 155–157 155 Lk 3, 1:a övriga 

SMP 5, 157–158 158 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 

SMP 5, 159–160 159 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 

SMP 5, 161–162 161 Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

SMP 5, 171 170–171 Lk 2, medmänsklig vård/bön 

SMP 5, 176–177 175–176 Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga natur 
och Lk 2, sexuell synd 

SMP 5, 178–179 178 Lk 2, givmildhet/tacksamt motta-
gande 

SMP 5, 185–186 185 Lk 2, frosseri 

SMP 5, 187–188 187 Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga 
natur 

SMP 5, 191–192 191 Lk 1, Jesus lidande/namns heliga 
kraft 

SMP 5, 195–196 195 Lk 1, öppen gudsolydnad/högmod 

SMP 5, 197–198 197 Lk 2, girighet/rikedomens korrumpe-
ring 

SMP 5, 198–199 198 Lk 1, Herrens/Skaparens omsorger och  
Lk 2, girighet/rikedomens korrumpering 

SMP 5, 201–202 201 
Lk 2, girighet/rikedomens korrumpering 
och Lk 3, skymfande/försummande av 
sakramenten 
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Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

SMP 5, 204–205 204 Lk 3, sakramentens förtjänst  

SMP 5, 209–210 209 Lk 1, Marias/helgonens helig-
het/bistånd 

SMP 5, 211 211 Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

SMP 5, 212–215 219 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 

SMP 5, 216–217 216 Lk 2, sexuell synd 

SMP 5, 218–219 218 Lk 3, sakramentens förtjänst 

SMP 5, 225 224–225 Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga 
natur 

SMP 5, 236–237 236 Lk 2, högmod/högfärd mot nästan 

JäP, 5–7 5 Lk 2, medmänsklig vård/bön 

JäP, 8 8 Lk 3, skymfande av kyrkorummet 

JäP, 19–20 19 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger och Lk 2, 
kroppslig försakelse till förmån för själen  

JäP, 20–21 19 Lk 1, ödmjukhet/syndaånger och Lk 2, 
kroppslig försakelse till förmån för själen 

JäP, 22–23 22 Lk 1, Kristus/Guds rättvisa dömande 

JäP, 26–30 30 Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga 
natur 
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Berättelse 
i predikosamling, sida/sidor 

Lärdom 
på sida/sidorna Lärdomskategori (Lk 1, 2, 3), grupp 

JäP, 31–32 31 Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga natur 
och Lk 3, skymfande av kyrkorummet 

JäP, 34 34 Lk 1, djävulens/djävlarnas fientliga natur 
och Lk 2, medmänsklig vård/bön 

JäP, 40 39–40 Lk 3, skymfande/försummande av 
sakramenten 

JäP, 52–53 52 Lk 3, förakt för prästens myndighet 

JäP, 61–62 61 Lk 1, tro/hopp i handling/bön 

JäP, 67–68 67 Lk 2, girighet/rikedomens korrumpe-
ring 

JäP, 78–79 78 Lk 2, medmänsklig vård/bön och  
Lk 3, vördnad för prästens myndighet 

JäP, 88–90 87–88 Lk 1, övriga 
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