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FÖRORD

Många års arbete ligger bakom denna bok, och det är dags att tacka alla dem
jag mött under min färd. Under åren som gått har jag dock haft utbyte av så
många människor i så många olika miljöer att det är omöjligt att ge alla det
erkännande de förtjänar. Därför inleder jag med att stort kollektivt tack till
alla vänliga människor i bland annat Uppsala, Örebro, Östersund, Falun och
Louvain-la-Neuve.
Thomas Lindkvist har varit min specialhandledare under en stor del av
forskarutbildningen. Det har varit ett privilegium att få handledning av denna
outsinliga källa till kunskap om medeltiden. I flera år har jag också haft Jan
Lindegren som specialhandledare, och Janne ska ha stort tack för det intresse
han visat mina medeltida bröder och deras politiska förehavanden. När jag
mot slutet av doktorandtiden haft det besvärligt på flera sätt har Janne också
visat sina kvaliteter som en verkligt hjärtegod person. Ett stort tack också till
mina övriga huvud- och specialhandledare i olika skeden: Rolf Torstendahl,
Svenbjörn Kilander, Dag Lindström och Stellan Dahlgren.
Under ett läsår vistades jag vid universitetet i Louvain-la-Neuve i Belgien.
Att jag fick den möjligheten var Anders Floréns förtjänst, och jag önskar jag
kunde nå honom med mitt tack. I Louvain vill jag särskilt nämna Prof.
Jacques Pycke, vars intresse för mitt arbete var en stor inspirationskälla. I
Uppsala har Anna Nilséns tvärvetenskapliga medeltids- och
renässansseminarium också betytt mycket, för att inte tala om de fina
studieresorna Anna arrangerade till Estland och Italien.
Jag har förstås också haft glädje av mina vänner på Historicum i Uppsala.
De många roliga festerna och de oräkneliga postseminarierna är i varmt och
tacksamt minne bevarade. Den dagliga samvaron under flera år bjöd också
på mycket gemenskap och skapade många fina minnen. Några personer vill
jag också nämna särskilt: Marie Lennersand, Lena Milton, Gudrun
Andersson, Mikael Alm och Peter Ericsson tackas varmt för stöd och
vänskap.
Under mina doktorandår har jag också undervisat i Uppsala, Falun,
Östersund och Örebro. Mest vill jag förstås uppehålla mig vid Humanistiska
institutionen och historieämnet inom denna vid Örebro universitet. Här har
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jag verkat i över två år nu och funnit en miljö att trivas och växa i. Ett
särskilt stort tack till Ingrid Åberg, som läst flera manusversioner med lupp
och givit ovärderlig kritik och hon har också givit väldigt mycket stöd och
uppmuntran, något jag alltid kommer att bära med mig. Den sistlidna
sommaren med avhandlingen livades dessutom upp betydligt av Anna
Pettersson och Jan Bolin. Man hade aldrig kunnat tro att det skulle vara så kul
att sitta inne under en rekordvarm sommar och skriva. Ett stort tack riktas
också till alla de som läst korrektur: Gunnela Björk, Jan Bolin, Lars
Ilshammar, Patrick Jonsson, Sören Klingnéus, Katarina Larsson, Jörgen
Lennqvist, Thord Strömberg och Ingrid Åberg. Jag vill dess utom tacka
Anna-Karin Larsson, Ann-Sofie Ohlander, Anna Pettersson, Anna Prestjan
och Ingrid Söderberg för att de gärna hade mött upp och läst om de bara
hade kunnat! Jan Pedersen korrekturläste Abstract och Summary med kort
varsel och det är jag mycket glad över, och jag är evigt tacksam för all
datorrelaterad assistans jag fått av Christer Lässman och Mats Wendel. Till
Torkel Jansson i Uppsala vill jag också rikta mitt varma tack för nyttiga
kommentarer till hela manuset.
Sist men egentligen allra mest vill jag tacka min familj och mina vänner,
som givit mycket bara genom att finnas. Särskilt vill jag ta tillfället i akt att
tacka mina föräldrar Marie-Louise och Sten Berglund som givit mycket stöd,
min bror Michael med familj, mina mostrar och morbröder och mina
närmaste ”civila” vänner Lotten Elmstedt, Johanna Elmstedt och Jeanette
Jansson. Nu hoppas jag verkligen att jag ska kunna tillbringa en massa tid
med er.
Uppsala universitet gav mig utbildningsbidrag och doktorandtjänst under
fyra år vilket härmed tacksamt erkänns. Min första vistelse i Belgien
bekostades av Svenska Institutet, och jag har också haft stöd för
utlandsvistelser av Thuns resestipendium från Uppsala universitet och
Louvainska resestipendiet vid Historiska institutionen. Dessutom har jag fått
Doris och Gustav Holmgrens stipendium från Upplands nation och Ellen
Fries stipendium från Uppsala universitet. Sist men allra mest välkommet
fick jag Sven A. Nilssons stipendium från Historiska institutionen. Till
tryckningen har jag fått medel från Magnus Bergvalls och Åke Wibergs
stiftelser.
Örebro i februari 2003
Louise Berglund
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KAPITEL 1. HELIGHET OCH POLITIK

Vadstena kloster och det politiska utrymmet

U

nder senmedeltiden utvecklades flera av den moderna europeiska
världens värderingar och politiska institutioner. Denna process är långt
mer komplicerad än vad som ibland förmodas.1 Individer, grupper och
institutioner inom både den andliga och den världsliga sfären var inblandade
i processen, och där förekom både konflikt och interaktion.2 Den andliga
sfären, inom vars hägn man återfann den påvliga kurian, biskopssäten och
klosterstiftelser, universitet och andra lärda centra, hade en stark position
såtillvida att den representerade den övergripande värdegemenskapen för
hela det kristna Europa. Dessutom var det inom dessa institutioner som
mycket av den medeltida litteraturen skapades: texter inom filosofi, juridik
och teologi.
Den politiska utvecklingen under medeltiden kan ses som resultatet av en
kamp om det politiska utrymmet. Olika institutioner och grupper kämpade
om att positionera sig inom det utrymmet, något som utgjorde en viktig del
av tidens politiska kamp. En annan del handlade om kampen om makten
över människors tänkande och värderingar.
Inom medeltidens andliga institutioner fanns många olika uppfattningar
beträffande vilken roll dessa skulle spela i samhället och om vilka politiska
strukturer som var de ideala. En stark riktning gjorde dock gällande att
kyrkans roll skulle vara överordnad i alla frågor, också i frågor som gällde
hur det världsliga samhället skulle styras. Kyrkan representerade för denna
riktning möjligheten att skapa Guds rike på jorden.
En av de andliga institutioner som skapades under senmedeltiden var
Vadstena kloster, säte för Heliga Birgittas klosterorden. Birgitta hade en
1 Black 1992, s. ix.
2 Se Tierney 1982, s. 8-13.
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unik ställning i samtiden eftersom hennes Uppenbarelser givits till henne i
egenskap av Guds språkrör och Jesu brud. Sådan var grunden för hennes
auktoritet, och sådan var den auktoritet Vadstena kloster kunde överta från
henne. Klostrets invånare hade en mycket framskjuten position i andliga
frågor vilket redan är väl belagt. Här ställs dock frågan om de också hade en
position i det politiska livet, något som inte givits någon fokuserad
behandling tidigare.
Det som ska analyseras i föreliggande studie är dels den ambition man i
Vadstena kloster hade beträffande klostrets position i den politiska
maktstrukturen, dels det samhällsideal bröderna propagerade för. Perioden är
avgränsad till 1370-1470. Kring år 1370 började klosterverksamheten
komma igång på allvar i Vadstena och därmed fanns det förutsättningar för
ett deltagande i det omgivande samhällets problem. Slutpunkten är vald
därför att efter ca 1470 förändrades av allt att döma Vadstena klosters
hållning till omvärlden. Fram till dess vittnar dess diarium om ett livligt
intresse för världsliga politiska frågor, men därefter försvinner dessa frågor
från agendan.3

Predikan och politisk makt
Vadstena kloster, beläget vid Vätterns strand i Östergötland, i Linköpings
stift, var under några hundra år en av Sveriges viktigaste och märkligaste
platser. Där verkade den enda klosterorden som skapats av en person från
Norden, Ordo Sanctissimi Salvatoris, den Allra Heligaste frälsarens orden.
Orden grundades av Birgitta Birgersdotter, som blev Sveriges enda
kanoniserade helgon.
När Birgitta planerade klostret i Vadstena hade hon en bestämd
uppfattning om hur det skulle fungera i samhället. Vadstena var strukturerat
som två bredvid varandra liggande klosterkonvent. Det större av dessa var
systrarnas, och abbedissan som levde där skulle vara överhuvud för hela
komplexet. Ett mindre brödrakonvent låg bredvid, och mellan de båda
klausurerna skulle en stor klosterkyrka ligga, öppen för allmänheten. Dit
skulle såväl traktens invånare som pilgrimer och andra besökare kunna
komma för att delta i mässan och höra predikan.4
3 Att verksamheten började ca 1370 (eller 1369) visas bl.a. i Höjer 1905, s. 79. Om diariets
ändrade karaktär från ca 1470: Gejrot 1996, s. 22. Dessa frågor behandlas mer utförligt i de
empiriska kapitlen.
4 Frågan om klostrets struktur är komplicerad och debatterad såväl under medeltiden som i
modern forskning, och frågan kan inte behandlas här då den snarare berör problemet med
förhållandet mellan brödernas och systrarnas konvent och de problem som uppstod med det
förhållandet i det på flera sätt patriarkala medeltida samhället. Härdelin 1998a s. 81-84.
Nyberg inskärper att man inte ska se Vadstena kloster som ett dubbelkonvent utan som ett
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Predikan var en av de viktigaste kommunikationsformerna under
medeltiden, och utgjorde det undervisande inslaget i mässan.5 Det är tydligt
att Birgitta ville att hennes klosterorden skulle ha en omedelbar inverkan på
människors liv och leverne. Hennes önskan gick också i uppfyllelse – i
Vadstena klosterkyrka hölls över hundra predikningar varje år, inför
tusentals besökare från alla samhällsskikt såväl från Sverige som från
utlandet. Det råder ingen tvekan om att klostrets inverkan på samhället var
mycket stor.6
Vadstena klosters utgångsläge var starkt. Ekonomin var redan säkrad.
Kung Magnus Eriksson och drottning Blanka hade skänkt stora egendomar
till det blivande klostret. Dessutom hade Heliga Birgitta själv och hennes
man Ulf Gudmarsson bidragit med omfattande gåvor.7 Stödet från kyrkan
var naturligtvis också stort. Linköpings biskop Nils Hermansson var en av
dess varmaste tillskyndare och i arbetet med att kanonisera Birgitta, som
snabbt kom igång efter hennes död 1373, fanns höga prelater från såväl
Sverige som Danmark.8 Redan tidigt hade också Birgittas kult en förankring
bland allmogen i Sverige. När hennes reliker fördes hem från Italien 1374
följdes de under den sista vägen från Söderköping till Vadstena av stora
människoskaror.9 Vid samma tid kom donationer och inträden i klostret
igång på allvar.10 Hennes status höjdes också av att hon var en internationellt
känd politisk aktör, med flera decenniers verksamhet i Rom och
Medelhavsregionen som merit. I själva verket var hennes status som helig
kvinna mer förankrad i Italien och Medelhavsområdet än i Sverige på 1370talet, åtminstone enligt ett brev hennes biktfar, den spanske biskopen
Alfonso av Jaen, skrev 1378. Där beskrev han det stora intresset för Birgitta i
området och på baksidan av brevet hade Birgittas dotter Katarina skrivit ett
tillägg, där hon förundrades över att hennes mor verkade mindre känd och
vördad i Sverige än i Italien med omnejd.11
systrakonvent med ett bredvidliggande brödrakonvent. Birgitta tänkte sig nämligen
ursprungligen ett konvent för systrar och en prästgård bredvid denna. Se Nyberg 1991c, s.
255.
5 Se t.ex. Pernler 1993, s. 110-112. Andersson 2001, s. 24-25 med hänvisningar. I
Andersson 2001, bilaga 4 (s. 217-220) finns en förteckning över alla utgåvor av svenska
predikningar.
6 Borgehammar 1995, s. 91-93, Andersson & Borgehammar 1997 (passim). För en översikt
över predikosamlingarna i Vadstena klosters bibliotek, se Andersson 1994.
7 Norborg 1958, s. 21-26 (Magnus Erikssons och Blankas donationer), s. 27-32 (Ulf
Gudmarssons och Birgittas donationer).
8 Höjer 1905, s. 103 not 3.
9 Fröjmark 1992, s. 31.
10 Norborg 1958, s. 33, 36.
11 Klockars 1990. s. 40. Brevet skickades från Rom till ärkebiskopen Birger Gregersson i
Uppsala i januari 1378. Klockars visar också att många bilder av Birgitta tillkom i Italien efter
hennes död och hon fick ett omfattande helgonrykte där.
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Bild 1. Vadstena klosterkyrka med systrakonventet till vänster och
brödrakonventet till höger om kyrkan. Kyrkans huvudingång är i den bortre
kortsidan. Systrarnas konvent var förhållandevis stort och omslöt en gård.
Systrarna hade en egen ingång till kyrkan, i kyrkans vänstra långmur på
bilden. I brödrakonventet fanns också biblioteket. Allmogen kunde inte träda
in på konventens områden, men däremot hade den fritt tillträde till kyrkan. I
trädgården vid kyrkans huvudingång hände det att man predikade utomhus
när det var många besökare. Så skedde till exempel då Katarina Ulfsdotter
skrinlades 1489.
Källa: Lindblom 1973.
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Bild 2. Vadstena kloster som det ser ut i dag. Systrarnas konvent till vänster
inhyser nu museum och hotell. Kyrkan är liksom under medeltiden öppen för
allmänheten.
Upphovsman: Vadstena turistbyrå.

14

Då verksamheten i Vadstena kloster kom igång omkring 1370 var den
inrikespolitiska situationen oklar. Stridigheterna hade länge pågått mellan
Albrekt av Mecklenburg och hans anhängare å ena sidan, och Håkan
Magnusson med sina män å den andra. Medlemmar av aristokratin spelade i
sammanhanget en mycket aktiv roll i sina försök att kontrollera tillsättandet
av ny regent och utformningen av dennes mandat. Såväl aristokratin som de
inblandade tronpretendenterna hade visat stort intresse för klosterbygget.
Samtidigt förelåg alltså en situation då den exakta fördelningen av
maktresurserna i riket var föremål för strid och förhandling.12 I det läget,
utifrån konkreta politiska förhållanden, kunde Vadstena kloster försöka ta en
plats i det politiska utrymme som gavs.13
Vadstena kloster blev ett religiöst och intellektuellt centrum i Sverige
under medeltiden. Dess ekonomiska styrka gjorde att det kunde framstå som
en självständig institution.14 Det besöktes av mängder av människor som där
fick delta i gudstjänst, höra predikan, rapportera mirakler och delta i en stark
andlig och kulturell upplevelse. Under medeltiden förekom också att starka
andliga institutioner spelade politiska roller, som ideologiproducenter och
som aktörer.15

Vadstena kloster och statsbildningen i Sverige
Vadstena klosters ursprung som del i ett politiskt skeende kan sökas i det
sena 1200-talets utveckling. Det menar Tore Nyberg som i sin forskning satt
in Vadstena och birgittinorden i en större historisk kontext.16 Vid denna tid
12 Se sammanfattningsvis Lindkvist & Ågren 1985, s. 111-114.
13 Brilioth 1959 analyserar hur kungamakt, aristokrati och andliga institutioner förhöll sig
till varandra under 1300-talet.
14 Klostrets roll som ekonomiskt centrum påvisas i Lars-Arne Norborgs avhandling. Det
fick snabbt ett stort godsinnehav. Norborg 1958, s. 48-49 och passim. Vadstena beskrivs som
Nordens intellektuella centrum av Anders Piltz. Piltz 1990, s. 76. Dess roll som religiöst
centrum illustreras bland annat av pilgrimsmönstrens förändring i och med dess tillkomst. Det
blev Nordens absoluta medelpunkt i pilgrimsavseende: se Andersson 1989, s. 162-163 samt
Fröjmark 1992, passim. Olle Ferm framhåller dock att det är viktigt att minnas att det också
fanns andra kyrkliga institutioner som spelade en viktig roll i svensk medeltida historia, och
han lyfter då särskilt fram Strängnäs stift. Ferm 1997, s. 18-20.
15 Se t.ex. Watt 1988, Duby 1980, Maier 1998 för analyser om andliga institutioners
politiska roller. Ideologi definieras i enlighet med Peter Englund: ”En ideologi kan ses som ett
system av idéer, som är knutet till en social grupp och som har en politisk funktion och syftar
till att vägleda och legitimera gruppens handlingar i samhället. /…/ Och i detta system kan
förändringen av ett element leda till att också andra element omskapas.” Englund 1989, s. 1617.
16 Delar av Tore Nybergs forskning presenterades i en samlingsvolym 1991. Om Vadstena
klosters historiska rötter se Nyberg 1991e, s. 364.
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definierade de huvudsakliga maktgrupperna i det svenska samhället,
kungamakt, aristokrati och kyrka, sina förhållanden till varandra. Processen
innebar kraftiga stridigheter och där spelade andliga institutioner en
komplicerad roll. Medlemmar av Heliga Birgittas familj var delaktiga i
denna process såväl inom den rådsaristokratiska gruppen som inom
kyrkan.17
Yngve Brilioths analys av den svenska kyrkans historia pekar i samma
riktning som Nybergs resonemang. Han har i sin översikt över svensk
kyrkohistoria framhållit att en central omständighet under 1300-talet i
Sverige är att kyrkan och aristokratin då samarbetade och stärkte sina
positioner.18 Det var just dessa båda grupper som representerades av den
birgittinska grupperingen vid denna tid.
Det finns över huvud taget en lika intressant som viktig koppling mellan
klostergrundande och statsbildningsprocessen. Det visas i historikern Peter
Sawyers analys av hur det svenska riket tog form. Han knyter ihop
införandet och anläggandet av cisterciensordens kloster med den
tidigmedeltida statsbildningsprocessen, då bland annat de erikska och
sverkerska ätterna använde sig av klostergrundanden för att bygga upp sina
maktsfärer.19 Under 1200-talet blev i stället franciskan- och dominikanorden
viktiga drivkrafter med en politisk agenda och nära kopplingar till
kungamakten. Arkeologen Ola Kyhlberg har på senare tid problematiserat
det förhållandet då han studerat Riddarholmskyrkan i Stockholm, under
medeltiden säte för franciskanernas konvent och grundat av Magnus
Ladulås.20
Vadstena klosters tillblivelse kan alltså ses som en del av ett europeiskt
och svenskt mönster, länkat till statsbildningen. Forskningen kring klostret
har också givit värdefull information om förhållandena i det senmedeltida
samhället. Vad gäller klostrets tillblivelse har Birgitta Fritz diskuterat hur
Magnus Erikssons och drottning Blankas intentioner med klostret skilde sig
från Birgittas. Hon visar också där hur deras tankar med stora
testamentsgåvor till klostret var att använda det för att stärka den egna
dynastins status. Birgitta däremot hade andra avsikter.21 Det kom att bli en
dominerande falang inom den världsliga och andliga aristokratin som hade
17 Birgittas familj presenteras mer utförligt i kapitel 2 och 3, nedan.
18 Brilioth 1959, s. 2-3.
19 Sawyer 1991, särskilt s. 40-41.
20 Se Maier 1998 för mendikantordnarnas inflytande över korstågsideologin. Om

utvecklingen i Sverige: Kyhlberg 1997, s. 36 och s. 65-66. Anders Andrén 1985 s. 58 ff. om
klosterkyrkornas betydelse för urbanisering. Om den allmänna europeiska kopplingen mellan
klostergrundanden och olika regenters och makthavares maktambitioner, se t.ex.
Remensnyder 1995, s. 14.
21 Fritz 1992.
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störst hand i skapandet av Vadstena, åtminstone beträffande de ekonomiska
grundvalarna. Sådana aspekter framträder i Lars-Arne Norborgs avhandling
om de ekonomiska aspekterna av klosterskapandet.22 I Anders Fröjmarks
avhandling påvisas hur tillkomsten av Vadstena kloster kan betraktas som en
del i ett allmänt uppsving för hela Linköpings biskopsdöme.23 Dessutom
markerade dess tillkomst inledningen till en viktig och ny religiös utveckling
i hela Norden, i Östersjöområdet, Polen, England, Holland, Bayern, Italien
och Spanien.24
Den tidigare nämnde Odensehistorikern Tore Nyberg är den som mest
systematiskt arbetat med Birgittinordens och Vadstena klosters historia,
framför allt beträffande etableringen av birgittinska kloster i det övriga
Europa. Ett urval av Nybergs artiklar publicerades 1991 i samlingsvolymen
Birgittinsk festgåva. Studier om den Heliga Birgitta och Birgittinorden.25 I
samband med ett symposium om Birgitta och Birgittinorden 1990 tillkom
också en rad bidrag som ger en mångsidig bild av ordens historia i en
historisk kontext. Där har den danske historikern Jens E. Olesen analyserat
birgittinernas förhållande till den världsliga makten under Kalmarunionen.26
Tore Nyberg diskuterar angränsande problem i en artikel om
vadstenabrödernas inställning till unionen vid 1400-talets mitt.27 Olesen
visar hur Vadstena blev en central institution för drottning Margareta och
Erik av Pommern, eftersom den var så nära bunden till de svenska
stormännen. Klostrets funktion som politisk resurs klargörs därmed, men han
framhåller också att klostret bör ha haft en inverkan på unionstidens politiska
symbolik. De nordiska helgonkungarna Erik, Olav och Knut började under
1400-talet framställas tillsammans och det tyder på en andlig influens över
det politiska tänkandet. Helgonkungarna kunde ur andlig synvinkel
representera Guds eviga lag och den unionella fredstanken, samtidigt som de
ur världslig synvinkel hade nationella implikationer.28 I en antologi om Erik
den helige lyfte Bengt Thordeman fram just de nationella aspekterna på

22 Norborg 1958.
23 Fröjmark 1992, s. 179. Tillkomsten av klostret fogas av Fröjmark in som en viktig del i

en process där Linköpings stift gick från att vara en ”kall” region i helgonsammanhang till att
bli en av de hetaste i Europa. Dessutom hade dessa förhållanden givetvis stor betydelse för
riket som helhet: Fröjmark 1992, s. 23
24 Olesen 1991, s. 171.
25 Nyberg 1991a.
26 Olesen 1991.
27 Nyberg 1991e, s. 363-372.
28 Olesen 1991, s. 207-208 (om helgonkungarna) samt passim. Resonemanget om
helgonkungarna har sin utgångspunkt i Curt Wallins studie om birgittinska influenser i
kalkmålningar av de tre helgonkungarna: Wallin 1988.
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dennes kult, och relaterade fenomenet till förändringarna i riket efter
Engelbrektsupproret.29
Under senare år har teologer och språkvetare varit mest aktiva när det
gäller forskning om Vadstena kloster. I ett stort projekt, Vadstenabrödernas
predikan, som framför allt var verksamt 1994-1998, arbetade företrädare för
dessa discipliner med att ge ut predikningar ur det stora material som finns
bevarat från klostret.30 Nordisten Roger Andersson och teologen Stephan
Borgehammar har i det sammanhanget visat hur predikoverksamheten i
klostret fungerade i förhållande till församlingarnas behov.31 Claes Gejrot,
latinist som givit ut Vadstenadiariet i en modern och kommenterad utgåva
med översättning, har också visat hur diariets notiser kan användas till en
analys av samtidspolitiska händelser.32 En annan latinist som arbetat med
Vadstenamaterialet är Monika Hedlund, vars resultat bland annat visar på
den stora betydelse materialet från Vadstena kan ha för andra discipliner,
däribland historia. Såväl hon som teologen Alf Härdelin har påpekat att
vadstenabrödernas predikningar bland annat kan användas till studier kring
samhällssyn och liknande.33
Några biografiskt inriktade artiklar över enskilda vadstenabröder är också
viktiga bidrag till förståelsen av klostrets plats i det omgivande samhället.
Alf Härdelin har i sin studie av brodern Johannes Suenonis (Johan Sunesson)
givit en indikation på kopplingen mellan kontinentens lärda värld och
Sverige.34 I en artikel om klosterbrodern Johannes Hildebrandi visar
Margarete Andersson-Schmitt på andra sidor av hur Vadstena kloster genom
sitt persongalleri hade förbindelser med omvärlden. Johannes Hildebrandi
kom från en tysk borgarfamilj bosatt i Söderköping och var därmed en av
dem som knöt denna värld till klostret. Hans bror var dessutom
generalkonfessor i det birgittinska klostret Mariental i Reval.35 Sådana
personhistoriska studier bidrar tillsammans med annan nytillkommen
forskning till framväxten av en mer komplex bild såväl av Vadstena som av
det svenska medeltida samhället. Även om det på flera sätt är sant att
kungamakt, aristokrati och kyrka var de mest framträdande maktgrupperna
och att deras intressen hade stor betydelse för Vadstena klosters historia, så
29 Thordeman 1954.
30 En del av arbetet finns rapporterat i serien Vadstenabrödernas predikan. Meddelanden

1-4.
31 Andersson & Borgehammar 1997, Andersson 2001, Borgehammar 1995.
32 Gejrot 2000. Claes Gejrot gav ut Vadstenadiariet på latin 1988 med en omfattande
inledning. Därefter gavs texten ut 1996, med mer utförliga kommentarer och en svensk
översättning samt en annan inledningstext. Det är den senare av utgåvorna som används här,
men hänvisningar görs till båda inledningarna eftersom deras innehåll är olika.
33 Hedlund & Härdelin 1990, Hedlund 1993.
34 Härdelin 1992.
35 Andersson-Schmitt 2001.
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fanns också andra sidor av saken. Borgerskapet blev under 1300- och 1400talen en väl så betydelsefull grupp, något som märktes inom de andliga
institutionerna. Genom utbildning och genom de andliga institutionerna
kunde medlemmar av dessa familjer agera på samma arenor som
medlemmarna av den övriga makteliten.36
I Vadstena kloster skedde också möten med allmogen, då dessa kom för
att delta i gudstjänster eller för att göra pilgrimsfärd eller rapportera om
mirakler. Det budskap som förmedlades till allmogen har studerats av Roger
Andersson i hans bidrag till projektet Vadstenabrödernas predikan.37
Historikern Anders Fröjmark har å sin sida analyserat den period under
senmedeltiden, från sent 1300-tal till 1400-talet, då Linköpings stift försökte
lansera ett ganska stort antal helgonkulter som alla hade viss folklig
förankring. Dessa lanseringar placeras av Fröjmark in i en mer kyrkopolitisk
kontext, som tecken på en ambition att skapa en styrkeposition hos en
region, i det här fallet Linköpings stift, med hjälp av helgonkulter.38
Därigenom belyses också att helgonkulter inte enbart var spontant uppkomna
religiösa fenomen utan i högsta grad del av den politiska och sociala
verkligheten.
I föreliggande studie analyseras bröderna i Vadstena kloster som politiska
aktörer. I tidigare historisk forskning saknas nästan helt ett mer samlat grepp
om den politiska förkunnelsen och ambitionen hos betydelsefulla andliga
institutioner i Sverige.39 Något som hittills heller inte gjorts i svensk
forskning är att använda predikningar i en analys av det medeltida politiska
tänkandet. Som Monika Hedlund och Alf Härdelin påpekat kan materialet
förväntas ge en ingång till en sådan analys. Givet materialets karaktär blir
det dock de predikande brödernas ideal som analyseras. Systrarna hade en
väsentlig roll i klosterlivet men deras verksamhet riktades inte utåt mot
samhället. Deras politiska ideal blir därför närmast osynliga för forskarna
liksom de var osynliga för människorna i deras samtid.

Statsbildning och politisk formering
Klosterväsendets roll i medeltidens politiska liv är speciell. De monastiska
ordnarna var särfall och deras organisation motsvarade varken den världsliga
eller den övriga andliga territoriella organisationen. De olika
36 Se: Wallin 1991, där en noggrann genomgång görs av Vadstenanunnornas sociala

proveniens.
37 Andersson 2001.
38 Fröjmark 1992.
39 Två nytillskott är dock Claes Gejrots artiklar om verksamheten i Nydala respektive
Vadstena kloster. Gejrot 1998, Gejrot 2000.
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klosterrörelserna fick också mycket stor makt och hög status i samhället och
de kom att spela en nyckelroll i formandet av politisk maktutövning i det
medeltida Europa. Framträdande medlemmar av ordnarna spred politiska
budskap via predikan och genom personliga kontakter med regenter och
andra. Mest känd är påverkan i fråga om korstågen, men även i den dagliga
hanteringen av regeringsmakten i ett rike kunde medlemmar av
klosterordnarna ha stort inflytande. Under 1100-talet hade exempelvis abbot
Suger av cisterciensorden i praktiken det franska kungaämbetet i sin hand
under några decennier då kungen, Ludvig VII, ägnade sig åt korståg. Även i
övrigt stod han kungen nära.40
Under medeltiden hade ett svenskt rike vuxit fram och under 1200-talet
började det få fastare institutionella konturer.41 Samtidigt fanns det hela
tiden motstridiga tendenser. Å ena sidan bekräftades i flera sammanhang
kyrkans autonomi. Det var den romerska kurian som styrde över
kyrkoinstitutionerna, som kontrollerade dess ekonomiska förehavanden
bland annat genom visitationsresor av särskilda sändebud (nuntier), som
bekräftade tillsättningar av präster och biskopar, som definierade den
katolska kyrkans verksamhetsfält i samhällena. Hela utbildningsväsendet
kontrollerades också av kyrkan, vilket var en mycket viktig sak. Kyrkan
hade sin egen jurisdiktion och sin egen administration. Klosterordnarna var
dels delar av kyrkoorganisationen i stort, dels egna universella strukturer
med mötesförfarande och liknande.42 Ett tecken på kyrkans säregna ställning
var att dess skattefrihet gentemot kungamakten redan tidigt slogs fast i den
europeiska rättstraditionen.43 Dessutom förfogade vissa av kyrkans män över
väpnade följen, som de hade kontroll över och som kunde användas mot
världsliga makthavare.44
Å andra sidan kom kyrkan i praktiken att bli en del av det europeiska
feodala samhället och i mycket organiseras enligt de normer som gällde för
den rådande samhällstrukturen. Carl Göran Andræ visade i sin avhandling på
hur biskopar och präster inlemmades i det framväxande systemet och kom
att stå i länsförhållande till kungen. Under tidig medeltid hade biskopar
skyldighet att bistå kungen med militära insatser, både för yttre expeditioner
och för att värna rikets inre fred. En av nyheterna under kung Magnus
40 Le Goff 1996, s. 84.
41 Riksbildningsprocessen var dock komplicerad. I sin avhandling problematiserar

Torbjörn Eng exempelvis skillnaden mellan ett välde och ett rike. Eng 2001, särskilt s. 53-79.
Se även, särskilt beträffande kyrkans del i detta, analysen i Andræ 1960, s. 146-151, samt i
Åqvist 1989, s. 53-87.
42 Om den medeltida kyrkans autonomi och universella karaktär: Robinson 1988, fr.a. s.
288-305, Watt 1988, passim. J. H. Burns analyserar den absoluta påvemaktens maktstruktur:
Burns 1992, s. 97-98 och passim.
43 Andræ 1960.
44 Om detta se, som sagts ovan, Olsson 1947 och dessutom Andræ 1960, s. 168.
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Ladulås var att de befriades från denna skyldighet.45 En viss skatteskyldighet
mot kronan uppstod också, då kyrkan emellanåt fick hjälpa till då riket
hotades av inre eller yttre faror. Då hot mot riket var ett mer eller mindre
konstant tillstånd under medeltiden var det mycket angeläget för kyrkan att
försöka stå emot sådana krav. Å andra sidan formulerades kraven på hjälp
ofta som en kristlig moralisk skyldighet att hjälpa till att upprätthålla tron,
freden och lagen.
Kyrkans män satt också med i rådet, något som innebar dels att de hade
makt i riket, dels att de knöts till kungamakten och den världsliga politiska
ordningen.46 Under Magnus Ladulås’ tid satt inte bara biskoparna, utan
också domprostar och ärkedjäknar i rådet. Under förmyndarstyrelsen efter
hans död uteslöts de sistnämnda, vilket innebar att aristokratins makt stärktes
på såväl kyrkans som kungamaktens bekostnad. Under denna period försökte
medlemmar ur aristokratin formulera ett gemensamt politiskt program, som
skulle garantera dem ett varaktigt inflytande i rikets styrelse. En av de
främsta medlemmarna i denna grupp var Birger Petersson (även kallad
Birger Persson till Finsta), lagman i Uppland och Heliga Birgittas far.47
Ambitionerna kommer till uttryck i ett brev, där det angavs att verkligt frälse
endast gavs genom rusttjänst, och att kyrkan därför åtnjöt sitt frälse mer som
en ynnest från kungen. Brevet gällde Uppsala domkyrkas privilegier, och i
detta preciserades ett antal skatter till kungen som skulle betalas av
domkyrkan.48 Det stred mot den kanoniska rätten som kyrkan försökte hävda
i Sverige. Redan tidigare hade kyrkans ekonomiska rättigheter kränkts, och i
en bulla år 1274 kritiserade påven rikets styrande för dessa brister.49
Det är signifikant att Heliga Birgittas far var en av de dominerande
aktörerna i händelseförloppet. Genom hans person och släkt illustreras också
att det för medeltiden är omöjligt att betrakta kyrka och aristokrati som
skilda sfärer. Flera av Birger Peterssons släktingar hade höga poster inom
kyrkan och i den lagmanskommission där man utarbetade den nya
Upplandslagen, och som han ledde, som han ledde, satt även hans kusin
Andreas And, domprost i Uppsala.50

45 Andræ 1960, s. 161-163.
46 Rådet hade en stark ställning. I Upplandslagen gjordes rådet till en självständig

rättsinstans i riket: Åqvist 1989, s. 75-76. Westman 1904, s. 197-188.
47 Om namnskicket se artikeln ”Birger Petersson” i Nationalencyklopedin. Westman 1904,
s. 136-138.
48 Westman 1904, s. 140 not 1.
49 Westman 1904, s. 187. Åqvist 1989 s. 75. I Sverige hindrade myndigheterna
överförandet av egendom från privatpersoner till andliga inrättningar, och kyrkan beskattades.
Vissa rättsmål som skulle ha dömts av de kyrkliga domstolarna dömdes i stället i de
världsliga.
50 Se Westman 1905, s. 129, 132-134.
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Det var inte bara i Heliga Birgittas familj det fanns gott om prelater, utan
det var ett mönster som gick igen i eliten som sådan. En förklaring är att
andliga institutioner hade en framträdande roll i den svenska statsbildningen,
och att det därför var viktigt att integrera dem i den övriga överhetskulturen.
En annan förklaring är att det var statusbekräftande i sig att ge
familjemedlemmar möjlighet att göra kyrklig karriär. Under senmedeltiden
är det intressant att notera att det blev allt vanligare att borgerliga familjer
skänkte in många av sina medlemmar i andlig tjänst. Det ska enligt min
mening tolkas främst som ett tecken på borgerskapets framväxt som ny,
stark grupp inom den ekonomiska och sociala eliten.51

Stat och kyrka
Under medeltiden utvecklades två parallella strukturer i Europa. Den
katolska kyrkan utvecklade tidigt en administration som gjorde att dess
institutioner kunde verka i ett ständigt expanderande område i Europa och
ändå i allt väsentligt styras från dess centrum i Rom. Den världsliga maktens
institutioner utvecklades samtidigt allt mer, först i form av tämligen
decentraliserade feodala kungariken men efter hand i riktning mot en
tilltagande grad av fast territorialisering med allt mer fasta juridiska och
ekonomiska strukturer. En ideologi formulerades om hur den andliga och
den världsliga makten skulle komplettera varandra, en ideologi om de två
svärden. Den uttrycktes tydligast i samband med det första korståget, då
Bernhard av Clairvaux manade till samarbete i denna heliga sak. Han
menade att både det andliga och det världsliga svärdet tillhörde Gud, men
medan det första mobiliserades av kyrkan så mobiliserades det andra för
kyrkan. Här uttryckte Bernhard också ett politiskt ideal beträffande den
världsliga maktens uppgift i samhället. I praktiken mobiliserade den
världsliga makten allt som oftast sina svärd för egen räkning.52
Mellan den andliga och den världsliga makten utkämpades medeltiden
igenom en politisk strid. På ett övergripande plan gällde denna strid huruvida
påven och därmed också kyrkan var överordnad de världsliga furstarna eller
tvärtom. Enligt den dominerande kyrkliga ideologin var det självklart så att
kyrkan hade auktoritet över det världsliga samhället, eftersom de stod
närmast Gud i enlighet med Bernhards ideal. På det praktiska planet
handlade konflikten ofta om kontroll över kyrkliga ämbeten och inkomster,
51 Schück 1959, s. 529-527, Hildebrand 1883 (passim). Hildebrand har noterat att vissa

borgerliga familjer lät så många av sina söner och döttrar gå in i kyrkan att familjerna på
några generationer dog ut. Biskopsämbetet förborgerligades också under svensk senmedeltid
(Schück 1959).
52 För en beskrivning av denna utveckling se bidragen i Burns 1988. Om ideologin med de
två svärden: Robinson 1988, s. 304-305. Dessutom Pennington 1977, s. 52.
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något som illustrerades av investiturstriden. Efter hand fick världsliga furstar
i allt högre grad kontroll över kyrkans män inom de egna kungarikena. Det
skedde genom att prelater anställdes som kungliga tjänstemän, ett bruk som
t.ex. vid mitten av 1200-talet ledde till uppkomsten av begreppet clericus
regis, kungens prelat, i Frankrike och England.53
I praktiken fick också furstar ofta makten över viktiga kyrkliga
tillsättningar. Det kungliga kapellet knöts allt mer tydligt till furstens hov i
de starkaste europeiska kungadömena (Frankrike, England och Sicilien) på
1100- och 1200-talen, och bruket spreds till Norden. I Norge fungerade det
kungliga kapellet formellt och med påvens tillåtelse som kungens kansli
redan 1308.54 Dessa förhållanden spelade en viktig roll i utvecklandet av
centrala administrationer i Europa. Systemet knöt också kungamakten och
kyrkan till varandra och prelater som gjort tjänst hos kungen kunde sedan
ofta göra kyrklig karriär. Påven Clemens VI hade exempelvis ett förflutet
som kansler hos kung Filip VI av Valois.55
Under hela medeltiden upprätthöll dock många inom de andliga
institutionerna idealet om kyrkan som den överordnade makten i samhället.
Under högmedeltiden symboliserades den positionen framför allt av
Bernhard av Clairvaux, vars kyrkopolitik syftade till att upprätta starka,
reformerade kloster som centra för den politiska auktoriteten i de världsliga
rikena.56 Hans mest namnkunniga senmedeltida motsvarighet var Johannes
Gerson, Parisuniversitetets kansler 1395-1417, som framhöll sitt universitet
som den institution som var mest lämplig att diktera för kungamakten hur
denna borde handla. Heliga Birgittas politiska program var helt i linje med
denna kyrkliga ideologi, något som framgår inte minst i John Linds analys
av hennes kritik av kung Magnus Eriksson.57 Det är därför intressant att
analysera Vadstena kloster och aktörerna inom denna institution som
politiska aktörer med tillgång till den medeltida kyrkliga politiska
repertoaren.
I det medeltida samhället utvecklades flera alternativa politiska
ideologier, som i sin tur förutsatte formandet av helt divergerande
statssystem. Den absoluta kungamaktens ideologi härstammade exempelvis
från den konflikt som uppstod på 1000-talet mellan påvemakt och kejsare
om den högsta auktoriteten i givna territorier. Efter hand kom denna att få en
potentiell institutionell struktur i den framväxande romerska rättstraditionen,
grundad på kommentarer till de tidigmedeltida romerska lagarna. I grunden
hade den absolutistiska ideologin teologiskt ursprung, den stammade ur den
53 Utvecklingen analyseras i Millet & Moraw 1996, s. 173-174.
54 Bagge 1976, s. 11-20. Millet & Moraw 1996, s. 176.
55 Millet & Moraw 1996, s. 176.
56 Watts 1988, s. 372-374 och passim.
57 Lind 1991, s. 104-116.
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medeltida visionen om ett enat samhälle styrt av Guds vilja. På 1200-talet
fästes ideologin på pränt i Frankrike och den fick också en konkret innebörd
i en allt mer centraliserad kunglig förvaltning. Utvecklingen av den absoluta
kungamaktens rötter under medeltiden i Frankrike analyseras ingående av
historikern Jacques Krynen, som menar att under senmedeltiden blev den
franske kungen i allt väsentligt en absolut monark.58
Mot denna riktning fanns en annan utveckling som i stället gynnade
uppkomsten av representativa församlingar och konciliarism. Denna
utveckling hängde samman med en rättslig och teologisk diskussion som
menade att makt överfördes på valda representanter av hela församlingar, i
vissa kontexter rent av hela befolkningar. En av de mest utpräglat
konciliaristiska juristerna var Bartolus de Ubaldis, romerskrättslig
kommentator kring sekelskiftet 1400. I hans politiska teori hade inga lagar
eller beslut giltighet om de inte var i enlighet med de värderingar och ideal
som omfattades av de befolkningar där de tillämpades. Konciliarismen
innebar en betoning av befolkningens rättigheter gentemot de anspråk som
restes av påvar och furstar på absolut makt given av Gud.59

Det medeltida politiska tänkandet
På kontinenten finns en lång tradition när det gäller att analysera andliga
institutioner och individer inom dessa som politiska aktörer, och i den
forskningen har också predikningar använts som källmaterial i större och
mindre utsträckning. Tendenserna inom det forskningsområdet behandlades
för några år sedan i en viktig antologi utgiven av historikerna David d’Avray
och Nicole Bériou: Modern Questions about Medieval Sermons. De
framhävde där att predikningar kunde användas i alla sorters historiska
studier med hänseende på politiska, sociala och kulturella frågor.60 Det finns
över huvud taget i den kontinentala och amerikanska forskningen en
tilltagande behandling av predikningar som politiska redskap. Det
framkommer kanske mest tydligt i Roberto Rusconis och Darleen Pryds
studier, där de var för sig studerat den italienske fursten Robert d’Anjous
bruk av predikogenren för sina syften.61 Denna forskning behandlas mer
utförligt i kapitel 2.
Men vilka var ramarna för de politiska ideal som kunde uttryckas i
predikan och i handling, i Vadstena och annorstädes under medeltiden?
58 Krynen 1993, s. 7-30, 345-414.
59 Se Canning 1980.
60 Bériou & d’Avray 1994.
61 Pryds 2000, Rusconi 1994.
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Vilka samhällsuppfattningar och ideal var de dominerande under
medeltiden? Vilken roll kunde en andlig inrättning spela inom den politiska
sfären? Forskningen om det politiska tänkandet under medeltiden är enorm
och här kan endast de för studien väsentligaste stråken tas upp.
Presentationen av den tidigare forskningen får också tjäna som bakgrund för
förståelsen av de ramar som gavs för det politiska handlandet i Vadstena.

Andens tjänare som samhällets främste
I sin klassiska analys av det feodala samhället dissekerade Georges Duby
den lära om samhällets ordning som härskade under tusen år i Europa. Hans
studie kretsar kring den bild av samhället som uppdelat i tre stånd som
formulerades under 1000-talet av Adalbero och Gerard, biskopar av Laon
respektive Cambrai, i norra Frankrike. Enligt treståndsläran skulle samhället
bestå av tre grupper som kompletterade varandra: kyrkans män, krigarna och
bönderna. Genom denna ordning skulle den gudomliga harmonin återspeglas
på jorden.62
En central aspekt av denna treståndslära var att prästerna och andra som
tjänade kyrkan placerades främst. Deras uppgift var att lägga fram de regler
som skulle gälla i samhället, att tillhandahålla lagen och den ideologiska
ordningen. Medlemmarna av det andra ståndet, riddarna, skulle tjäna
samhället genom att med vapenmakt upprätthålla lag och ordning. Den tredje
gruppen skulle föda hela samhällskroppen.
Som Duby skriver så återfinns denna uppfattning eller snarlika bilder av
samhället i oräkneliga texter i hela det indoeuropeiska området.63 I det
medeltida Europa fick läran dock specifika konsekvenser. Detta var den tid
då statsbildningsprocessen i Europa fick en ny och genomgripande form och
riktning.64 Kyrkan spelade i det sammanhanget en fundamental roll, men
delade den statsbärande funktionen med kungamakten och ridderskapet.65
Mycket har skrivits om påvemaktens olika försök att etablera sig som
överlägsen den världsliga makten.66 En framträdande man i sammanhanget
var Innocentius III, en välutbildad teolog och jurist som var påve 1198-1216.
Han var intensivt inblandad i sin tids politiska strider och framstår som en av
62 Duby 1980, fr.a. s. 4-5.
63 Duby 1980, s. 5.
64 Se framställningen i Burns (ed.) 1988.
65 Om de statsbärande makteliterna under medeltiden, se Reinhard 1996. Efter hand kom

ytterligare två grupper, som enligt treståndsläran inte skulle delta i det politiska livet, ändå att
få betydelse däri, nämligen borgarna och bönderna. Kyrkans betydelse för
statsbildningsprocessen betonas bland annat i flera bidrag i Burns (ed.) 1988.
66 En genomgång ges i några av bidragen i J. H. Burns verk om medeltidens politiska
tänkande: Nelson 1988, Robinson 1988, Watt 1988.
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de mest namnkunniga företrädarna för tanken att påven var såväl präst som
kung, och därför borde ha långtgående maktbefogenheter även inom den
världsliga sfären.67 Denna såväl teologiska som politiska tanke hade också
en grund i en materiell verklighet – påvestaten och biskoparna ägde egna
militära maktmedel att använda i olika stridigheter.
Det viktigaste maktmedlet var dock religionen. All teoretisk politisk
legitimitet under medeltiden vilade på teologisk grund. Kungen blev invigd
till sitt ämbete genom en religiös ceremoni med inspiration från Gamla
Testamentets kungasmörjningar.68 Det fanns också en mängd medeltida
kungar som uppnått helgonstatus, genom kanonisering eller genom att en
helgonkult praktiserades med kyrkans hjälp eller goda minne. En av de mest
kända helgonkungarna är Frankrikes S:t Louis (Ludvig den helige), en stark
symbol och ett mönster för hur kungamakten skulle utövas.69 Ludvig den
helige kom att firas liturgiskt i Norden, med festdagen den 25 augusti.70 Men
även annan maktutövning kringgärdades av religiöst ceremoniel. Då
aristokratins män dubbades till riddare var hela proceduren genomsyrad av
religiösa handlingar och symboler.71
Det fanns också en intressant glidning eller sammankoppling mellan
religiös och världslig makt. Enligt Ernst Kantorowicz började denna
uppträda tydligt omkring år 1000, då kungamakten och påven började
tillägna sig motpartens insignier.72 Idén om påven som bärare av såväl
andlig som världslig makt motsvarades av en föreställning om att kungen,
genom den rit då denne smordes, fått prästliknande funktioner. I Dubys
studie uttrycks det tydligt:
Ty kungen år 1000 hade detta gemensamt med biskopar: han var helig. Sedan
mitten av sjuhundratalet hade den frankiske kungens kropp, liksom
biskopens, impregnerats med helig olja. Och därför var hans ande
impregnerad med sapientia. Han var en vis man, en mystiker upplyst om
Försynens avsikter, som en av oratores. Adalbero uttryckte det tydligt för
Robert: ‘Förmågan … hos en orator skänks till kungen’.73

Andra forskare har visat att denna politiskt grundläggande princip
utvecklades under lång tid i det medeltida samhället. Jacques Le Goff
framhåller att man började använda den bibliska terminologin för att skapa
67 Se resonemang ovan.
68 Kungasmörjningarna analyseras i Le Goff 1996, s. 829-834.
69 Den grundläggande studien i ämnet är Marc Blochs verk om de helbrägdagörande
kungarna. Bloch 1983 [1924]. För en ytterst uttömmande studie om Ludvig den helige: Le
Goff 1996.
70 Schmid 1945, s. 52.
71 Keen 1984, s. 64-66.
72 Kantorowicz 1957, s. 87-88.
73 Duby 1980, s. 17.
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en sådan bild av kungamakten redan under Karl den Stores tid. Framför allt
var det David som fick blir en förebild för kungarna i det avseendet.74
Ytterligare ett exempel på denna ideologi ges av Walter Ullmann, som
citerade ärkebiskopen av Reims då denne tilltalade den franske kungen
(sedermera helgonet) Ludvig XI: ”Ni är inte enbart lekman, utan även en
kyrklig prästman.”75
Några europeiska kungar tog detta tämligen bokstavligt och ägnade sig
själva åt predikan som en del av sin kungamaktsutövning. Ett intressant
exempel på en sådan kung är den tidigare nämnde Robert d’Anjou, kung av
Neapel 1309-1343. Det finns 300 predikningar av hans hand bevarade, texter
som legat till grund för anföranden av honom i alla möjliga politiska
kontexter.76
Det fanns alltså en utvecklad teori om förhållandet mellan andlig och
världslig makt, där samtidigt all makt utgick från Gud och den kristna tron.
Denna teori fick också en konkret materiell återspegling. Påvestaten
fungerade som sagt både som den katolska kyrkans teologiska centrum och
som en konkret ekonomisk och militär makt i Europa. Denna ordning
återspeglades i biskopsdömena. En medeltida biskop och särskilt en
ärkebiskop var ofta av kunglig eller aristokratisk börd. Ofta bestämdes
dennes bana redan i barndomen; vissa personnamn reserverades i sådana
släkter för dem som ämnades göra karriär inom kyrkan.77 Biskopsdömena
fungerade dessutom på flera sätt som feodala län och biskopar hade beridna
följen på samma sätt som andra stormän. Bland annat av den anledningen
karakteriserade historikern Gunnar Olsson biskopslänen som ”stater i
staten”.78 Samtidigt var den katolska kyrkan en helhet som verkade som en
universell autonom institution, med intäkter och maktbefogenheter som
furstarna och de världsliga stormännen inte kunde kontrollera. Samverkan
uteslöt alltså inte autonomi.

Statsskicket och auktoriteten
Under medeltiden utgick människorna i det katolska Europa från att
samhällsordningen skapats av Gud. Augustinus hade i sina skrifter, framför
allt i De civitate Dei (Om Gudsstaten, skriven åren 413-426) menat att det
jordiska samhället var en spegelbild av det gudomliga samhället, och att det
därför ingick som en del i hela Skapelsen. Anledningen till att Gud försett
74 Le Goff 1996, s. 349-350.
75 Ullmann 1961, s. 202.
76 Pryds 2000, s. 2.
77 Duby 1980. Detta var i synnerhet fallet under tidig medeltid.
78 Olsson 1947, s. 44.
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människorna med en stat var att en sådan krävdes efter människans syndafall
och påföljande benägenhet att leva i synd, anarki och moralisk upplösning.
Staten var på så vis naturlig, men också ett nödvändigt ont.
Janet Coleman, en engelsk historiker, anser att ända fram till början av
1600-talet kan man tala om förekomsten av ett medeltida statsbegrepp.79 För
detta var tanken om att staten var en naturlig, av Gud given entitet central.
Frågan om huruvida det är riktigt att tala om förekomsten av ett
statstänkande under medeltiden är emellertid inte helt oproblematisk. Mer
konkreta företeelser var ofta viktigare: dit hör för svensk del även själva
begreppet riket, förutom de mer regionala delarna. Ord med någon slags
statsliknande innebörd återfinns ändå i källorna från hela medeltiden som arv
från antiken.80
Tanken om ett samhälle i fred och ordning låg inbäddad i det medeltida
statsbegreppet som det beskrivits ovan. Strävan mot att åstadkomma ett
ordnat och fredligt samhälle skulle svara mot Guds intentioner med
skapelsen. Detta ideal sammanfattas i forskningen med begreppet det
allmänna bästa.81 Problemet för den medeltida människan gällde att slå fast
vilket politiskt system som skulle leda fram till att denna Guds tanke med
skapelsen gick i uppfyllelse. Det fanns två huvudsakliga ståndpunkter att
välja mellan, som representerade olika uppfattningar om maktens ursprung,
och därmed förutsättningarna för dess legitimitet.
De som förespråkade res publica-idealet menade att all legitim makt
emanerar från folket. Endast om de styrande har folkets stöd är deras styre
legitimt. Regnum-idealets förespråkare menade att makten givits till kungen
som därmed inte behövde svara inför någon. Inom den romerska rätten fanns
båda dessa ideal sammanfattade i en och samma lagsamling. Å ena sidan
hävdades där att lagen (och därmed styrelseskicket) var i kraft därför att den
accepterades av folket. Å andra sidan hävdades på ett annat ställe att vad
som behagade fursten hade laga kraft, eftersom folket överfört all sin makt
till denne.82 Alltså var fursten och till och med kejsaren såväl underordnade
folket som överordnade dem. Lösningen på problemet formulerades av den
romerskrättslige kommentatorn Azo (ca 1150-1230): det var folket som
helhet (universitas) som hade mer makt än kejsaren eller en furste, medan
furstar alltid hade mer makt än en enskild människa. Principen
vidareutvecklades under medeltiden.83 Den renodlade respublica-ideologin

79 Coleman 1997, s. 208.
80 Skinner 1989.
81 Lat. communi utilitate.
82 Tierney 1982, s. 56.
83 Tierney 1982, s. 57-58. Andra medeltida tänkare såg det som att kungen begränsades I
sin maktutövning av två faktorer: lagen och samfälligheten, alltså människorna. Gud hade
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formulerades annars främst i de italienska städerna. Olika former av monarki
var regel i det övriga Europa. Det svenska medeltida valkungadömet
representerade tanken att det var folkets makt som överfördes till en kung då
denne valdes.84 Den mest renodlade regnum-tanken fick så småningom sitt
starkaste uttryck i den absoluta kungamakten under perioden ca 15001800.85
Idén om den rättrådige kungen var också kopplad till tanken att denne
hade ett ansvar inför allmänheten, och att han hade ett uppdrag från dem.
Dock fanns det en del andra uppfattningar i frågan. Ett för denna avhandling
viktigt ideal uttrycktes av Johannes Gerson, teolog verksam vid universitetet
i Paris. Denne ansåg att kungen inte skulle se sig som underkastad något
slags folkets uppdrag, utan att han i stället skulle se sig som underkastad
rådgivare; det Gerson avsåg var att kungen skulle underkasta sig
Parisuniversitetet, eftersom dessa representerade den högsta visheten.86 Det
var väsentligt, särskilt med tanke på de frågor som här kommer att
analyseras beträffande Vadstena klosters ambitioner.
Delvis tvärt emot den romerskrättsliga debatten om kungamaktens
förhållande till folket gick diskussionen om förhållandet mellan kyrkan och
den världsliga makten. Här gällde istället principen att all legitim makt
härstammade från Gud. Enligt många teologer var det självklart att kyrkan
var överordnad all världslig makt, eftersom den var Guds direkta
representant på jorden. De världsliga herrarna representerade också Guds
samhällsordning men skulle lyda under kyrkans auktoritet. Denna princip
hade formulerats redan under kyrkans första århundraden. Under perioden
omkring millennieskiftet resulterade den i rörelsen för Gudsfreden, som
formulerades i Frankrike vid 1000-talets början för att handskas med de
våldsamma motsättningarna mellan olika feodala herrar och för att
säkerställa kyrkans position. Enligt gudsfreds-ideologin skulle kyrkan
garantera fred och rättvisa för samhället. Det var en funktion som
traditionellt tillkom kungen, men denne ansågs inte kapabel att uppfylla sin
roll.87
En grundläggande princip som var nära nog allmänt omfattad var att Gud
hade skapat kyrkan och den världsliga makten som ett slags tveeggat svärd,
och att dessa tillsammans skulle skapa Guds samhälle på jorden. På så vis
sågs både påven och fursten som figurer som representerade Jesus.88 För
givit människorna auktoritet med avsikten att de skulle överföra denna på en kung. Guenée
1985, s. 152-153.
84 Se Åqvist 1989.
85 Senast analyserad i Ericsson 2002.
86 Dunbabin 1988, s. 505.
87 Duby 1980, s. 134-138.
88 Duby 1980, Kantorowicz 1957.
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många ledde detta synsätt till slutsatsen att kyrkan var överordnad det
världsliga i alla avseenden. Bernhard av Clairvaux formulerade till exempel
en politisk traktat i vilken han pläderade för den synen. Det fanns dock en
del varierande uppfattningar i frågan inom kyrkan. Bernhard fick därför
mothugg av ett antal framstående kanonister. De höll med om att påven
rådde oinskränkt över all andlig jurisdiktion, så även över fursten om denne
begick en överträdelse inom det område som hamnade under kyrklig rätt. De
menade dock samtidigt att den världsliga makten inte lydde under den
andliga. De sträckte sig så långt som till att säga att påven utövade auktoritet
över det världsliga, vilket bland annat visade sig genom att han krönte
kejsaren. Därefter var det dock denne som hade makten att regera.89
Man kan säga att vad som hävdades av många tongivande kyrkomän var
en kyrkans andliga och moraliska auktoritet över hela samhället. Som det
heligastes direkta representanter behövde de inte svärdets makt för att
etablera sin auktoritet. Den hade i stället sin grundval i hela den katolska
teologin och världsbilden.
Striden om vem som hade högst auktoritet rasade genom hela medeltiden.
Det är dock något förenklat att se det som en strid i vilken kyrkans män
självklart stod på den sida som förespråkade den romerske påvens
överhöghet i alla lägen. Problemet var komplicerat och blev inte lättare av att
olika riken och regioner hade en tendens att isoleras på grund av de ständiga
krigen. I vissa situationer framstod tanken på en allestädes närvarande påvlig
auktoritet helt enkelt som oförenlig med de faktiska omständigheterna.
Under trettonhundratalet tillstötte ytterligare en komplikation, nämligen
schismen. Den kom givetvis att försvaga påvemaktens auktoritet. Vid
kyrkomötet i Konstanz år 1415 hävdade man att konciliet ersatt påvemakten
som kyrkans högsta organ och Guds direkta representant. Därefter avsattes
de tre olika påvar som då fanns och en ny valdes.90 Under hela schismen
fanns det dock en stark riktning inom kyrkan som menade att dess auktoritet
var oanfrätt eftersom den som fenomen givits av Gud, alldeles oavsett vad
som sedan hänt dess främsta huvud. I Frankrike företräddes denna politiska
ståndpunkt mot schismens slut av Johannes Gerson, teolog och kansler för
Parisuniversitetet.91

Idealen
Själva frågan om hur samhällen skulle organiseras under medeltiden var
alltså komplicerad. Bakom frågan om statsskick döljer sig frågan om vilka
89 Om Bernhard och kanonisternas ideologiska strid: Pacaut 1953.
90 Tierney 1982, s. 59.
91 Tierney 1982, s. 92-93.
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ideal som skulle vara samhällenas ledstjärnor. Olika grupper i samhället lade
naturligtvis betoningen på olika ideal, men några kan ändå identifieras som
särskilt centrala. Dessa är frihet, rättvisa, fred och vishet.
Janet Coleman menar att just friheten var det centrala. Frihet skulle
uppnås genom att allmänhetens rättigheter beskyddades gentemot
makthavarnas handlingar.92 I det medeltida samhället fanns nämligen också
en bild av det onda styret, oftast benämnt tyranni. Som Anthony Black
framhåller så sågs friheten som en ytterst grundläggande, naturlig rättighet,
eftersom Gud ursprungligen skapat människan fri. Idealet uttrycktes bland
annat i Bibeln och i den romerska rätten.93 I hans analys blir dessutom
friheten något mer än rätten att inte bli utsatt för övergrepp. Frihetsidealet
kunde hos de medeltida tänkarna och juristerna också innebära individuella
rättigheter, som rätten att själv välja äktenskapspartner och yrke, äga och
förvalta egendom och så vidare. Denna frihet var dock inte obegränsad utan
det fanns starka kollektiva inslag. Bland annat kunde en av samfälligheten
vald ledare besluta om det bidrag den enskilde skulle ge till gemensamma
behov. Dessutom fördelades många rättigheter och privilegier inte till
individer utan till grupper, något som gällde till exempel
stadsprivilegierna.94
Friheten kunde dock inte upprätthållas utan stöd av någon slags
normerande ordning. I medeltidens samhälle spelade rättvisan och rätten en
framträdande roll inte bara som konkret institution, utan som ett samhälleligt
ideal. Quentin Skinner menar att de medeltida teoretikernas hållning var att
ett gott tillstånd, bonus status, vilade på upprätthållandet av rättvisan. Om
tjänstemännen följde lagens bokstav i alla sina handlingar skulle det
allmänna bästa upprätthållas, freden skulle råda och folkets lycka skulle vara
garanterad.95
Statens främsta mål, det allmänna bästa och liknande, skulle alltså vila på
en grundval av rätten och rättssäkerhet. Det betonade bland annat Thomas av
Aquino.96 Däremot fanns diametralt motsatta åsikter om hur denna
rättssäkerhet bäst garanterades. Vissa såg helst att makten delades av alla
människor och att dessa sedan skulle låta valda representanter sköta den
praktiska tillämpningen, medan andra ansåg att det vore bättre att utse en
person som alla lydde och som i sin tur lydde lagarna. Efter hand, särskilt
under 1400-talet, blev nämligen stridigheter mellan olika fraktioner i

92 Coleman 1997, s. 209.
93 Black 1992, s. 28.
94 Black 1992, s. 29.
95 Skinner 1989, s. 94.
96 Skinner 1989, s. 94.
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samhället ett alltmer uppenbart hot mot såväl lagar som det allmänna bästa,
fred och så vidare.97
Frågan om rättsskydd och bevarandet av samhällsmedlemmarnas friheter
var också ett tema i den för medeltiden så karaktäristiska kampen mellan
kyrkan och den världsliga makten. Även påven och den övriga kyrkan
hävdade att deras uppgift var att utöva ett sådant beskydd gentemot
världsliga makthavare, och dessa skulle enligt denna ståndpunkt vara
underställda kyrkan. Thomas av Aquino menade att Gud förmedlade all
världslig makt genom folket, när det valde en ledare. Det betydde dock inte
nödvändigtvis att folket kunde avsätta en ledare när väl valet var gjort.
Däremot betydde det att Gud hade makten över den världslige ledaren. Och
för att garantera att Guds mål med tillsättandet uppfylldes, var det även
enligt Thomas av Aquino och hans efterföljare väsentligt att rätten
uppehölls.98
Det kom således att finnas en stark betoning av rätten inom ramen för
tankarna om det allmänna bästa. Rätten sågs som statens fundament; det är
en tanke som går igen hos forskare som den amerikanske historikern Joseph
Strayer och den ursprungligen tyske, sedan amerikanske historikern Ernst
Kantorowicz. ”The state was based on law and existed to enforce law”,
menar Strayer, och Kantorowicz anser att man efter investiturstriden får en
kungauppfattning som bygger på en ”…strictly Law-centered ideology…”.99
Det är helt riktigt att rätten betonades starkt i medeltida ideologi, framför allt
för att den sågs som ett komplicerat samhälles nödvändiga regelsystem.
Betoningen på rätten kom sig mycket av att juristutbildningarna och
utvecklingen av juridiken blivit explosionsartad efter millennieskiftet. Såväl
den civila som den kanoniska rätten studerades och kommenterades. Många
av kyrkans män fick under medeltiden en juridisk snarare än en teologisk
utbildning.100
Kyrkan hade också lanserat en egen ideologi som efter hand kom att
utvecklas till en rad rättsliga normer, nämligen Gudsfreden, vilket
diskuterats ovan. Tanken var att Gudsfreden skulle leda till ordning och
harmoni i samhället. Till en början innebar den främst att man försökte freda
vissa platser och människor från riddarnas våld, nämligen kyrkor, kyrkans
tjänare och de fattiga. Därefter utvecklades tanken till att innebära att
riddarna skulle inordnas i ett precist definierat kristet samhälle och tilldelas
en positiv roll i samhällsstrukturen. De tilldelades rollen som krigare, en
97 Skinner 1989, s. 94-95, 108-109.
98 Wahl 1977, s. 90-91.
99 Strayer 1970, s. 23. Kantorowicz 1957, s. 102. Richard Kaeuper kallar den medeltida

staten för en kombination av en ’law state’ och en ’war state’. Kaeuper 1988.
100 Brundage 1995, s. 175-180. Några av bröderna i Vadstena kloster hade av allt att döma
juridisk utbildning, se Gejrot 1996.
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ordo vars funktion var att skydda de övriga två grupperna man tänkte sig,
kyrkans folk och dem som arbetade för att materiellt försörja samhället.101
Modellen med tre olika grupper, som kompletterade varandra, blev seglivad
i medeltida politiskt tänkande. Det inkorporerades i Gratianus’ Dekretaler,
skrivna på 1140-talet: man delade där upp de kristna i två kategorier, en som
tjänade kyrkan och en som utförde världsliga sysslor.102 Under 1100-talet
övergick dock Gudsfreden till att bli en även för kungamakten lämplig
ideologi. Den franske kungen Ludvig VI beskrev sig som försvarare av Pax
Dei när han tog itu med feodalherrar inom och strax utanför sitt territoriums
gränser. Mot slutet av seklet hade efterföljaren Ludvig VII, med hjälp av den
ovan nämnde cisterciensabboten Suger från klostret Saint-Denis i Paris,
förvandlat Gudsfreden till en ’Rikets fred’. Således hade kungamakten
vunnit kontrollen över rätten att upprätthålla fred i samhället.103
Under Ludvig den helige vidareutvecklades idén med fred som
samhällsbyggets motivation och grund. För att skapa denna fred inrättade
Ludvigs regim en hel administrativ och rättslig apparat. Administrationen
och rätten blev grunden för kungens maktanspråk. För att kunna utsträcka
denna till hela riket, och för att den kungliga funktionen skulle kunna
upprätthållas även då kungen var på korståg, skapades en slags
lagmansdistrikt och så småningom också Parlamentet i Paris, vars ledamöter
var jurister.104 Tanken om kungen som rättvisans beskyddare blev
grundläggande för samhällssynen i hela Europa under medeltiden, även i
Norden.
Den intima kopplingen mellan teologi och juridik under medeltiden ligger
till grund för mycket av det politiska tänkandet. Dels tog jurister över
tankegods som lanserats av prästerskapet och gav det en juridisk form,
såsom var fallet med Gratianus’ Dekretaler ovan. Många juridiskt skolade
arbetade inom kyrkan. Kommentarerna till den civila och kyrkliga rätten
vilade många gånger på samma auktoriteter som de som lades till Bibeln och
som kom att utgöra den normerande kommenterade Bibel som hade namnet
Glossa ordinaria. Som den engelske forskaren R. W. Southern påpekat såg
inte medeltidens människor några skarpa linjer mellan teologi, juridik och
politik.105 Det fanns bland teologer, jurister och mer renodlade politiska
filosofer olika skolor, och de företrädde inte alltid samma politiska tänkande.
Däremot delade de ofta ett gemensamt språk, format vid
101 Se Duby 1980, som utförligt studerat Gudsfreden och den påföljande formuleringen av
treståndsläran.
102 Duby 1980, s. 209.
103 Kaeuper 1988, s. 148-150; om Gudsfreden allmänt också s. 145-148, samt
hänvisningar.
104 Kaeuper 1988, s. 150-151.
105 Se Southern 1995.
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universitetsfakulteterna, och en gemensam uppsättning auktoritativa
texter.106
Religionen gavs genom den medeltida statsuppfattningen en väl så
framträdande roll som juridiken. Kyrkan representerade Gud på jorden. Om
inte annat, så skulle kyrkan be för människorna och förmedla Guds mening
till dem. Katolska kyrkan hade dock generellt sett mer långtgående
ambitioner än så. Dess struktur inbjöd till strävandet efter självständig
politisk makt.

Hierarkier och ordningar
Georges Dubys studie om samhällets tre stånd har presenterats ovan. En av
finesserna med treståndsidealet var att det skulle motsvara ett harmoniskt
samhälle med balans mellan sina olika delar. Det fanns ytterligare en sådan
politisk bild av det harmoniska samhället: den om samhället som en familj,
med en familjefader som styresman. En tredje bild använde i stället liknelsen
mellan samhället och en kropp, med huvud, bål och olika lemmar som alla
hade olika funktioner men som behövdes för att skapa en fungerande
helhet.107
Ett framträdande drag i det medeltida samhället var att man betraktade sig
som en helhet, där alla hörde samman i en och samma gemenskap. Det var
en fundamental teologisk idé, idén om det kristna samhället, communitas.108
Samtidigt var dock hierarkin central. De tre stånden var avskilda från
varandra på alla möjliga sätt – ekonomiskt, socialt och juridiskt. Och de
fattiga i samhället utgjorde en grupp alldeles för sig.
Michel Mollat är en fransk historiker som skrivit en ingående studie om
de fattiga under medeltiden. Det första han pekar på i fråga om synen på
fattiga är att de sågs som oundvikliga. Då reglerna för den kristnes liv lades
fast, och en viktig regel blev att bedriva välgörenhet mot de fattiga, visade
man att man inte föreställde sig en värld där sådana inte fanns. Hierarkin var
således på förhand given.109
Det var dock inte självklart att de fattiga ringaktades av eliten. Jacques de
Vitry, känd 1100-talsteolog, definierade de fattiga på ett insiktsfullt vis:
106 Det fanns också en spänning mellan vissa teologer och juridiken. Den franske teologen

Johannes Gerson och dennes föregångare Pierre d’Ailly var enligt historikern Jacques Krynen
motståndare till juristerna, i synnerhet kanonisterna. Båda hävdade i stället teologins
överlägsenhet över rätten. Krynen 1993,s. 123.
107 Liknelsen användes också om kyrkan: Robinson 1988, s. 253-254.
108 Detta utgör en grundval för analyserna av det medeltida samhället i Dag Lindströms
och Peter Reinholdssons avhandlingar. Lindström 1991 och Reinholdsson 1998. Mollat 1992
[1978], s. 139.
109 Mollat 1992 [1978], s. 9.
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”…de skaffar sig sitt dagliga uppehälle genom att arbeta med händerna, men
det återstår dem ingenting efter att de har ätit.”110 Deras insatser sågs som
oundgängliga för samhället i övrigt, eftersom det var de som med sitt arbete
födde resten av samhället. Samtidigt, skriver Mollat, kan man säga att deras
närvaro var än mer oundgänglig av ett annat skäl: de legitimerade
förekomsten av de mer priviligerade. Dessas uppgift var nämligen att skydda
de fattiga och dessutom att ge allmosor för att rädda sina själar. Utan
förekomsten av fattiga allmosetagare hade de rikare berövats en möjlighet att
sona sin främsta synd, girigheten.
Det medeltida kyrkliga idealet skapade spänningar kring
fattigdomsbegreppet. Kyrkans män och kvinnor skulle nämligen leva i
fattigdom och inte sällan utföra manuellt arbete av olika slag. På så vis kan
man säga att kristendomen innebar en uppvärdering av de fattiga som grupp.
I den kristna samhällssynen sågs fattigdom närmast som ett ideal, något som
hade stöd i Bibeln, och många menade att de fattiga var de som stod det
andliga närmast. Man talade om pauperes Christi, Kristi fattiga. Dock
upplevde man ett behov av att hålla åtskillnad mellan fattiga av olika slag.
På 1100-talet formulerades en uppdelning mellan å ena sidan ofrivilligt
fattiga, som liknades vid Lasarus, och de frivilligt fattiga, som liknades vid
Petrus och apostlarna. De sistnämnda var naturligtvis de som genom att träda
in i kyrkans institutioner självmant blivit fattiga. Det var inte dessa som i
allmänhet avsågs då samhällets elit talade om fattiga. Det fanns under
medeltiden ett behov av att upprätthålla en tydlig dikotomi. De fattiga var
genom sitt lidande och genom att de födde hela samhället en oundgänglig
och Gudi behaglig grupp. Deras uppgift var dock just att arbeta, de fick inte
försöka ta sig ur sitt tillstånd eller göra uppror mot den rådande ordningen.
De rika å sin sida låg farligt nära de svåra synderna girighet och högmod,
men de var också nödvändiga för samhället. En av deras funktioner var att
ge allmosor till de fattiga, och att försvara dem, då de inte hade någon
möjlighet att försvara sig själva.
Ett problem som blev mer akut mot slutet av medeltiden var att de fattiga
inte höll sig stilla. Senmedeltiden hade på flera sätt en prägel av orostid, och
bönderna var en av de grupper som rörde på sig. I sin avhandling har Peter
Reinholdsson visat att det inte nödvändigtvis är korrekt att benämna dessa
oroligheter bondeuppror, eftersom de inte sällan leddes av medlemmar av
aristokratin eller åtminstone frälset som ett led i en politisk och ekonomisk
kamp inom detta skikt.111 Icke desto mindre finns i senmedeltidens Europa
flera exempel på ytterst svårkontrollerade bondegrupper som gick till hårt
angrepp mot de besuttna. Ett av de mest kända exemplen är upproret i
110 Mollat 1992 [1978], s. 129 (min övers.) Det följande resonemanget hämtat från Mollat,
s. 128-136.
111 Reinholdsson 1998, passim.
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England 1381. De beskrevs i samtida källor som våldsamma, skandalösa,
rasande och som upphov till oordning. Michel Mollat har dock funnit att
även om kyrkan i predikomanualer fördömde själva oordningen, så kan man
inte se tecken på ett fördömande av de fattiga däri. Tvärtom fanns en viss
förståelse för deras situation. I Florens 1378, till exempel, var deras
stridsrop: ”Vi har ingenting att äta”.112
För riddare och andra frälsemän fanns också en uppsättning ideal. Dessa
fick en fastare form under hög- och senmedeltiden, då statsbildningen blivit
fastare och gränsdragningarna mellan olika grupper i samhället tydligare.
Frälset eller aristokratin kom att definieras som en grupp som bistod
samhället med vissa specifika tjänster. Dessa bestod främst av beskydd: det
var aristokratin som hade rätt att bära svärd och att ställa upp rustade
arméer.113 Den skulle bestå av män som förfogade över stor militär styrka
och som dessutom hade ett hushåll av lämplig dignitet.
Maurice Keen har visat att under 1300-talet genomgick aristokratin en
förändring i Europa. Rikenas administration hade blivit mer komplicerad och
kungamaktens behov av väpnad assistans ökade enormt med de stora,
långvariga krigen. Därför uppstod en ganska omfattande grupp lägre
frälsemän vilkas ställning var starkare än tidigare eftersom kungamakten
hade större behov av dem för både krigföring och administration. Den högre
aristokratin fick då allt större behov av ceremonier och privilegier som
avskilde dem från massan. Också bland de mindre bemedlade aristokratiska
familjerna fanns en hunger efter privilegier som till exempel familjevapen.
Det förklarar Keen med en allmän känsla av osäkerhet inom den
aristokratiska gruppen som sådan. Trots att dess antal ökade och dess tjänster
behövdes allt mer när staterna blev mer komplexa och krigen mer
omfattande, så fanns orosmoln. Under 1300-talet, bland annat tack vare
digerdöden och den följande befolkningsminskningen, krympte de
traditionella feodala inkomsterna. I viss mån ökade också de mindre
besuttnas möjligheter att utöva makt över sina egna liv och, därmed, över
aristokraternas.114
Vid denna tid förändrades riddarkulturen och fick ett tydligare uttryck,
sammanfattningsvis benämnd den höviska kulturen. För nordiskt
vidkommande har den höviska kulturen utforskats i konstvetaren Herman
Bengtssons avhandling.115 Bengtsson kopplar övertygande samman hovets
och ridderskapets kultur till en manifestation med gemensamma drag och
med gemensamt ursprung. Han visar också hur ett moraliserande
112 Mollat 1992 [1978], s. 266-267.
113 Keen 2000, s. 218. Lindkvist & Ågren 1985, s. 82 om hur det riddarna definierades i

Östgötalagen från 1200-talets slut.
114 Keen 2000, s. 218 om problemen under 1300-talet, s. 216-221.
115 Bengtsson 1999. Det följande hämtat ur Bengtsson 1999, s. 96-104.
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ridderskapsideal framträdde i exempelvis kyrkokonsten under 1300- och
1400-talen. Där framtonade de önskvärda egenskaperna för en riddare.
Denne skulle vara ödmjuk, from och återhållsam. Riddarna hade fått sitt
uppdrag av Gud, och de skulle, liksom furstarna, kämpa för att bevara det
kristna samhället.
Dessutom fanns en rad olika manér och gester som sammantagna hörde
till ett höviskt, förfinat uppträdande. En intressant sak är att det var höviskt
och ridderligt att vara ’blid’ (vänlig, glad) och ’mild’ (god, from frikostig),
något som bland annat framgår av Erikskrönikan. Genom en analys av hur
helgonbilder framställdes i enlighet med det höviska mönstret kan Bengtsson
påvisa en ideologisk bakgrund till det leende idealet:
Avsikten har förmodligen varit att förmedla ett intryck av den levnadsglädje
och känsla av välbefinnande, som man föreställde sig fanns vid det
himmelska och det jordiska hovet [min kurs.]. Hovet framstår i den medeltida
bildkonsten på så sätt som en sinnebild för den högsta tänkbara lyckan, och
det har därför varit naturligt att återge helgonen och de aristokratiska
gestalterna leende.116

Idealet utgör en intressant kontrast till riddarnas och furstarnas vanligaste
sysselsättning under medeltiden, nämligen kampen, såväl den väpnade som
den politiska. Det visar med vilka medel man konstruerade en positiv roll för
aristokratin i samhället. Denna grupp tillsammans med hovet fick
representera den framväxande civilisationen.
En tredje grupp i det medeltida samhället var köpmännen. I den
treståndsmodell som formulerats kring år 1000 fanns de inte med, vilket kan
ha berott på att deras ställning då inte var så stark. Den kom dock att stärkas
betydligt under de kommande århundradena, och i senare framställningar
kring idealsamhället hade köpmännen en given plats.
Omkring år 1300 hade en ganska fast struktur av handelsleder och stora
marknadsplatser utvecklats. En medeltida marknadsekonomi hade etablerats,
och städerna växte stadigt; inom alla samhällsgrupper förefaller det ha
funnits en föreställning om att i städerna fanns det möjligheter att skapa sig
ett liv med bättre förutsättningar än det man åtnjutit på landsbygden.117
Städerna kom alltmer att bli säte för politiska beslut och administration, så
där fanns en hel del av makten samlad. Under andra halvan av 1300-talet
upplevde de en kris, på samma sätt som samhället i övrigt. Det finns många
förklaringar till den – allt från mongolinvasionerna österifrån på 1340- och
50-talen till digerdöden, krigen och furstarnas vilja att beskatta städerna för
att bekosta alla dessa krig.118 Icke desto mindre kom en tämligen stor grupp
116 Bengtsson 1999, s. 96.
117 Spufford 2000, s. 155. Leguay 2000, s. 103.
118 Spufford 2000 s. 164-176, 191-201, Leguay 2000 s. 106-112.
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rika köpmän att sätta sin prägel på samhällena under hela senmedeltiden, och
även den utvecklade sin egen kultur. De var dock fångar mellan två
oförenliga ideal. Å ena sidan definierades hög samhällelig status bland annat
genom konsumtionsmönster och livsstil, vilket har markerats i definitionen
av riddare ovan. Å andra sidan var sådan konsumtion egentligen förbehållen
riddarna och hovet; det var deras roll att återspegla den himmelska
härligheten genom sin lyckliga livsstil. Andra grupper som försökte
efterlikna denna genom ett liv på stor fot riskerade att anklagas för högmod,
girighet och avund, tre av dödssynderna.119
Den medeltida teoretiska samhällssynen var alltså, för att summera,
hierarkisk utan att egentligen vara fördömande. Varje grupp hade sin plats i
den av Gud givna, goda ordningen, och varje grupp hade sina möjligheter till
frälsning. Samtidigt ingick alla dessa grupper i en överordnad gemenskap,
det kristna samhället som sådant.

Frågan
Då Vadstena kloster började fungera som det var tänkt hade de andliga
institutionerna och det världsliga samhället redan i tusen år samverkat för att
forma det europeiska statsbildningsmönstret. Monarkin var det självklara
statsskicket i större delen av Europa, men maktfördelningen inom de allt mer
centraliserade rikena var långt ifrån given.
På 1000-talet hade en ideologi formulerats i vilken de andliga
institutionerna placerade sig främst, som bärare av möjligheten till
Gudsfreden. Denna kraftiga symbol kom dock att övertas av kungamakten,
och det skapades en ideologi i vilken kungamakten sågs som den främsta
garanten för fred, rättvisa och vishet. Högmedeltiden såg också utvecklingen
av en kungaideologi, stödd av den romerska (civila) rätten. Under hela
medeltiden strävade dock de andliga institutionerna efter att upprätthålla sin
makt över samhällsidealen.
Inom den katolska teologin, med dess allt större tillgång till auktoritativa
texter, lagstiftning och administrativ erfarenhet, formades ett komplicerat
politiskt ideal, eller snarare ett system av politiska ideal. Dessa ideal var å
ena sidan enkla att sammanfatta, exempelvis i läran om de tre stånden med
kyrkan som den högsta gruppen. Å andra sidan kunde de vävas samman till
en mängd olika praktiska lösningar på olika platser och vid olika tidpunkter.
Den katolska kyrkan erbjöd helt enkelt en repertoar av politiskt tankegods.
Vadstena kloster var inte vilken ny, stark andlig institution som helst, utan
den vilade på en för svenska förhållanden helt unik grund. Grundarinnan,
119 Coleman 1988, s. 624.
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Heliga Birgitta, hade en unik ställning i samtiden. Till skillnad från vad som
gällde för de övriga helgon som firades var hon välkänd för samtiden.
Hennes uppenbarelser gav en vida mer utförlig bild av hennes gärningar än
vad som fanns beträffande andra helgon. Hon hade dessutom själv enligt
legenden och uppenbarelserna valts ut av de himmelska härskarna för att
tjäna som språkrör och Jesus hade enligt dessa källor själv valt henne till sin
brud. Hon var inte endast helig, hon var synnerligen helig. Klostrets invånare
kunde därför ha unika pretentioner beträffande Vadstenas plats i samhället.
I Vadstena kloster fanns flera intressenter. Dels fanns kungamakten med
som ekonomisk garant med sin egen agenda för klostret. Dels fanns
aristokratin, samlad kring Birgittas son Birger och den starke mannen i
dennes falang, Bo Jonsson (Grip). Borgarna i städerna kring Vadstena fanns
också representerade i Birgittas och Vadstena klosters krets. Så fanns också
naturligtvis kyrkan, med påven och de nordiska biskoparna som
medverkande till skapandet av klostret.120
Det är, som sagts ovan, Vadstena klosters uppfattning om hur samhället
borde styras, dess metoder för att föra ut denna uppfattning och dess
positionering i det politiska utrymmet som är föremål för analys i denna
undersökning. Utgångspunkten är att Vadstena kloster inte nödvändigtvis var
någon särskild världslig eller kyrklig grupps språkrör, utan att det ägde
förutsättningar att handla självständigt både vad gällde ambitionerna på en
plats i det politiska utrymmet och en röst i den pågående politiska
diskussionen.
Verksamheten i Vadstena är dock primärt föremål för analys inom dess
egna, samtida kontext. Birgittas politiska verksamhet behandlas som en
bakgrund till verksamheten i klostret, men en viktig utgångspunkt har varit
att när bröderna och systrarna i Vadstena började verka där hade de i första
hand att ta sig an de samtida frågorna.
Det främsta källmaterialet i analysen är de predikningar som skrevs i
klostret. I en predikan kunde ett sofistikerat politiskt tänkande nedtecknas
med stöd av hela den kristna intellektuella litteraturen. Dessutom är predikan
en kommunikationsform som gör att det man finner i de skriftliga källorna
bör ha förmedlats till en mycket stor del av befolkningen, och inte bara varit
förbehållet eliten.121
Predikningarna som skrevs i Vadstena kloster har till stor del bevarats. I
dessa återfinner man ett källmaterial som kan användas till alla slags
120 Birgittas kanonisation var en samnordisk aktivitet, se ovan.
121 Roger Andersson visar att predikotexterna generellt sett måste ses som kvarlevor av en

muntlig såväl som en skriftlig kultur. I de flesta fall kan man anta att de predikningar som
skrevs ner faktiskt också hölls för auditorier. Dessutom var bröderna uppenbarligen utvalda
med predikoverksamhet i åtanke. Andersson 2001, s. 20-24, 37-45. Predikan och dess
mottagande i medeltida kyrkor har också diskuterats i Nordstrandh 1990 och Pernler 1982.
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teologiska och kulturhistoriska undersökningar. Men de kan alltså dessutom
mycket väl användas som källor till en studie av det politiska tänkandet hos
dem som skrev dem. Det kristna tänkandet hade en mycket konkret
dimension. Predikoförfattarna framlade ideal och modeller för hur individen
och olika samhällsgrupper skulle framleva sina liv, vilka deras skyldigheter
och förpliktelser var, och på vilket sätt olika former av rent samhällspolitiska
problem helst borde lösas. Predikogenren och dess möjligheter för historisk
forskning diskuteras mer ingående i kapitel 2.
Avhandlingen behandlar framför allt perioden 1370-1470. Arbetet med att
bygga om den förfallna kungsgården till ett fungerande dubbelkonvent
påbörjades 1369-70, och det är då man kan säga att en aktivitet börjat
bedrivas på platsen, en aktivitet som påverkades av de förhållanden som då
rådde i riket. Den främre gränsen motiveras av de förändringar i Vadstena
klosters position i riket som vid det laget hade inträffat. Uppsala
ärkebiskopssäte hade då övertagit den roll som rikets centrala religiösa
institution, som Vadstena kloster tidigare innehaft.122

122 Kellerman 1935, särskilt s. 47-60.
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KAPITEL 2: PREDIKAN SOM KÄLLA TILL
HISTORISK FORSKNING

Predikan och historia

P

redikan var den medeltida världens mest effektiva massmedium. I sin
lärobok i retorik skriver Kurt Johannesson:
Ingen litterär eller retorisk genre torde ha påverkat alla samhällsklasser
genom tiderna, i deras föreställningar om världen, livet och språkets rätta
bruk, som just predikokonsten. Ändå ägnas denna väldiga genre eller de stora
predikanterna sällan ett ord när man skall skriva kulturens eller litteraturens
historia.123

Inte heller inom politikens historia brukar predikan ha någon självklar
plats. Där är dock en förändring på gång. De senaste decennierna har den
internationella medeltidsforskningen alltmer uppmärksammat hur predikan
användes som ett politiskt medium, något som behandlas längre fram.
Predikans främsta syfte var att förkunna tron, men också att undervisa om
det rätta levernet för den kristne och om det idealiska kristna samhället.
Gränsen mellan denna undervisning och politisk propaganda kunde vara
mycket flytande, eller obefintlig, särskilt som kyrkan var djupt inblandad i
samtidens politiska liv. Redan på 1960-talet fastslog den danska forskaren
Anne Riising:
Den middelalderlige prædiken tager sit udgangspunkt i en fast forestilling
om, hvordan det kristne samfund burde være, og måler så virkeligheden på
baggrund af idealet.124

Hon fortsätter:

123 Johannesson 1990, s. 177.
124 Riising 1968, s. 27.
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I udlandet, fx England, er der da også påvist en klar forbindelse mellem den
agitatoriske prædiken og adskillige bondeuprør.125

Anne Riising var tidigt ute med att behandla sambandet mellan predikan och
ett samhällsideal å ena sidan, och predikan som omedelbart instrument i
aktuella händelser å den andra. Under de senaste decennierna har flera
forskare, historiker och andra, kommit att visa på predikokonstens politiska
eller samhällskritiska dimensioner.126 Så har också skett under
kartläggningen av Vadstenamaterialet. Själva katalogiseringsarbetet vid
Uppsala universitetsbibliotek resulterade i ett par symposier, vilkas bidrag
kom att publiceras. En antologi utgiven 1990 innehöll olika tankar om vad
den så kallade C-samlingen kunde användas till av forskare. Utgivarna
Monika Hedlund och Alf Härdelin skrev bland annat att just den sociala och
politiska historien kunde berikas av materialet.127 Alf Härdelin utvecklade
sedan temat. Han fann att predikningar kunde användas till att undersöka
”tidens kyrkliga samhällsteori”, eller till att se på Vadstenamunkarnas
principiella syn på kungamakten, unionismen och nationalismen, och
”samhällsbyggnaden över huvud taget”.128 Således en möjlighet att studera
såväl enskilda dagspolitiska frågor som var aktuella just i Sverige vid den
tiden, som mer allmänna europeiska andliga samhällsteorier.
Det finns ett internationellt forskningsläge ägnat åt att utforska vad
medeltida predikningar kunde säga om samhällsfrågorna. Ett standardverk
om medeltida predikan som kom 1933, författad av den engelske historikern
G. R. Owst, har tre stora kapitel om sådana aspekter, där rubricerade ”The
Preaching of Satire and Complaint”. I dessa kapitel analyseras hur en mängd
svåra samtida problem diskuterades i predikan, problem som kungens
oförmåga att regera på rätt sätt, köpmännens girighet, prästernas
ofullkomlighet, de problem som genomlevdes av bönderna under upproret
1381 och under pesten. Han visade där samtidigt på ett mycket intressant sätt
på en slags korsbefruktning mellan världslig litteratur, som sånger, dikter
och liknande, och predikan. Den världsliga litteraturen som häcklade samtida
missförhållanden byggdes ibland upp enligt predikogenrens litterära mall,
och predikanterna å sin sida lånade in hela strofer från sådana texter i sina
anföranden.129 Det är i sig ett intressant bevis för att predikokonsten och
predikanterna levde i en slags symbios med åhörarna. Deras respektive
uttryckssätt påverkade varandra och de förhöll sig till likartade problem.
125 Riising 1968, s. 28.
126 Det visas framför allt i Paton 1992, samt i Cole, d’Avray & Riley-Smith 1994,
Saperstein 1996.
127 Härdelin & Hedlund 1990, s. 8.
128 Härdelin 1990, s. 98-99.
129 Owst 1933, s. 210-236, s. 236-470.
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Å andra sidan varnar många forskare för att alltför mycket betona de
politiska, sociala och samtidsbetonade inslagen i predikan. Den kanske
främste auktoriteten på medeltida predikan, fader Johannes Longère, framför
sin kritik på ett rättframt sätt. Han skriver:
Predikans mål är i grunden framförandet av ett religiöst budskap; varje studie
om kristenhetens talekonst som utelämnar detta mål missuppfattar den
litterära genren och begår ett metodiskt fel.130

I sitt verk framhåller Longère betydelsen av de eviga kristna texterna för
predikoförfattaren. Som teolog ser han dessa som mycket mer betydelsefulla
för predikans innehåll än mer samtida texter. Han fokuserar på hur
exempelvis Bibeln används på ett sätt som låter ett samhällskritiskt budskap
inlemmas i den religiösa förkunnelsen. Valet av symboler för olika tematiker
och för utformningen av kommentarerna till dessa härrörde mycket från
kyrkofädernas texter. Så kunde en utläggning om Aron innehålla ett budskap
specifikt riktat till präster, en om David eller Salomo vända sig till kungar,
och så vidare. Longère menar att den stora förtrogenhet predikanterna visade
med alla grupper i samhället och deras problem, berodde på att det i Bibeln, i
den judiska traditionen som kristendomen byggde på och i andra
auktoritativa texter fanns mycket stoff om många olika livsöden och sociala
förhållanden.131
Sammantaget kan man alltså tala om en fast kärna av allmängiltiga kristna
texter som gav rikt stoff till predikantens budskap, kompletterad med olika
mer folkliga eller samtida inslag. En som ser saken på det viset är David
d’Avray, som dessutom menar att fenomenet ”kristna samhällsideal” kanske
inte var så fasta. Denne historiker ser predikan som en ganska flexibel
kommunikationsform, där idealen anpassades efter olika situationer. Det
fanns visserligen en kärna av fasta kristna samhällsideal, men dessa
formades och formulerades på ett sätt som gjorde dem relevanta för
samhällets aktuella problem.132
Även i Johannes Longères forskning finns resultat som pekar på att
predikan anpassades till samtidens behov. Han exemplifierar med predikan
av Bernadin av Siena, verksam på 1400-talet. Denne prisade där det (enligt
hans mening) perfekta politiska systemet, med en stark och stabil
maktutövning som kunde kontrollera alla gruppers själviska intressen. I
sammanhanget berömde han styret i Venedig.133 Uppenbarligen var det så
130 Longère 1983, s. 219 (min övers.)
131 Longère 1983, s. 219-220.
132 d’Avray 1994, s. 6-8. Man kan också saga att predikanten och åhöraren tillsammans
skapade predikan. Det sägs av d’Avray 1994, s. 6: “The friars and their preaching, together
with their audience, practiced a kind of gift exchange…”. Se också Dessí & Lauwers 1997, s.
11.
133 Longère 1983, s. 221.
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att han ansåg att det i hans egen stad, Siena, rådde ett politiskt klimat som
var rakt motsatt idealet.134
Dessutom kunde olika predikanter företräda olika åsikter om hur
samhället var beskaffat och vad man skulle anse om olika grupper däri. I en
studie om engelsk predikan kring de tre stånden framträder detta tydligt.
Generellt sett höll sig predikanterna till det vanliga schemat med präster –
riddare – bönder. Historikern Alan J. Fletcher har dock funnit intressanta
variationer på det temat. En predikoförfattare menar till exempel att präster
och aristokrater tillsammans hör hemma i grupp ett, medan riddare och
svenner buntas ihop med köpmän i grupp två. Där har alltså predikanten
anpassat treståndsschemat till den rådande samhällsstrukturen med en
tilltagande medelklass. I ett exemplum från 1300-talet finns en annorlunda
uppfattning. Där hävdades att Gud hade skapat prästerskapet, riddarna och
arbetarna, medan djävulen stått för köpmännen. Fletcher noterar dock om
detta: ”Not surprisingly, the exemplum seems not to have proved hugely
popular.”135
Det fanns alltså inte någon helt enhetlig politisk tradition i medeltida
predikan. Dessutom fanns det många olika typer av predikanter. Biskopar
och präster inom den vanliga kyrkan var skyldiga att predika på alla
söndagar, helgdagar och på många helgondagar. Till dem kom efter hand
medlemmarna i de olika klosterordnarna.136 Problemet utreds i en antologi
om predikans historia redigerad av Rosa Maria Dessí och Michel Lauwers,
italiensk respektive fransk historiker, som representerar det europeiska
forskarnätverket kring predikans medeltida historia. De noterar bland annat
att S:t Benedictus’ klosterregel stipulerade, att predikan till folket var ett
viktigt åtagande. Så småningom kom medlemmar av cisterciens-, franciskanoch dominikanordnarna att bli drivande vad gällde utvecklingen av
predikokonsten som sådan. Det var helt i linje med flera av de stora
kyrkomännens ideal. Gregorius ansåg att den idealiska predikan skulle bära
en monastisk prägel, och Beda återupptog dessa tankar då han sade att en
god lärare eller predikant på en och samma gång skulle leva ett aktivt
kyrkoherdeliv och ett asketiskt kontemplativt sådant. Efter 1000-talet
suddades skillnaden mellan munkar och präster ut även juridiskt, då det

134 Paton 1992, s. 99.
135 Fletcher 1998, s. 147. Exemplum eller exempel: ”…en i medeltida förkunnelse ofta
förekommande retorisk figur avsedd att åskådliggöra innehållet i en teologisk, moralisk eller
dogmatisk lärosats.” Odenius 1959 (KLNM), s. 90-96.
136 Kvinnokloster var aldrig utåtriktade och kvinnor predikade i princip aldrig under
medeltiden.
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stipulerades att alla prästvigda, oavsett om de levde i eller utanför kloster,
hade rätt att predika.137
Just klosterordnarna var väl lämpade för predikan med en samtidspolitisk
innebörd. Det kan ha berott på att deras organisationer var mer oavhängiga
lokala politiska och sociala strukturer än sockenkyrkor och domkyrkor. Så
förklarar i alla händelser Christopher T. Maier det faktum att först
cisterciensorden och sedan mendikantordnarna kom att få en stor betydelse
när det gällde att propagera för korstågen.138 Det mest kända exemplet på
cisterciensordens verksamhet inom detta område är Bernhard av Clairvaux’
predikan där han manade till korståg, såväl mot muslimerna som mot den
kätterska Albigenserrörelsen i södra Frankrike.
Senare kom framför allt mendikanternas predikan att associerades med en
direkt inblandning i samtidens frågor och problem. En av de senaste
studierna i ämnet, av historikern Bernadette Paton, analyserar hur
dominikaner, franciskaner och augustiner skapade en hel samhällsteori med
direkt avseende på livet i Siena under senmedeltiden.139
Det förekom även att lekmän predikade. Det mest kända exemplet är
Robert d’Anjou, italiensk kung och släkting till det franska kungahuset.
Hans predikoverksamhet har studerats bland annat i monografisk form av
den amerikanska historikerna Darleen N. Pryds men också av Roberto
Rusconi, en av Italiens mer framträdande historiker med medeltida predikan
som specialitet.140
Även i Spanien förekom det att lekmän predikade. Enligt Pedro M.
Cátedra som studerat politisk predikan i Spanien, berodde detta på att
predikan blivit ett så prestigefyllt kommunikationsmedium. Predikokonsten
hade utvecklats och förfinats som kommunikationsinstrument vid
universiteten, och blivit den mest prestigefyllda underavdelningen inom
retoriken. Därför låg det nära till hands att den började användas som ett rent
propagandainstrument. En sådan funktion fick predikokonsten framför allt
från och med 1300-talet.141
Den medeltida kyrkan var i princip en fristående, autonom universell
institution. Dess band till det världsliga samhället var dock täta och en hel
137 Dessí & Lauwers 1997, s. 13-15. Det rådde som sagts ovan inte enighet kring dessa
frågor. Hieronymus, till exempel, ansåg inte att munkar skulle predika.
138 Maier 1998, s. 3. Mendikantordnarna, tiggarordnarna, uppkom på 1200-talet. Till
denna grupp hörde franciskan-, dominikan-, och karmelitordnarna och dessutom
augustinereminternas orden. De manliga kongregationerna av dessa ordnar levde ett utåtriktat
liv där predikan och undervisning utgjorde viktiga inslag. Deras inkomster skulle bestå av
gåvor, allmosor och liknande, därav benämningen.
139 Paton 1992.
140 Pryds 2000, passim. Rusconi 1994, s. 588, med flera exempel på lekmän som
predikade.
141 Cátedra 1981, ss. 19, 22.
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del präster på olika nivåer var mer beroende av lokala stormän eller kungar
än av påvekyrkan. Det förekom att predikanter var avlönade av stormän och
furstar, och att de propagerade för de ideal dessa ville få framförda.142
Därmed är det inte sagt att predikokonsten under medeltiden blev någon
slags megafon för den världsliga makten. Dess väl genomarbetade form
gjorde den till ett attraktivt instrument för den världsliga makten, men i
första hand var den naturligtvis kyrkans instrument. Och kyrkan var
medeltiden igenom en autonom institution med en agenda som var skild från
den världsliga maktens. I exempelvis Italien hände det att predikanter
uttalade åsikter som väckte anstöt hos världsliga makthavare.143 I England är
sådana tendenser också tydliga. När engelska predikanter talade på S:t
Thomas Beckets dag predikade de gärna om kyrkans frihet gentemot
kungamakten. Temat användes till exempel under kung Edvard II:s regim
vid början av 1300-talet. Denne kung anklagades för att försöka begränsa
kyrkans frihet, och det föranledde en skarp kritik i en predikan av kanslern
för universitetet i Oxford.144
Av det ovan sagda framgår att fenomenet predikan och politik erbjuder ett
mycket mångfacetterat forskningsfält. Budskapet i en predikan måste
analyseras utifrån de förutsättningar som rådde vid just den tid och den plats,
i vilken texten kom till för att dess utsagor ska kunna förstås på rätt sätt.
Begreppet predikokonst (ars praedicandi) har nämnts flera gånger ovan
och det tarvar också förklaring. Minst lika viktigt som de övriga
omständigheterna kring en predikans tillkomst var den vetenskap om hur en
sådan skulle komponeras.

Om konsten att komponera predikningar
Under medeltiden utvecklades en omfattande teori kring konsten att
komponera predikningar. I sin mest utvecklade form såg den dagens ljus
under början av 1200-talet, och var frukten av ett utvecklingsarbete som
bedrivits vid universiteten. Predikokonstens rötter fanns dock i den antika
retorikens teorier kring konsten att övertyga, konsten att bära fram ett
budskap på rätt sätt. Denna antika vetenskap hade övertagits av katolska
kyrkan under dess formativa skede.
Det var inte helt självklart att retoriken skulle övertas av företrädarna för
katolska kyrkan. På 300- och 400-talet, då den romerska kyrkan etablerades,
142 Dessí 1997, s. 400.
143 Dessí 1997, s. 408. Se också Rusconi 1994.
144 Roberts 1992, s. 38-39. I predikan sade kanslern: ”If one examines the Clarendon

statutes for which Thomas died, one would find that in our time, there are even more severe
customs and practices which secular princes use [against us]...”
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var vissa av den åsikten att all icke-kristen kommunikationskunskap var
hednisk och därmed förkastlig.145 De antika (förkristna) lärda disciplinerna
kom ändå att övertas av kyrkan tack vare insatserna från vissa dominerande
personer. Den kanske mest betydelsefulla av dessa var Augustinus, som
skrev De doctrina christiana år 396-426, i vilken han visade hur retoriken
var oundgänglig för kristendomen som verktyg i själavården. Texten kan
sägas ha lagt grunden för de medeltida lärdas sätt att handskas med ämnet.146
Ett av Augustinus’ viktigaste bidrag var att han lyfte fram Bibeln som den
viktigaste källan för illustrerande exempel i predikan.147 Tillsammans med
kyrkofäderna blev Bibeln naturligtvis också den mest auktoritativa texten
inom kyrkan.148 En annan viktig princip utvecklades under seklerna efter
Augustinus verksamhetstid och fullbordades av Rabanus Maurus (776-856).
I hans verk De institutione clericorum återfanns en praktisk
instruktionsmanual för prästerskapet. Där fulländades också tanken att
tidigare texter existerar för att tillämpas på samtida problem. Den
pragmatism som präglade medeltida skrivande skapades alltså redan på ett
tidigt stadium. De texter man använde sig av kunde anpassas för att passa
användarens syften och behov.149
Den hög- och senmedeltida predikan utvecklades emellertid åt ett annat
håll än den tidiga, enkla utläggningen. Utbildningssystemet, som nästan
uteslutande kontrollerades av kyrkan, blev alltmer sofistikerat och universitet
började bildas på några ställen i Europa kring det förra millennieskiftet. Vid
den tiden började man också i de nya lärdomsmiljöerna utveckla vad som
kom att kallas den skolastiska metoden. Den gick i korthet ut på att bygga
upp resonemang kring en strikt, alltmer komplicerad logisk struktur, där
argument och motargument balanserades mot varandra. Viktig var
uppdelningen av texten i olika delar, så kallade distinctiones. I Thomas av
Aquinos verk Summa Theologica, som han arbetade på fram till sin död
1274, hade metoden utvecklats till sin fulla högmedeltida blomning.150
145 Alla ämnen inom området Trivium (grammatik, dialektik och retorik) samt litteratur

över huvud taget blev föremål för kritik. Murphy 1974, s. 46, 50-52.
146 Murphy 1974, s. 43-44. Han nämner också några andra inflytelserika prelater vid denna
tid som medverkade i processen. Predikoforskarna Rosa Maria Dessí och Michel Lauwers
lägger hela förtjänsten hos Augustinus. Dessí & Lauwers 1997, s. 9.
147 Murphy 1974, s. 59.
148 Åtta personer är den europeiska kyrkans främsta kyrkofäder. Fyra av dem tillhör den
romerska kyrkan: Ambrosius (d. 397), Augustinus (d. 430), Hieronymus (d. 420), påven
Gregorius den store (d. 604). Fyra tillhör den östromerska eller bysantinska kyrkan: Johannes
Chrysostomus (d. 407), Basilius den store (d. 379), Gregor av Nazianz (d. ca. 390) och
Athanasius (d. 373). I synnerhet Johannes Chrysostomus kom att få stor betydelse också i
väst, hans predikokonst var legendarisk. Se kap. 3 i denna avhandling.
149 Murphy 1974, s. 82.
150 Murphy 1974, s. 103-104, 275.
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Predikan är speciell som kommunikationsform, eftersom den oftast
vänder sig till en mycket blandad publik. Undantaget är predikan ad status,
texter som explicit riktade sig till en viss grupp människor. I Vadstena
förekom sådan predikan uttryckligen till präster, till bröderna och till
systrarna.151 I mindre sockenkyrkor var publiken oftast förutsägbar, men i
större klosterkyrkor och katedraler eller vid pilgrimsmål kunde
representanter för alla upptänkliga grupper i samhället samlas för att höra
predikan. Svårigheten med predikan var att lägga fram undervisningen så att
den kändes aktuell för alla och kunde förstås och uppskattas av såväl de mest
fattiga som av dem som hade makt och rikedom och eventuellt också lite
bildning. Sådan predikan till en allmän publik bestående av lekmän kallades
för predikan ad populum.
Predikan var, som sagts ovan, medeltidens kanske viktigaste
kommunikationsinstrument (och förblev så fram till modern tid). Dessutom
kom det inom den stora och diversifierade katolska kyrkan att finnas många
olika typer av predikanter. Spännvidden täckte allt från enkla sockenpräster
till välutbildade kringvandrande predikarbröder. Det ledde till att man inom
ars praedicandi finner många olika tankar om hur en predikan skulle byggas
upp och hur dess syfte, undervisning om den kristna tron och om det kristna
livet, bäst skulle uppnås.
Mångfald leder ofta till oenighet och det uppstod mycket riktigt
diskussioner kring predikans syfte och utformning. Vissa ansåg att predikan
hotade att alltför mycket kantra över i burlesk folkberättelse, medan andra
menade att alltför lärd predikan skärmade av folket från trons djupare
innehåll.152 För predikanten på fältet, så att säga, gällde grundregeln att
innehållet och budskapet måste uppfattas av publiken och dessutom påverka
denna. Prästerna var alltså beroende av publiken; om inga tecken på att
budskapet gick fram kunde skönjas, hade predikan förlorat sitt
existensberättigande.153 Detta innebar naturligtvis också att språket alltid
anpassades efter publiken. Predikan på latin förekom endast inför
latinkunniga auditorier, i Norden således i princip bara till församlingar av
präster och klosterfolk. All predikan till lekmannaauditorier hölls på
folkspråket, i vårt fall fornsvenska.154
151 Andersson & Borgehammar 1997, s. 226-227. Dessutom är en del andra predikningar
märkta med beteckningar som tyder på att de skulle hållas för allmänheten eller pilgrimer,
t.ex. ad populum, in concursu, in concursu peregrinorum. Sådana publiker var dock blandade.
152 Bland annat anhängarna av Wyclif i England (1300-talet) avvisade såväl exemplumpredikan som lärd universitetspredikan. I stället ville de praktisera en återgång till den tidiga
kyrkans enklare textutläggning. Forde 1991, s. 182-183.
153 d’Avray 1994, s. 7.
154 Andersson 2001, s. 20-24 om forskningslägets nuvarande hållning vad gäller
sambandet mellan manuskripten och den muntliga framställningen. Vid konciliet i Tours (år
461) föreskrevs att predikan skulle hållas på folkspråk, såväl i områden där det talades
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I Vadstena kloster var predikan en central del av brödernas uppgift.
Birgitta stipulerade i sin klosterregel att predikan skulle hållas för alla som
kommit till klostret.155 Därför uppfördes också den stora klosterkyrkan mitt
mellan brödernas och systrarnas respektive klausurer. Dessutom fanns en
predikstol byggd i brödernas klostermur för utomhuspredikan. Predikan
skedde på alla söndagar, helgdagar och på de föreskrivna helgondagarna,
och mängden predikningar som kom att produceras i klostret blev därför
mycket stor. I C-samlingen på Uppsala universitetsbibliotek, där
Vadstenamaterialet finns samlat, återfinner man 4864 predikningar som är
Vadstenaoriginal.156 Många av klostrets predikosamlingar har gått förlorade
genom tiden, framför allt i samband med reformationen men även tidigare,
då man under medeltiden kasserade trasiga exemplar av böcker. Eftersom
det ändå rör sig om en så stor mängd predikningar har ett begränsat urval
måst göras, enligt principer som analyseras längre fram.
I analysen av predikningarna i föreliggande avhandling kommer
understundom innehåll och uppställning att användas som underlag för
resonemang kring predikans tänkta mottagare. Det faktum att ars
praedicandi låg till grund för predikotexternas utformning ställer dock även
upp begränsningar för vad som kunde sägas däri. Framför allt bestämdes, hur
budskap kunde formuleras.157

Predikanten
Då den kristna kyrkan började organiseras, var rätten att predika till en
början ganska begränsad. I Främre orienten predikade oftast alla de präster
som deltog i gudstjänsten med biskopen som siste man. I Europa var det
dock till en början, under Augustinus tid på 400-talet, bara biskopen som
hade rätt att predika. Detsamma gällde Nordafrika. I praktiken efterlevdes
inte detta påbud. Troligen berodde begränsningen på att endast biskoparna
romanska språk som i de germanska områdena. Dessí & Lauwers, 1997, s. 10. Ibland
beskrevs också predikospråket särskilt i källmaterialet. Så skedde till exempel då Katarina
Ulfsdotter högtidligen skrinlades i klostret 1489: i Vadstenadiariet har skrivaren noterat att på
dagen före translatationen höll en Uppsalakanik en predikan på latin för prästerskapet, men på
själva translatationsdagen höll Linköpingsbiskopen en predikan för folket på folkspråket. Se
DV 884:3, 885 med kommentarer.
155 Andersson & Borgehammar 1997, s. 210-211, 223.
156 Andersson 1994, s. 22. Av dessa är 2726 attribuerade till en namngiven författare och
2138 anonyma. Det finns totalt 12794 predikningar i C-samlingen, varav alltså 4864
tillkommit i klostret.
157 För en analys av de bevarade predikningarna på formsvenska med avseende på
retoriken, se Berglund 1994 (opublicerat avhandlingsavsnitt). Delar av den texten finns
publicerad, i omarbetad form, i Berglund 2001.
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ansågs tillräckligt utbildade för uppgiften, och begränsningen kunde kanske
upprätthållas i de mest centrala delarna av det nykristnade Sydeuropa. I mer
avlägsna landsändar var den emellertid omöjligt att efterleva.158
Rätten att predika tillkom sedan 1000-talet alla prästvigda män, oavsett
om de var klosterbröder eller ej.159 Biskopens roll blev då att vara
välinformerad själv och att undervisa sina präster, förutom att som tidigare
predika.160 Predikanterna kom alltså under medeltiden att utgöra en mycket
blandad skara, med varierande grader och former av utbildning, bakgrund
och livssituation. På en del ställen blev klostren de verkligt dominerande
inrättningarna i det avseendet. I England, t.ex., var deras närvaro så stark att
deras benämning, monasterium, gav upphov till ordet för socken, mynster.161
Dock ville den världsliga kyrkan markera att det fanns en skillnad mellan
klosterbröder och andra. Enligt ett beslut vid det första Laterankonciliet 1123
slogs det fast att munkar inte automatiskt fick delta i allmänt
själavårdsarbete. Kontrollen över vem som skulle få rätt att bruka ordet
tillkom den världsliga kyrkan (påve och biskopar).162

Åhörare och användare
Dessvärre är inte förekomsten av en skriven predikan i sig något bevis för att
den hållits för en åhörarskara. Predikosamlingar skrevs ofta ner för att kunna
tjäna som underlag för senare predikan, för avskrift och för inspiration, och
dessutom för enskild andakt. En nedtecknad predikan kunde på så vis under
årens lopp få en rad olika användningar. Man kan alltså inte veta om en
predikotext lästs upp inför allmänheten och, om så skett, huruvida
predikanten höll sig slaviskt till texten eller om han improviserade till viss
del. Följaktligen kan man inte veta om man får en exakt överensstämmelse
mellan vad som tänkts i klostret och vad som blivit offentligt för
omvärlden.163
Ursprungligen bör dock åtminstone de predikningar som skrevs i
Vadstena i normalfallet ha varit avsedda att användas i faktisk predikan,
förmodligen av dess författare.164 Predikoverksamheten i klostret var
nämligen mycket stor. Birgitta hade stipulerat, att klosterkyrkan skulle vara
öppen för allmänheten och att en av prästmunkarnas huvudfunktioner skulle
158 Longère 1983, s. 30-31.
159 Dessí & Lauwers 1997, s. 15-16.
160 Longère 1983, passim.
161 Iogna-Prat 1997, s. 112.
162 Iogna-Prat 1997, s. 113-115. Det sistnämnda reglerat 1184 i dekretalen Ad abolendum.
163 Problemet behandlas senast i Andersson 2001, s. 20-24 och där anförd litteratur.
164 Andersson 1993, s. 184 f., Andersson 1991, s. 266.
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vara att predika. Hon hade alltså tänkt sig att hennes klosterorden skulle fylla
en själavårdande funktion för samhället.165 Så skedde också. Tillströmningen
till Vadstena kloster var enorm. Vid flera tillfällen framkommer belägg för
att predikan fick hållas flera gånger om dagen då det kom stora mängder
besökare.166 Man kan därför förmoda att så gott som alla predikningar som
skrevs där i mer eller mindre texttrogen form användes i predikan.
Däremot var predikanterna troligen inte helt trogna sina manuskript. I en
särskild sorts predikohandskrifter kan man se bevis för detta. Det handlar här
om så kallade reportaciones, predikotexter som tillkommit genom att en
åhörare suttit och antecknat vad denne hört predikanten säga. I C-samlingen
finns en samling reportaciones, i handskriften C 392. Troligen har en annan
broder suttit i publiken och antecknat vad klostrets framstående förkunnare
sade. Samlingen har studerats av Håkan Hallberg. Texterna skrevs ner 14281431, och predikantens namn har ofta angivits vid nedtecknandet. Hallberg
har valt ut de som skrivits ner då Åke Jönsson (Acho Johannis) predikade, en
av klostrets verkligt framstående predikanter.167 I andra handskrifter finns
Åkes egna manuskript till predikningarna ifråga. Det visar sig då, att han
höll sig till dispositionen och innehållet som det var tänkt från början, men
att språket i avskriften skiljer sig från det i originaltexten. Troligen beror det
på att Åke skrev sin predikan på latin och sedan höll den på svenska, som
brukligt var, och att nedtecknaren då han översatt tillbaka till latin
åstadkommit en förändring gentemot originalet.168
Håkan Hallbergs undersökning visar ändå, att innehållet i predikan bör ha
förmedlats till åhörare i kyrkan. Däremot kan man inte vara säker på den
exakta ordalydelsen, eftersom en översättning skedde från latin till svenska.
Predikningarna kan användas som källor till ett nedtecknat tänkande, men
inte som källor till den exakta förkunnelsen. Det åhörarna fick sig till livs
bör dock inte ha varit alltför långt från manuskriptets andemening.
Frågan om i hur texttrogen form predikningarna fördes ut till allmänheten
är av relevans när det gäller klostrets inverkan på åhörarnas samhällssyn.
Däremot spelar det egentligen inte så stor roll huruvida en text lästes upp
helt eller delvis, om syftet endast är att studera det politiska tänkande som
fanns bland klostrets invånare. För sådana frågor är själva förekomsten av
texter med sådant innehåll nog. Dock kan man inte veta om predikningar
165 Se Härdelin 1998a för en presentation av Birgittas samhällsvision och klosteridé.
166 Att höra vadstenabrödernas predikan gav 100 dagars avlat. På 1360-talet hade påven
givit Vadstena klosterkyrka plenaravlat för besökare till festen St Petri ad Vincula (Petri
kedjors fest, 1 augusti). En stentavla i kyrkan meddelade avlaten enligt Jesu ord i en av
Birgittas uppenbarelser. Klostrets bikt- och avlatsprivilegier återtogs av påven några år senare
och återinfördes inte helt förrän 50 år senare. Dock ledde löftet om avlat till att mycket stora
skaror besökte klostret. Se Höjer 1905.
167 Se personuppgifterna om Åke Jönsson i kapitel 4.
168 Hallberg 1997, s. 3-5.
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med extra brännbart innehåll eventuellt skrevs på detta vis enbart för internt
bruk och i så fall censurerades något vid framförandet för ett blandat
auditorium. Att Vadstena kloster inte drog sig för att offentligt framföra
impopulära åsikter finns det dock belägg för.169
Predikan är, som visats, ett komplext medium. Den levde i samklang med
det samhälle där den kom till och var ägnad att möta de behov predikanterna
såg i detta samhälle. Deras grundstruktur var allmänt formad av kyrkans
traditioner, men samtidigt speglade deras innehåll de individuella skribenter,
miljöer och tidpunkter som medverkade till deras tillkomst. Det är mot den
bakgrunden ett antal predikningar tillkomna i Vadstena kloster under en
period på cirka hundra år ska analyseras.

Urval
Det bevarade predikomaterialet från Vadstena kloster är som tidigare
konstaterats mycket stort, 4864 stycken. Dessutom fanns nära 8000
predikningar som importerats dit. Många av dem som skrivits i Vadstena är
självständiga alster. Man kan också i flera fall säga vem som skrivit
predikningarna, även om en hel del är anonyma, vilket var det vanligaste
förhållandet när det gäller medeltida predikningar. Ett fåtal texter kan dateras
exakt, ganska många kan tidsbestämmas på några decennier när. Från 1300talet finns ganska få, men under 1400-talet, framför allt från och med seklets
andra decennium, var predikoproduktionen synnerligen livaktig.170
Forskare, som arbetat med materialet, räknar med att en ny predikan
skrevs för varje predikodag under klostrets hela verksamhetstid. Eftersom
det predikades inte bara på söndagar och på helgdagar som påsk och jul, utan
också på många av helgondagarna, anser de att ett hundratal predikningar
kan ha skrivits varje år.171 De har räknat med en verksamhetstid på ungefär
150 år, och kommit fram till att 15 000 predikningar bör ha skrivits.
Förmodligen började dock predikningar hållas redan i början av 1370-talet
och slutade inte hållas inför katolska åhörare förrän framåt mitten av 1550talet, varför man i stället eventuellt kan tänka sig att predikoverksamheten

169 Strömberg 1944, s. 172-173.
170 I Andersson 2001, bilaga 4 finns en förteckning över alla utgivna svenska predikningar
från medeltiden Andersson & Borgehammar 1997, s. 213-215. I bilagan till denna avhandling
finns en förteckning över de predikningar, som använts i föreliggande studie.
171 Predikan i Vadstena kloster har behandlats av språkvetare och teologer inom ramen för
ett stort projekt, Vadstenabrödernas predikan. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att
predikan inte hölls på alla helgondagar; vissa firades endast liturgiskt. Jag tackar Stephan
Borgehammar för denna upplysning.
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pågick i bortemot 175 år.172 I början och mot slutet var den kanske däremot
inte lika omfattande som under den period då verksamheten var som mest
intensiv, ca 1384 till 1540.
Det är som sagt nödvändigt att göra ett kraftigt begränsat urval i denna
stora mängd material. Syftet med studien har varit att undersöka förekomsten
av ett politiskt ideal i brödernas predikan, och att nära läsa dessa texter för
att möjliggöra en kontextuell tolkning av innehållet. Syftet har alltså inte
varit att endast kartlägga de politiska idéer som förekommer i
predikningarna, utan att se hur dessa stämde överens med den fluktuerande
samtida politiska läget och med samhällets utveckling under en turbulent
period på hundra år. Ansatsen har också handlat om att se på vilket sätt dessa
idéer och den samtida politiska utvecklingen hade ett samband med
motsvarande fenomen i den universella katolska medeltida världen.
Predikningar är också i första hand teologiska texter avsedda att undervisa
om den kristna läran, och de är mest tillgängliga för teologiskt inriktade
frågeställningar. För en historikers frågor om ideologi, politiska ideal och
syftningar på den egna institutionens politiska position är de genast mer
ogenomskinliga. En kontextuell undersökningsmetod har därför varit
nödvändig, där de anförda idealen lyfts ut och diskuterats mot bakgrund av
de i inledningen presenterade huvuddragen i medeltidens politiska tänkande.
Det följande är ett försök att motivera valet av predikokategori för
undersökningen.

Nordiska helgon: heligheten och politiken förankrade
Tankar kring samhällets struktur kunde fogas in i texten på vilken
predikodag som helst, eftersom predikan syftade till undervisning kring ett
kristet levnadsideal. Några dagar inbjöd kanske mer till detta än andra.
Festdagarna för det egna rikets helgon kunde ge anledning att ta upp landets
aktuella problem eller andra angelägenheter. I Frankrike var festen för S:t
Louis (Ludvig), helgonkungen, en ofta använd anledning att tala om politik,
framför allt om hur kungamakten borde fungera.173 Englands martyrbiskop
S:t Thomas Becket fyllde en liknande funktion. Han hade mördats på
anstiftan av kung Henrik II för att han slogs för kyrkans frihet i förhållande
till kungen, och därför kunde en präst få anledning att ta upp kyrkans frihet
172 Tore Nyberg beskriver hur en katolsk gudstjänstverksamhet kunde hållas för en
begränsad skara bakom ett plank i klosterkyrkan efter 1550. Den officiella delen av kulten
måste då upphöra, och i större delen av klosterkyrkan hölls protestantisk gudstjänst.
Klosterkyrkan hade blivit en så kallad ”simultankyrka”, använd för såväl katolsk som
evangelisk gudstjänst men vid olika altaren. Flera exempel på sådana ordningar fanns i
Tyskland. Nyberg 1991f, s. 396-397.
173 Se Le Goff 1996.
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då han predikade på S:t Thomas dag.174 Dessutom har forskning kring
nordiska och svenska medeltida förhållanden visat, att under senmedeltiden
mobiliserades Erik, Olav och Knut, de tre nordiska helgonkungarna, som
politiska symboler på ett nytt sätt. Jens Olesen menar att den mobiliseringen
hänger samman med birgittinernas inflytande på samhället.175 Min
arbetshypotes har därför varit, att de nordiska helgonens festdagar kunde ha
inbjudit till någon slags utläggningar om svenska och nordiska frågor, som
var aktuella just då. Det är en idé som också föreslogs av Monika Hedlund
och Alf Härdelin i en översikt över de olika möjligheter de tänkte sig att
predikomaterialet från Vadstena kunde ge historiker.176
Nio nordiska helgon firades med predikning i Vadstena kloster, som
följde Linköpings stifts kyrkokalender för årets festdagar.177 De olika stiften
i den svenska kyrkoprovinsen hade var sina kalendrar, som angav det
liturgiska året där.178 Den katolska kyrkan tillät geografiska variationer i
kulten. Helgon kunde vara universella, regionala eller lokala, beroende på
hur spridda de var. De universella helgonen firades allmänt i alla katolska
provinser, och dit hörde Maria, apostlarna, evangelisterna och en del andra
martyrer, bekännare och jungfrur. Regionala helgon firades inom en eller ett
antal provinser eller ett antal stift. Lokala helgon firades enbart inom ett stift
eller rent av på en enda ort. Skillnaderna mellan kalendrarna gällde förstås
framför allt lokala helgon, som bara firades i ett stift.179 Kalendrarna och
traditionerna i stiften och i kyrkoprovinsen som helhet förändrades också
ständigt under medeltiden, fester kom till eller föll bort, och ett lokalt helgon
kunde börja firas också i andra stift. Det var vad som hade hänt flera av de
svenska helgonen under 1300-talet.180
Få av de nordiska helgonen var regelrätt kanoniserade eller
helgonförklarade av kurian i Rom. De fick firas lokalt ändå. Orsaken till det
bör ha varit att det var viktigt att de troende i ett område kände samhörighet
med kulten i deras kyrka, och att de kunde se ett samband mellan kyrkans
174 Roberts 1992.
175 Olesen 1991 s. 207.
176 Hedlund & Härdelin 1990, s. 8.
177 Om festdagar som firades med predikan ca 1413-1420: Andersson & Borgehammar

1997, s. 222. Om Linköpingskalendariet i Vadstena: Helander 1957, s. 47. Det var fastslaget i
birgittinernas ordensregel att de skulle följa stiftets liturgi.
178 Mer om detta i Lindberg 1937, s. 292-293, där de kända kalendrarna från olika
tidpunkter räknas upp. Kalendrarna återfinns fr.a. i missaler och breviarier.
179 Helander 1957, s. 58. Under senmedeltiden var skillnaderna i kalendrarna inte så stora
som under missionstiden. Se Lindberg 1937, s. 292: ”I och med kodifieringen i de tryckta
mässböckerna synes även en viss enhet i den liturgiska traditionen över huvud i Sverige hava
ernåtts. Sista steget före den fullständiga uniformeringen var taget.” Mässböckerna trycktes
1484-1513.
180 Helander 1957.
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fester och deras egen trakt.181 I själva verket uppstod en mycket stor mängd
små lokala kulter under medeltiden. Ibland uppstod de spontant och det
kunde hända att den egna lokala kyrkan motsatte sig vissa av dem. I andra
fall arbetade kyrkorna aktivt för att skapa en kult kring en avliden person.
Anders Fröjmark har i sin avhandling behandlat några viktiga försök i
Linköpings stift att skapa kulter kring olika personer under 1400-talet.
Samtidigt lyckades kyrkan där motarbeta en del små kulter av mer folkligt
ursprung.182
Helgondyrkan hade inte bara en religiös utan också en mycket praktisk
dimension. Genom helgonens liv undervisade man om det kristna levernet,
vilket var viktigt, men dessutom fyllde helgonen mycket konkreta funktioner
i vardagen. Genom att rätt vörda dem och be om deras hjälp kunde
sjukdomar botas och skördar ges goda förutsättningar. Man satte sin tro till
dem för allehanda praktiska ting. Som Gustaf Lindberg uttrycker det:
Helgonen mötte icke blott såsom kyrkans heliga och stora vittnen, de voro
sagogestalter, på vilkas legender man ofta spann vidare, de voro de stora
vändpelarna, som reglerade tiderna och årets omskiftelser och skänkte regn,
solsken och gröda.183

Det är med detta i åtanke inte överraskande, att helgonkulten visade sig
mycket seglivad efter reformationen.184

De nordiska helgonens biografier och användningar
Helgondyrkans historia i Sverige speglar den historiska utvecklingen i
övrigt. Den tidigaste helgonkulten infördes av missionärer från HamburgBremen och från England, medan ett danskt och norskt inflytande kommer i
dagen från och med 1200-talet. Efter hand kom också helgon med starkast
anknytning till det svenska riket att införas i kalendarierna.185 För en del av
de helgon som kom att uppfattas som ”svenska” är historien komplicerad –

181 Kyrkan gjorde dock olika försök att kontrollera den för kyrkolivet centrala
helgondyrkan. 1234 fastslog den kanoniska rätten att endast påven hade rätt att fatta beslut om
att helgon fick firas liturgiskt i kyrkan som helhet. Helgon fick dock fortfarande tas med i
lokala kalendarierna utan påvens välsignelse. Först 1634 lyckades den katolska kyrkan helt
kontrollera tillkomsten av nya helgon i kyrkorna och klostren. Se Fröjmark 1992, s. 13-14.
182 Fröjmark 1992.
183 Lindberg 1937, s. 298-299.
184 Malmstedt 1994.
185 Om det svenska kalendariets utveckling under tidig medeltid, se Helander 1957. Det
äldsta svenska kalendariet är Vallentunaboken eller –kalendariet från 1198: se Helmfrid 1998,
med kalendern på s. 88-92 utgiven av Gunilla Björkvall. Erik den helige finns här införd på
sin festdag 18 maj, vilket är det äldsta belägget för Erikskulten.
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Sigfrid, till exempel, som döpte Olof Skötkonung kom från England och
hade också missionerat i Norge.186
De svenska helgonen var från början alla lokala helgon, och spreds först
efter hand till andra stift och i några fall till hela riket. Här kommer jag att
behandla Linköpings stift, eftersom Vadstena låg där. Genomgången
grundas till stor del på Sven Helanders avhandling från 1957, Ordinarius
Lincopensis och dess liturgiska förebilder.187 Det bevarade exemplaret av
Ordinarius Lincopensis skrevs just för Vadstena klosters bruk, och innehåller
stiftets kalendarium för kyrkoåret. Ändringar och tillägg har införts efter
hand. Andra stift hade andra kalendarier, med sina egna tillkomsthistorier.
Sankt Olav, den norske kungen som dött martyrdöden år 1030 vid slaget i
Stiklestad vid Nidaros katedral i Norge, hade en stark ställning i hela Norden
under hela medeltiden, och dyrkades redan på 1100-talet. Han firades
dessutom i Nordtyskland. På 1200-talet är hans firade belagt i Linköpings
stift. På 1200-talet firade man också två danska helgon i Linköping, Knut
och Vilhelm. Dessa var då tillsammans med Olav de enda nordiska helgonen
som firades där. Vilhelm förefaller ha fallit ur kalendariet senare, men Knut
firades hela medeltiden igenom.188
Det dröjde till början av 1300-talet innan svenska helgon fanns med i
Linköpings officiella kalendarium, men då började de å andra sidan
tillkomma i stort antal. Sankt Erik, Uppsala ärkestifts skyddspatron,
förekommer första gången 1319, men blev sedan ett mycket viktigt helgon i
stiftet. Han fick under 1300-talet stor betydelse som martyrkung, och kom
därmed att få en spridning och popularitet liknande den Olav haft i hela
Norden sedan tidigare.189 När Heliga Birgitta lade fram sina mycket
konkreta bestämmelser för hur klosterkyrkan i Vadstena, som skulle besökas
av tusentals pilgrimer och kringboende, skulle inredas, angav hon att endast
två kungar fick hyllas med bilder i kyrkorummet, Olav och Erik.190
Sigfrid var en engelsk missionär som arbetat med att kristna Västergötland
på 1000-talet och som enligt legenden döpte Olof Skötkonung vid Husaby
källa. Han dog martyrdöden. År 1324 kom han in i Linköpings kalendarium i
vilket han firades med hög festgrad den 15 februari.191 Eskil, en annan av de
tidiga missionärerna, hade lidit martyrdöden i Strängnäs under Blotsven
omkring 1080, och han började också firas i Linköping i början av 1300talet, men med låg festgrad. Han är inte helt säkert belagd i stiftet förrän
186 Schmid 1931, särskilt s. 68-72.
187 Helander 1957.
188 Helander 1957, s. 72.
189 Helander 1957, s. 58, s. 73.
190 Se analysen i Fritz 1992.
191 Helander 1957, s. 83 samt 73. (Hans mässa kallades Siffermässan: Lindberg 1937 s.

295)
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1383.192 Sankt Henrik, missionärsbiskopen som enligt legenden verkat i Åbo
stift och dödats av en hedning, kom också in i Linköpings kalender vid
mitten av 1300-talet, och är säkert belagd 1371.193
Från mitten av 1300-talet påbjöds firandet av Botvid, Helena av Skövde,
Eskils translatationsdag och Ansgar i hela stiftet.194 Botvid var
Södermanlands andre apostel. Han var en svensk storman, som omvändes
under en resa till England. Hemkommen spred han kristendomen i sin
hemtrakt Södertörn, och dog martyrdöden omkring 1120. Ett par år senare
överfördes hans kropp från Säby till Botkyrka, och han firades den 28 juli.195
Helena eller Elin av Skövde var en förmögen dam som troligen levt i början
av 1100-talet. Hon gav frikostigt till kyrkor och kloster och ska ha gjort en
pilgrimsfärd till Jerusalem, men dödades på grund av ett missförstånd av sin
mågs hårdföra släktingar. Enligt en tradition blev hon kanoniserad 1164, då
den förste svenske ärkebiskopen befann sig i Sens i Frankrike för att invigas.
I Skara firades hon den 30 juli, i övriga svenska stift den 31 juli.196
Då Vadstena kloster påbörjade sin verksamhet cirka 1370 fanns alltså
redan en påtaglig nordisk helgontradition i Linköpings stift. Kulten av Olav
och Knut var flera sekel gammal, men först under 1300-talet hade de första
svenska helgonen börjat firas där. Helander anser, att det faktum att svenska
helgon tilltar så starkt i kalendariet under 1300-talet, visar på ett större
oberoende gentemot det danska ärkestiftet i Lund. Han anser sig också
kunna se ett franciskanskt och dominikanskt inslag i helgonkalendariet under
denna period.197 Däremot hade Linköping inga egna helgon i sitt
kalendarium. Först vid slutet av 1300-talet och under 1400-talet ändrades
den saken. Som Anders Fröjmark har visat, inleddes då en period av
intensivt arbete för att bygga upp prestigefyllda kulter i Linköping, med
försök att få flera helgonkandidater kanoniserade. Riktig framgång nåddes
endast med Birgitta och med hennes dotter Katarina.198
192 Helander 1957, ss. 77, 83 samt s. 83 not 6. Hans festdag var hans dödsdag,

Eskilsmässan, som i Strängnäs firades den 11 juni, annorstädes den 12 juni. Hans
translatationsdag firades 6 oktober i Strängnäs och Linköping. Lindberg 1937 s. 295.
193 Helander 1957, s. 80, s. 83 samt s. 83 not 6. Henrik firades med högsta festrang,
totumduplex, i Linköpings och Åbo stift men med lägre i övriga svenska stift. Det beror
troligen på att missionsverksamheten (krigstågen) mot Finland under 1100-talet, då Henrik
medföljde sankt Erik, hade starkt samröre med Götalandskapen. Se Sjöstrand 1994, s. 560 och
där anförd litteratur.
194 Helander 1957, s. 85.
195 Lindberg 1937 s. 295.
196 Lindberg 1937, s. 294. Kanonisationen har inte kunnat beläggas med källor från
Vatikanen.
197 Helander 1957, s. 77-82.
198 Fröjmark 1992. Stiftet drev kanonisationsförsök för Ingrid av Skänninge och biskop
Nils Hermansson förutom Birgitta och Katarina.
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Heliga Birgitta dog 1373 i Rom och hennes kvarlevor, förutom några
reliker som lämnats i Italien, anlände till Sverige året därpå. Hon blev
kanoniserad av påven år 1391, och därmed var en storslagen kult möjlig.
Hon kom att efter hand firas på fyra olika dagar i Vadstena: födelsedagen
den 23 juli, kanonisationsdagen den 7 oktober, införd vid hennes
kanonisation 1391, och sedermera under 1330- och 40-talen
translatationsdagen den 28 maj och kanonisationens oktav den 14 oktober.199
År 1489 saligförklarade påven Birgittas dotter Katarina Ulfsdotter, som
levt med sin mamma i Italien från det att hon var 19 år och som varit
klostrets första, inofficiella, abbedissa fram till sin död 1381. Hon firades
allmänt i hela den svenska kyrkoprovinsen. Därmed var utvecklingen av den
medeltida linköpingiska och den svenska helgonkalendern i allt väsentligt
avslutad.200 Fyrtio år senare satte reformationen punkt för vidare
förändringar.

Helgonen som saknas
Vadstenabrödernas egenhändigt författade predikningar omfattade alltså ett
antal viktiga svenska och nordiska helgon. Redan under 1300-talets andra
hälft hade de viktigaste stiftspatronerna börjat inta centrala platser i övriga
svenska stift. Däremot saknas vissa helgon i brödernas predikosamlingar,
helgon som visserligen inte var nordiska men som man vet spelade viktiga
roller på det politiska området under senmedeltiden.
Sankt Göran var ett helgon som fick stor politisk betydelse under
senmedeltiden. Han representerade ridderskapet, och blev dess mäktigaste
symbol under senmedeltiden. Skulpturen i Storkyrkan bär vittnesbörd om
dess betydelse i Sverige vid denna tid.201 Hans festdag inföll den 23 april,
men till den finns inga predikningar författade i Vadstena kloster.202
I brödernas samlingar finns inte heller någon predikan till S:t Lars
(Laurentius), som också förefaller ha varit viktig som politisk symbol under
senmedeltiden. Han var också en av Uppsala domkyrkas patroner. Tore
Nyberg har analyserat förekomsten av S:t Lars i några skånska
199 Helander 1957, s. 45. I Vadstena beläggs firandet av translatationsdagen 1404: DV

126: ”Vidare, själva Helga lekamens dag [29/5], det vill säga dagen efter Heliga Birgittas
translatationsdag [28/5]...”.
200 Med undantag för olika mindre kulter, se ovan. Se dock Lindberg 1937, s. 296-297,
som uppger att runt sekelskiftet 1400-1500 uppstod en mängd lokala kulter. Som bevis härför
anger han inledningen till gamla rimkrönikan, skriven i Östergötland på 1520-talet, där man
på rad 12 läser att en biskop Henrik var en av vårt rikes heliga män och kvinnor. Han anser att
man i likhet med Gottfrid Carlsson kan anta att med Henrik avses linköpingsbiskopen
Henricus Tidemanni, död 1500, och därmed var alltså han ett nytillkommet helgon.
201 Svanberg 1993.
202 Se uppställningen i Andersson & Borgehammar 1997.
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kyrkomålningar; han framställdes där tillsammans med de tre nordiska
kungahelgonen Erik, Olav och Knut. Kombinationen är enligt Nyberg tänkt
att visa hur kyrkan kunde rädda den nordiska kungamakten och därmed stod
över denna. Lars var såväl Danmarks som Sveriges ärkestifts
skyddshelgon.203 Det finns således en del politiska symboliker i hanteringen
av helgonen under senmedeltiden, som inte kan studeras utifrån
vadstenabrödernas texter för de nordiska helgonen. De är heller inte
heltäckande. Däremot speglar de åsikter som formulerades i klostret kring
dessa frågor.

Söndagar, helgdagar, särskilda publiker
Många predikningar på söndagar och vanliga helgdagar kunde naturligtvis
också innehålla tankar av politisk natur. Till varje sådan dag fanns ett så
kallat perikop, ett visst bibelställe som bildade utgångspunkt för predikan
just den dagen, och en del av perikopen ledde lättare över till en betraktelse
över politiska fenomen än andra.204 Söndagspredikningarna i
Vadstenamaterialet är så många att det varit omöjligt att ta med dem. Några
sådana har dock medtagits, då den inledning som finns angiven i Csamlingens katalog givit anledning att hoppas på ett politiskt tema i
predikan.205
Förutom predikningar skrivna till nordiska helgon eller för vissa söneller helgdagar har jag inkluderat en del predikningar som skrivits för att
hållas för specifika åhörargrupper. I vissa fall har nämligen den som skrivit
predikan antecknat vilka han skrev den för, ibland också i vilken situation de
skulle framföras. Där kan man få en uppfattning om huruvida olika budskap
riktades till olika auditorier. Åhörargrupperna, som vadstenabröderna angivit
i vissa predikningar, kan delas in i två huvudkategorier: de i någon mån
folkliga auditorierna, och de i något avseende kyrkliga. I den förra kategorin
ingår dels predikningar till pilgrimer (in concursu, ad peregrinos), dels till
folket (ad populum), i den senare till systrarna i klostret (ad sorores de
regula, de religiosis) eller till eller om präster (ad praelatos, ad clerum, de
novo sacerdote, ad sacerdotes). Ibland angavs som sagt även i vilken
situation predikan hållits: beträffande präster så anges vissa som hållna vid
en kyrkosynod, in synodo, medan folklig predikan kunde bestämmas
203 Nyberg 1991e, s. 371-372.
204 Perikop är ett särskilt bibelställe av traditionen kopplad till en viss predikodag. Flera

tänkbara perikoper kunde vara kopplade till en och samma dag och viss valfrihet förelåg
därför för predikanten. Genom systemet med perikoper förvissade man sig om att man under
kyrkoåret kom att behandla de väsentligaste tematikerna för den kristnes liv. Se Lindberg
1937.
205 Andersson-Schmitt & Hedlund 1988-94.
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närmare som folkpredikan till pilgrimer, ad populum in concursu.206
Pilgrimer behövde ju inte nödvändigtvis vara folkliga i betydelsen av
blygsammare social härkomst. Folket var helt enkelt alla som inte var
präster, munkar eller nunnor. Även adel och borgare vallfärdade till
Vadstena och andra pilgrimsorter och när de då åhörde predikan, hörde de
till folket.

Ytterligare begränsningar i urvalet och övrigt material
Eftersom avhandlingens frågor kretsar kring de åsikter som fördes fram av
personer verksamma i klostret, har ett urval gjorts bland de predikosamlingar
som finns bevarade. Endast de samlingar, som skrivits av vadstenabröder
ingår i studien. Några av dessa är attribuerade, det vill säga att man vet vad
personen som skrivit dem hette. I vissa fall är skrivaren anonym, men ändå
säkerligen broder i klostret.207 Bland dessa samlingar har de sållats bort, som
inte kan tidsbestämmas närmare än på ett sekel när. Texter, om vilka man
inte vet mer än att de är skrivna någon gång under 1400-talet, kan innehålla
intressanta uppgifter, men det blir svårt att närmare analysera sambandet
mellan texten och samtida händelseförlopp.
De flesta predikosamlingar, som skrevs i Vadstena kloster och som finns
bevarade, skrevs under 1400-talet. Från 1300-talet finns bara sju samlingar
med i urvalet, och från 1500-talet finns endast en samling bevarad som
skrivits i klostret. Den faller dock utanför avhandlingens kronologiska ram.
Dessa urvalsprinciper genererar dock ändå ett mycket stort antal
predikningar, inte minst då Birgittas festdagar var så många. Därför har
ytterligare begränsningar gjorts. Predikningarna till Henrik har i sin helhet
inkluderats eftersom de givits ut av den finländske forskaren Aarno
Maliniemi och därför är lätta att tillgå.208 Det av projektet vadstenabrödernas
predikan transkriberade materialet har också använts, i det fanns ett flertal
predikningar till nordiska helgon.209 I övrigt har några otranskriberade
predikningar valts ut utifrån de uppgifter som givits om dem i den stora
katalogen över C-samlingen. Antalet predikningar till Birgitta, Erik och
Henrik tyder på att dessa var viktiga helgon för klostret och dessa har därför

206 Andersson & Borgehammar 1997.
207 Jag har grundat mitt urval på de uppgifter som framförs i katalogen till C-samlingen.
Andersson-Schmitt & Hedlund 1988-94.
208 Maliniemi 1942.
209 Ett stort tack till medlemmarna i projektet som givit mig tillgång till deras
arbetsmaterial: Roger Andersson, Stephan Borgehammar, Maria Berggren, Claes Gejrot, Alf
Härdelin, Hans Helander och Monika Hedlund.
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givits företräde vid urvalet.210 Till Knut, Sigfrid, Eskil, Botvid och Elin hölls
få eller inga predikningar och därför har dessa nästan helt exkluderats.211
Predikningarna är källor till det politiska tänkandet, men själva kontexten
måste utvinnas ur annat material. Klostrets minnes- eller tänkebok, som här
kommer att betecknas Vadstenadiariet eller diariet efter den modernaste
utgåvan, erbjuder ett rikt material beträffande klosterinvånarnas hållning till
samtidens politiska konflikter. Vadstenadiariet utgör den andra stora
materialkategorin i avhandlingen.212

Den empiriska undersökningens disposition
I Vadstena kloster producerades alltså en stor mängd material. En liten del
av detta väldiga material kommer i det följande att analyseras, i en ansats att
utröna dess syn på samhälles i stort, och dess syn på samtida händelser.
Förändringarna i dess position under ett turbulent århundrade ska också
analyseras.
I följande kapitel analyseras grundläggningstiden. Perioden är avgränsad
till 1370-1390. Begynnelsen förklaras med att det var ungefär vid den tiden
kungsgården Vadstena började byggas om till kloster. Fram till 1390 kan
man tala om en uppbyggnadsfas. Klostret invigdes officiellt 1384 och först
1388 invigdes dess första egentliga abbedissa, Ingegerd Knutsdotter, till sitt
ämbete.213
År 1391 kanoniserades så Heliga Birgitta efter många års hårt arbete från
kommissionen. Därmed kan man säga att Vadstena klosters unika plats i
riket var helt uppnådd; det var skapat av rikets enda kanoniserade helgon och
hemvist för detta helgons reliker. I sin studie av Vadstena kloster från 1905
ansåg också Torvald Höjer att 1391 kunde betraktas som ett ”märkesår i
Vadstena klosters och birgittinordens utveckling”.214 Detta sammanföll med
en ny fas i det politiska livet i Sverige. Drottning Margareta av Danmark
hade vårvintern 1389 fått makten över i stort sett hela riket och kom samma
höst till Vadstena kloster med flera biskopar och frälsemän. Därmed förelåg
helt nya förutsättningar såväl för Vadstena klosters verksamhet som för
relationerna till den världsliga makten.
210 Predikningarna till Henrik är tryckta i Maliniemi 1942. I notapparaten hänvisas till

predikosamlingens beteckning samt foliosida, för att notapparaten ska bli enhetlig och för att
underlätta överblicken över vilka predikosamlingar som ligger till grund för analysen.
211 Om få predikningar fanns bevarade bör det tyda på att dessa dagar inte var stora
predikodagar. Om C-samlingen se Andersson-Schmitt & Hedlund 1988-1995.
212 DV, Gejrot 1988, Gejrot 1996.
213 DV 41:4-6, 47.
214 Höjer 1905, s. 119.
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I kapitel fyra behandlas den påföljande fasen, präglad av fortsatt
uppbyggnad av själva klostret (kyrkan stod inte helt klar förrän 1430),
utveckling av dess kult och deltagandet i såväl rikets angelägenheter som
övergripande kyrkliga frågor. Dess främre gräns, 1440, motiveras av att då
var Erik av Pommerns regim definitivt över. Ånyo ändrades den politiska
kartan och ånyo fick Vadstena utarbeta ett sätt att förhålla sig till dessa
omständigheter.
Det tredje och sista empiriska kapitlet behandlar perioden 1440-1470. Då
inträdde stora förändringar i riket. Med Sten Sture som riksföreståndare
inträdde ytterligare en ny fas i det politiska livet i Sverige, då kung Kristian
besegrats och med honom en viktig falang inom aristokratin.

62

KAPITEL 3: AUKTORITETENS BYGGSTENAR
LÄGGS PÅ PLATS (1370-1390)

Förutsättningarna för predikningarnas
samhällsprogram

O

mkring år 1370 började, som tidigare sagts, ett kloster byggas vid
platsen för den gamla förfallna kungsgården vid Vättern. Troligen
uppfördes ganska snabbt ett kapell av trä, vilket gjorde att gudstjänst kunde
hållas där. Predikan var hur som helst inte bunden till någon viss typ av
byggnad utan den kunde bedrivas utomhus om man så ville. Det finns flera
belägg för att man predikat utomhus i Vadstena kloster, bland annat vid
Katarina Ulfsdotters skrinläggning 1489.215 Och det predikades i klostret
redan före 1374, det år då Heliga Birgittas reliker fördes till Vadstena från
Italien. Där fanns åtminstone en kyrkoherde på platsen, herr Kettilmund,
vilket vi får veta i hans nekrolog.216
På ett tidigt stadium fanns alltså förutsättningar för en förmedling av
predikan till tillresta besökare. Det fanns såväl predikanter som åhörare. Det
fanns också ett ideologiskt ramverk i vilket predikan kunde finna sina
referenser. Även i det världsliga samhället utanför klostret användes de
nordiska helgonen för att förmedla budskap. Ett nytt begrepp var på väg att
formuleras i Sverige: begreppet Rikspatron.217
215 Berglund 2001.
216 Silfverstolpe 1899, s. 103. Nekrologen: DV 41:2-3. Kettilmund dog en vecka före
klostrets högtidliga invigning 1384. Som tidigare sagts följdes Birgittas reliker från
Söderköping till Vadstena av många människor, och det kom många pilgrimer till klostret.
Fröjmark 1992, s. 23 samt ovan, kap. 1. Se också Klockars 1976, s. 109, 156-162.
217 Jag använder begreppet ”rikspatron” på svenska eftersom det är brukligt inom historisk
forskning. Så benämns denna kategori t.ex. i KLNM band XIII (uppslagsord: Rikspatroner).
Första gången uttrycket är belagt för svensk del är 1371, i ett brev som finns bevarat i
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Rikspatronsbegreppet: helgonens föränderliga roll
Helgonkulterna hade, som beskrivits i föregående kapitel, varierande
räckvidd. Under det att fastare riksbildningar skapades fick några helgon mer
specifikt roller som nationella symboler. Fenomenet har analyserats bland
annat av den franska forskaren Colette Beaune, i hennes studie som i vidare
mening behandlar ”nationella och monarkistiska” föreställningar om
Frankrike, så som de formulerades under medeltiden. Klostret Saint-Denis
spelade en stor roll i formandet av dessa idéer.218 Även i Frankrike fanns
fenomenet rikspatroner, och det är just vid slutet av 1300-talet och början av
1400-talet som dessa fick en fastare form och användning. Colette Beaune
kopplar den utvecklingen till det faktum att Frankrike under senmedeltiden
får behov av symboler som knyter ihop hela territoriet, den expanderande
nationella gemenskapen. En av dem som medverkade till processen var
Parisuniversitetets kansler Johannes Gerson.219
Naturligtvis hade vissa helgon redan långt tidigare knutits specifikt till
kungamakten eller till folkgruppen, i det här fallet till frankerna. Saint Denis
uppfattades redan från karolingisk tid som patronus för kungen, frankerna
och för alla andra folk som befann sig inom det karolingiska kejsardömet.
Klodvig och Ludvig hyllades också på liknande sätt. Dock kom det efter
hand att utvecklas intressanta drag i hyllandet av för riket centrala helgon.
För det första föreföll kungamakten under 1400-talet delvis ha försökt fjärma
sig från de traditionella helgonkungakulterna för att i stället lyfta fram den
helige Mikael som sin symbol, och Mikael attribuerades efter hand med
Ludvigs egenskaper. Mikael fungerade också som en motsvarighet till Sankt
Göran för den franska aristokratin.220
Den andra intressanta utvecklingen skedde i dominikanordens hantering
av bilden av Ludvig den helige. De blev allt mer benägna att forma denne till
en lärd, vis man, och därmed att koppla honom till deras egen värld. Vissa
avskrifter. Där används termen riksens patrona: se DS X 1, s. 2. Den latinska termen används
bl.a. i Vadstenadiariet (DV 276): patronae terre nostre. En mer korrekt term vore egentligen
”skyddshelgon”. Så översätter Claes Gejrot fenomenet i utgåvan av Vadstenadiariet. Ibland
kallas dessa helgon också för rikshelgon.
218 Beaune 1985, s. 8-10. I två artiklar i en antologi om medeltiden och nationalism, av
engelsmännen Lesley Johnson och Anthony D. Smith, presenteras en kritik av tidigare
forskning som uteslutit förekomsten av nationer och nationalism under medeltiden: Johnson
1995, Smith 1995. Diskussionen om huruvida begreppet nation kan användas för medeltida
förhållanden är intressant men faller utanför denna undersöknings ramar. Se Eng 2002 för en
diskussion om sådana frågor, där tolkningarna divergerar från dem som presenteras av Lesley
Johnsson och Anthony D. Smith. En mer specifikt medeltidshistorisk analys av den svenska
statsbildningsprocessens olika skeden och begreppsapparaten knuten till denna kommer att
föras i Olle Sjöstrands kommande avhandling i historia.
219 Beaune 1985, s. 62-74, 80-81.
220 Beaune 1985, s. 96-112, 193-200.
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kloster, inte bara de dominikanska, försökte rent av antyda att Ludvig i
hemlighet varit ansluten till deras ordnar. Han framställdes också som
Parisuniversitetets särskilde beskyddare. Colette Beaune menar att detta gav
kungamakten som sådan en för senmedeltiden helt nödvändig kompetens.221
Dessutom innebar det att klosterordnarnas kompetens lyftes fram som ett
ideal för alla styrande: för kungamakten såväl som för aristokratin.
Kungahelgonen var i alla händelser de mest ursprungliga rikspatronerna.
De tillskrevs speciella egenskaper, framför allt att de hade stridit för
kristendomen. Helgonen blev också symboler och bärare av de egenskaper
som ansågs utmärkande för den gode, legitime kungen, rex iustus.222 Det
utomvärldsliga hade knutits till kungen redan under dennes livstid. Då
kungen kröntes knöts han till Gud som dennes smorde. Det var särskilt
tydligt i Frankrike, men fenomenet återgick till den bibliska berättelsen om
hur David smordes till kung av profeten Samuel.223 Rikspatronerna
utvecklades efter hand till en särskild kategori, där man definierade in de
helgon som ansågs ha utfört särskilt anmärkningsvärda insatser för riket.
Förekomsten av kungahelgon speglade alltså flera sidor av den politiska
ordningen. Kungar, liksom präster, uppfattades som i det närmaste magiska
av den medeltida befolkningen, något som mest utförligt analyserats i Marc
Blochs verk om de helbrägdagörande kungarna.224 Detta var något som
naturligtvis kunde användas i politiska syften. Kungamakten använde sig av
möjligheten att få vissa individer helgonförklarade, dels som ett led i
dynastiska strider, dels som vapen i rivaliteten mellan statsbildningar.225 Att
förhållandevis många helgon var kungar, biskopar eller andra ur samhällets
elit är inte konstigt; steget dit var naturligtvis kortare för dem, som redan på
ett mycket generellt plan betraktades som närmast magiska och heliga, än för
andra.
I Sverige är rikspatronsbegreppet första gången belagt 1371, just vid den
tid då verksamheten i Vadstena kloster kom igång. Begreppet figurerar i ett
brev som skrevs vid Edsviken det året, i vilket anhängarna till Magnus
Eriksson respektive Albrekt av Mecklenburg slöt ett avtal om fred.226 På två
221 Beaune 1985, s. 137-151.
222 Se t.ex. Jacques Le Goffs studie av Frankrikes S:t Louis. Rex iustus-idealet hade för
katolska kyrkan blivit norm tack vare att Augustinus betonat det. Det var dock inte han som
kommit på tanken, utan den hade länge funnits och finns bland annat väl belagd i Bibeln.
Kung Salomo är det mest framträdande exemplet på den rättskipande kungen som ideal.
223 Se diskussionen om de medeltida politiska idealen i kap. 1.
224 Bloch 1983 [1924], s. 76-79.
225 Bloch 1983 [1924], s. 79-86, 146-157.
226 DS X 1. Brevet saknas i original men det finns flera avskrifter. Det har av flera forskare
daterats till våren 1371, bland annat av Ingvar Andersson och Sten Engström: Andersson
1928, s. 45-48, Engström 1935, s. 169-171 och särskilt not 250. I brevet beskrevs de
missförhållanden som kung Albrekts regering skapat, och brevets utfärdare sade sig vilja säga
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ställen i brevet räknades ett antal personer upp, såväl heliga som profana,
som brevskrivarna också ställde sin klagan och sitt hopp till. Först kärade de
inför en lång rad personer: vår Gud Jesus Kristus, hans moder sankta Maria,
sankt Peter och Paulus, sankt Lars, sankt Erik, sankt Sigfrid, sankt Henrik
och sankt Eskil, "som rikesens patrona äro”, och alla heliga män, alla goda
kristna män, kungar, hertigar, hövdingar, herrar och städer. När de i stället
skulle hålla sig till Magnus innebar detta att de också ställde sig under Gud,
Maria och under alla de tidigare nämnda rikspatronerna.
Det är lite oklart vilka av de helgon som räknades upp som ska betraktas
som rikspatroner. Troligen avsågs samtliga. Erik, Sigfrid, Henrik och Eskil
är de svenska helgonen i uppräkningen. För alla fyra finns en kult i flera
andra delar av riket än deras hemstift belagda under 1300-talet. Möjligen är
det så, att det var i motsättningen till tyskarna, som mecklenburgarna kallas,
som begreppet rikspatroner fick aktualitet för svenskarna. Det finns flera
tecken på att de som motsatte sig Albrekts trontillträde använde sig av en
argumentering som just betonade det främmande tyska styrets elände i
förhållande till det svenska.227
Under hela 1300-talet hade svenska helgonkulter börjat få vidare
spridning i riket. Rikspatronsbegreppet är ett tecken på att de börjat
användas som nationellt samlande symboler vid denna tid, ett bruk som
också vidareutvecklades under resten av senmedeltiden. Redan 1396
förefaller begreppet rikspatron ha kommit att användas i Sverige uteslutande
om svenska helgon. I Åbo stift räknade man i ett brev år 1396 upp Henrik,
Erik, Eskil, Botvid, Sigfrid, David, Helena och Birgitta som Sveriges rikes
patroner.228 Senare under 1400-talet förekommer en del andra helgon i
sammansättningen, och bland dem märks särskilt Olav, den norske
helgonkungen. Vid mitten av 1400-talet fanns enligt vissa uppgifter nio
rikspatroner i Sverige: Erik, Olav, Sigfrid, Eskil, Henrik, abboten David,
martyren Botvid, Helena av Skövde och Birgitta.229 I två breviarier från
Strängnäs 1495 och Uppsala 1496 upptas också Ansgar och Katarina. Vid
1400-talets slut var de alltså elva till antalet.230 Troligen varierade
sammansättningen något, eftersom det inte fanns någon officiellt fastställd
allmängiltig lista.
upp sin lydnad till Albrekt och i stället hålla sig till den fångne kung Magnus, som de skulle
försöka befria. Brevet var ställt till alla de som levde söder om dessa skogar.
227 Det finns en parallell till en formulering i Vadstenadiariet, där det danska och tyska
styret beskrivs i mycket negativa ordalag (DV 48:5). I sin studie av skapandet av
föreställningen om den franska nationen pekade Colette Beaune på, att motsättningen mellan
Frankrike och England på 1300-talet spelade en roll för förändringen i kulten av
rikspatronerna där. Beaune 1985, s. 65-77.
228 KLNM XIII, s. 146.
229 År 1449 fanns de 9 rikspatronerna: Maliniemi 1925, s. 228-229.
230 Nilsén 1986, s. 433, not 6.
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Det är värt att notera att nästan alla de elva helgon som efter hand fick
status som rikspatroner, firades med predikningar i Linköpings stift och i
Vadstena kloster. Undantagen var abboten David, Botvid och Ansgar. Även
dessa tre fanns dock med i kalendariet och firades med mässor i stiftet. I
Linköpings stift och i Vadstena predikades det dessutom till det danska
helgonet Knut.
I Vadstenadiariet kallas tre linköpingshelgon (som inte blivit officiellt
kanoniserade) för rikspatroner, patronae terre nostre, det vill säga egentligen
patroner över vårt land.231 Det är i en dödsruna över Linköpingskaniken Lars
Gädda begreppet används. Han hade, läser man, sänts ut till konciliet i
Konstanz för att
…arbeta för kanoniseringen av tre skyddshelgon [patronae terre nostre] i
vårt land, nämligen biskoparna Nils i Linköping och Brynolf i Skara samt
nunnan Ingrid av Skänninge.232

Det är dock troligen själva tanken med rikspatroner som är det centrala, ty
gruppens sammansättning låg inte fast utan kunde variera. I Uppsalamissalet
från 1513 var patronerna Erik, Henrik, Eskil, Botvid, David, Sigfrid, Helena,
Birgitta och Maria. De räknades där upp under benämningen de patronis
regni Svetie. Uppsala domkyrkas skyddspatron Laurentius (Lars) var inte
med.233 På 1520-talet skrevs i Östergötland en inledning till gamla
Rimkrönikan, där man kan läsa följande:
Swirigis riike är thz besta land
i heela werdhen man finna kan
Med hellige men oc qvinner gud haffwer begåffuat
swerige, ty ware han priisatt och loffuat
Försth then milde konwngh sancte erich
Erkebiscopp aff wppsala sancte henrich
Ther nest hellige biscopp brynvlff aff Schara
hemmingus som oc biscopp i aåbo monde wara
Sigfridus aff wexiö som cristnade swirges land
Eskillus aff strengenäss then hellige mand
Nicolaus aff lyncopwng, biscopp hellig oc säll
Henricus som och styrde gudelice oc wäll
Confessor aff mwnkatorpp sancte dauid
och then hellige martir sancte botwid
Birgitta vastenis och hennes dotther katherin
aff Sködwe then hellige ffru sancta Elin
Sancta ingriid aff skeninge then hellige qvinne
231 Termer som land, rike och liknande är problematiska för medeltida förhållanden, något

som tidigare nämnts. Denna stora och komplicerade fråga har dock inte behandlats i denna
avhandling.
232 DV 276.
233 Lindberg 1937, s. 298.
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aff telie ffrw ragnil som ey nw hellig är mynne
Ther til monga andre som feyctadhe gud
når the her leffde och fulfolde hans bwd
The hafwe nw fonghet ewinnerliig lön
the hielpa thetta rike med sinne bön.234

Här räknades Erik, Henrik, Sigfrid, Eskil, David, Botvid, Birgitta, Katarina
och Elin (Helena) upp, som alla var rikspatroner. Men dessutom hade
krönikeförfattaren tagit med biskoparna Brynolf, Hemming och Nicolaus
och de heliga kvinnorna Ingrid av Skänninge och Ragnhild.235 Olav och
Ansgar var dock inte med. De helgon som räknades upp var enligt
författaren alla män och kvinnor som Gud begåvat Sverige med, och
Sveriges rike är det bästa land man finner i världen; de hjälpte nu riket med
sina böner. Hela dikten fångar tanken med rikspatroner eller rikshelgon. De
var en grupp, som särskilt utmärkte och hjälpte riket.
Förekomsten av begreppet rikspatron är i sig, som anförts ovan, en
indikation på den täta kopplingen mellan helgonkulten och medeltidens
statsbildningsprocess. Det var en process som kyrkans folk dels använde sig
av, dels var tvungna att i viss mån motsätta sig. Det var lättare för människor
att relatera till helgon med lokal förankring, och därför kunde de på ett
effektivt sätt användas till att knyta folkets lojalitet till större, mer abstrakta
politiska enheter som till exempel ett rike.236 Helgonkulten kunde också
användas i försök att ändra befolkningens uppfattning om hur deras lojalitet
skulle vara utformad.
Rikshelgonen hade använts i politiska syften redan före 1371 i Norden.
Magnus Eriksson var exempelvis en kung som försökte använda
kungahelgonens symbolkraft i sina försök att bilda starkare band mellan sina
båda arvriken Sverige och Norge. Olavskulten var redan under tidig medeltid
viktig i hela Sverige, och respekterades även långt utanför Skandinaviens
gränser, så den behövde inte lanseras. Olav och den danske helgonkungen
Knut fanns sedan den första korstågstiden representerade som kristenhetens
skyddspatroner i den Heliga födelsekyrkan i Jerusalem.237 Detsamma gällde
inte Erik, som endast firades i Sverige. På 1340-talet försökte Magnus
Eriksson ändra på den saken. I ett brev, skrivet i Kalmar i januari 1342,
pålade kung Magnus prosten och kapitlet vid Mariakyrkan i Oslo, som var
234 Lindberg 1937, s. 296-297. (Lindberg hänvisar till utgåvan av Klemming 1865-1868:

Svenska medeltidens rimkrönikor, SFSSS 17:1 s. 194 f.)
235 Linköpingsbiskopen Nicolaus Hermanni, Brynolf, Hemming och Ingrid fick alla med
påvens tillstånd högtidligt skrinläggas 1497-1499. Helgonkulter uppstod också kring
historieskrivaren Ericus Olai, sankt Karlung i Roden och Engelbrekt. Dessutom tillkom flera
andra små kulter vid denna tid. Lindberg 1937 s. 297-298.
236 Thordeman 1954. Benedict Andersson definierar en nation (ett rike) som en ”imagined
political community”. Se Johnsson 1995, s. 4.
237 Lindkvist 1994, s. 14.
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ett kungligt kapell, att årligen fira Erik den helige på hans festdag den 18 maj
med den högsta festgraden, totum duplex. Som kompensation för merarbetet
i samband med firandet skulle uppbördsmannen i Oslo, som ansvarade för
kronans gods, tillhandahålla tre tunnor gott öl den dagen. Vidare hotades
med straff om inte påbudet efterföljdes.238 Det var i själva verket prosten i
Mariakyrkan själv som upprättat brevet eftersom han tjänstgjorde som
kungens sekreterare. Därmed bör förutsättningarna ha varit goda att påbudet
skulle efterföljas.239
Temat utvecklades i Magnus och Blankas norska testamente, uppgjort i
Lödöse 15 juli 1347. Den första gåvan i testamentet rörde Vadstena kloster,
men sedan behandlades olika gåvor till S:t Olavskyrkan i Nidaros, kallad
Kristuskyrkan. Ett altare skulle instiftas där för att hedra Olav och Erik,
kungar och helgon, där fyra mässor skulle firas. Dessa skulle dels avse
kungaparets själar, men också Olav och Erik.240 Därmed hade Erik och Olav
knutits samman till ett slags parhästar i kultsammanhang, och detta i den
starkt symbolladdade ärkebiskopskyrkan i Nidaros. I Vadstena kloster
upprepades denna sammankoppling mellan Erik och Olav. I Magnus och
Blankas svenska testamente från 1346 instiftades bland annat ett altare till
Erik och Olav i den kommande klosterkyrkan i Vadstena.241
Heliga Birgitta talade också om nordiska helgon som förebedjare för riket.
I en uppenbarelse talade Maria till Birgitta och nämnde där ”sankt Erik, den
helige Sigfrid och liknande”.242 I det bevarade predikomaterialet tillkommet
1370-1391 i Vadstena återfinns tyvärr endast en predikan till ett svenskt
helgon, till Sigfrid.

Predikanter
De politiska idealen i Vadstena fördes ut i texter skrivna av män som fick
makten att forma människors uppfattningar i såväl samhällsfrågor som
religiösa ting. Vilken typ av män kunde då komma i fråga för den uppgiften,
och vilka ideal speglades av deras egna karriärer och studier?
Det fanns flera skickliga predikanter i klostret redan under de första
decennierna. Birgitta hade själv valt ut några av dem, och bedömt deras
238 DN, band 1, nr. 277. Kalmar 18/1 1342. Tack till Erik Opsahl (Høyskolen i Vestfold,
Norge) för hjälp med denna fråga. Se också Authén Blom 1985, s. 135 (och not 20) för
ytterligare tolkningar av instiftandet av altaret.
239 Authén Blom 1985, s. 137. Senare (senast 1345) innehade prosten Arne Aslaksson
titeln kungens kansler och tillhörde då alltså norska rikets råd.
240 DN band V, 193.
241 Se Fritz 1992. Detta var den enda av kungaparets altarstiftelser som kom att godkännas
av Birgitta.
242 Rev. 6, 10:17.
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förmåga som själasörjare. Hennes egen konfessor, Peter Olofsson och
hennes kaplan Gudmar Fredriksson var bland de första att träda in i klostret.
Det var även Birgitta själv som ombesörjt att Magnus Petersson prästvigts i
Rom, då han tillbringade flera år i hennes följe där tillsammans med sin bror
och svägerska.243
Peter Olofssons verksamhet verkar ha varit inriktad på systrarna, då det
var han som skrev deras veckoritual. Gudmar Fredriksson fick vid sin död en
nekrolog i diariet, där det framhålls att han varit med Birgitta i Rom som
kaplan och följt henne till det Heliga landet på hennes pilgrimsfärd. Han var
en av dem som förde hennes reliker till Sverige 1374 och han var enligt
diariet en ”glödande predikant”. Uppenbarligen hade Gudmar en
framträdande position i svenskt kyrkoliv, för han hade bland annat fått låna
böcker och predikosamlingar av ärkebiskopen, då han besökte denne på
Arnö 1378.244 Bland det bevarade materialet från klostrets bibliotek finns två
predikosamlingar av kända kontinentala författare, och en anonym samling,
som han hade med sig när han kom till klostret 1374.245 Om Magnus
Peterssons predikan finns ingen direkt vittnesbörd.
Johannes Präst hette en prästbroder som också verkar ha varit en viktig
tillgång för klostret under dess första tid. När han dog 1391 fick han en varm
nekrolog i diariet, som visar vad en sådan person kunde betyda för klostret:
Han ägde förkunnandets rika nåd och predikade med stor glöd. Han kallades
av somliga ’en andra Chrysostomus’: ty hela bibeln kunde han så gott som
utantill. Han samlade ihop och sammanställde dessutom ett flertal böcker
med predikningar för hela året – såväl för helgondagar som för söndagar.246

Mannen han jämförs med, Johannes Chrysostomus, var en av den kristna
kyrkans mest berömda predikanter. Han levde i Konstantinopel ca 347-407
och blev biskop och patriark.247 En av Johan Prästs predikosamlingar till
söndagar finns bevarad.248
Anders Lydekesson hette en annan av de framstående medarbetarna under
den första tiden. En predikosamling han skrev av finns kvar i
Vadstenamaterialet men ingen samling till vilken han själv är författare.249 I
diariet hette det att han ”…skrev av mycket för konventet, såväl
predikningar som annat viktigt material”.250 Om en annan av de första
243 Silfverstolpe 1898, s. 79.
244 Silfverstolpe 1899, s. 104. DV 48:1-2. Gudmar dog 1388.
245 Andersson 1994, s. 6-21.
246 DV 48:1-2.
247 Se kommentaren till DV 53.
248 C 270 (Johan präst, söndagspredikningar)
249 Andersson 1994, s. 6-21.
250 DV 186:3.
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bröderna, Johan Svensson d.ä. som kom till Vadstena 1387, har vi också
ganska rik information. Han skrev en predikosamling 1388-1390 som finns
bevarad, och medförde också flera predikosamlingar utifrån. Han hade med
sig åtminstone tre attribuerade predikosamlingar och två anonyma, och
utförde dessutom ett antal avskrifter av andra samlingar.251 Han får i diariet
följande betyg:
Han var en stor präst och före sitt inträde kanik i Strängnäs. Han var även en
utmärkt och mycket vältalig predikant.252

Redan under den första tiden i Vadstena kloster förelåg alltså goda
förutsättningar för predikoverksamheten. Biblioteket började genast byggas
upp, dels genom att bröderna hade böcker med sig när de kom dit, dels
genom att de gjorde avskrifter av olika samlingar och dessutom författade
egna.

Predikosamlingar
Den äldsta samling som åtminstone delvis tillkommit i Vadstena har
beteckningen C 5.253 Den är ett samlingsverk med blandat material från
kontinenten och från Sverige.254 Tre andra tidiga predikosamlingar skrevs helt
av vadstenabröder och kan dateras ganska precist. Den ena, C 333, skrevs av
Johan Svensson d.ä. under perioden 1388-1390. Den andra, C 270, skrevs av
Johan Präst någon gång före 1391, hans dödsår. Den sista, C 393, är anonym
men har av Ingemar Hedlund daterats till 1384.
Det är högst troligt att det skrevs fler predikosamlingar än dessa i klostret
under tiden före 1391. Eftersom predikan hann bedrivas där i nästan två
decennier före Birgittas kanonisation och det fanns flera välutbildade präster
och diakoner på platsen är det svårt att se varför så inte skulle ha varit fallet.
De har i så fall inte bevarats.
I de utvalda samlingarna har åtta predikningar fallit någorlunda inom
ramen för urvalet. De är tre predikningar till prästerskapet, varav två av
vadstenabröder, en till Henrik, en till Sigfrid och två söndagspredikningar.

251 Andersson 1994, s. 6-21.
252 DV 51. Johan Svensson dog 1390 i Polen då han var på väg till Rom för att arbeta för

Birgittas kanonisation.
253 Informationen om predikosamlingarna är hämtad ur katalogen över C-samlingen på
Uppsala universitetsbibliotek: Andersson-Schmitt & Hedlund 1988-1995.
254 Se också Andersson 1994, s. 6.

71

Fokus på samtidens våldsamma konflikter
Krig och konflikter var ett normalt tillstånd under 1300-talet i hela
Europa.255 Det hade utvecklats en rad olika sätt att på ett teoretiskt plan
handskas med kriget som företeelse. Såväl kyrkans tjänare som världsliga
stormän och kungar vidmakthöll en idé om det rättfärdiga kriget, som
utkämpades för att åstadkomma det goda samhället eller för att slå vakt om
kristna riken. Läran om de tre stånden, där krigare utgjorde en grupp som
hade till uppgift att fysiskt skydda övriga invånare, användes fortfarande vid
medeltidens slut. Den hade formulerats kring millennieskiftet för att skapa
en modell för det ideala, hierarkiska kristna samhället.256
På kontinenten knöts också krigen och striderna ideologiskt till den
framväxande statsmakten, en statsmakt som ännu inte hade så fasta
institutioner att stödja sig med men som av Ernst Kantorowicz träffande
kallat en corpus mysticum. Med hjälp av argument som utvecklats i samband
med korstågen skapades på 1300-talet en religiös legitimering också av de
världsliga krigen. Att strida och dö för patria knöts till helgonkulten, till den
lojalitet man borde visa den territoriella enhet som de egna rikshelgonen
kämpat för. I en analys av fenomenet betonade den engelske historikern
Norman Housley att kyrkan och den världsliga makten samarbetade i
formuleringen av detta ideal. Han exemplifierade med en enligt honom
ökänd anonym predikan från 1302, där predikoförfattaren framförde
hållningen att alla invånare i det franska kungariket tillhörde kungen och att
kampen för denna deras patria var en helig plikt. Housley visar också på det
intressanta fenomenet att begreppet patria under medeltiden kunde ges två
olika innebörder, dels en andlig där det betydde himmelriket, dels en
världslig där den länkades till de framväxande territorialstaterna. I vissa
prelaters samhällssyn vävdes alltså dessa båda användningar samman till en
enda helig plikt fokuserad på kung och land.257 Den anmärkningsvärda
predikan från 1302 har också diskuterats av den tyske forskaren HansJoachim Schmidt, som menar att det stora uppsvinget för nationella
helgonkulter vid denna tid hörde samman med att de gärna lånade sig till
förhärliganden av kungamakten. Helgondyrkan var alltså en resurs som
kunde nyttjas i en rad olika syften, inte minst i samband med att makt skulle
legitimeras.258

255 Den franske historikern Philippe Contamine förklarar det med att krigen var ypperliga

instrument för en plundringsekonomi, vilket var vad den senmedeltida riddar- och
kungainstitutionen levde på. Contamine 1998, s. 204-205.
256 Se kapitel 2 ovan.
257 Housley 1998, s. 268-274.
258 Schmidt 1992, s. 325.
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Samtidigt fanns en stark kyrklig rörelse för fred. Den hade också börjat
formuleras kring år 1000 och fått benämningen Gudsfreden, som tidigare
nämnts. Det fanns således två skilda vägar att välja i det sena 1300-talets
förkunnelse. Och i en predikan, skriven i Vadstena kloster 1389, togs det
rådande inbördeskriget upp till behandling.

Predikan i vredens tid
Predikan där den våldsamma inrikessituationen behandlades skrevs för att
hållas på den helige Sigfrids dag den 15 februari.259 Den var skriven som en
s.k. collacio, en samlingsskrift, uppställd som en lång serie hänvisningar till
olika auktoriteter som skrivit något tänkvärt i ämnet. Det rör sig alltså inte
om någon traditionell predikotext med dess logiskt uppställda
underavdelningar. Författaren var diakonen Johan Svensson, invigd 1387.
Han skrev den predikosamling där Sigfridpredikan ingår under åren 13881390, och avreste därefter mot Rom i en tremannadelegation. Syftet med
resan var att verka för Birgittas kanonisering. Johan Svensson dog dock
under färden. Före inträdet i klostret hade han varit kanik i Strängnäs, och i
hans eftermäle i diariet skrev man att han varit en stor präst och en utmärkt
och vältalig predikant, något också den efterlämnade predikosamlingen kan
vittna om.260
Denna Sigfridpredikan är den äldsta bevarade predikan till ett nordiskt
helgon som med säkerhet skrivits i Vadstena kloster. Sigfrid själv nämns
bara en gång i texten och beskrivs då som en av försynen utsänd räddare av
ett folk, det vill säga svenskarna, som dragit Guds vrede på sig.
Utgångspunkten i texten var ett stycke ur Jesu Syraks vishet, där Noaks
vishet prisades. Citatet ur bibeltexten lyder: I vredens tid åstadkom han
försoning.261 Centrala teman i den följande texten var försoningen och kriget
eller ofärden, som i sig var ett gudomligt straff. Förutom bibeltexten ur Jesu
Syraks bok anfördes också inledningsvis ett utdrag ur en av Bernhards
predikningar, där han bett Maria ingripa för att bland annat återställa världen
och himlen och försona människorna. Det var alltså mellan människorna
försoningen måste ske. Situationen jämfördes med den tid då landet ännu var
hedniskt och räddades av att Sigfrids ingrep då han lärde ut tron och
förstörde avgudabilderna.
Upprepade gånger slogs budskapet fast i texten: Det är en vredens och
förhårdnadens tid. Tanken utvecklas med hjälp av Paulus brev till Romarna:

259 C 333 fol. 144v-152v (Johan Svensson till Sigfrid)
260 DV 51:2.
261 C 333 fol. 144v-152v (Johan Svensson till Sigfrid) Jfr. Sir 44:17.

73

Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens
dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Han ska löna var och en
efter hans gärningar.262

Ett förhärdat hjärta ledde till en rad konsekvenser, som Bernhard hade räknat
upp, och bland dem märktes otacksamhet över tjänster, falskhet inför råd,
och omänsklighet inför människor.263 Johan gav sedan ytterligare stöd för
uppfattningen att det är ett ihärdigt och envist framhärdande i synd som är
det mest säkra sättet att bli evigt förtappad. Att synda var mänskligt, men att
framhärda i synd var djävulskt skrev han och hänvisade till Chrysostomus.
Detta var en evig kristen doktrin som blev förfäktad fram till modern tid,
men i sin kontext sade den också alltid något om samtidens problem.264
Således var försoning nödvändig i denna vredens tid, alltså förhärdandets
tid, skrev Johan. Han fortsatte: ”Det är också en vredens tid på andra sätt,
genom sådant som farsot och stärkta fiender...”,265 och ledde tråden vidare
till texten i Andra Samuelbokens sista kapitel. Där beskrevs hur Herrens
vrede åter uppflammat mot israeliterna, och hur David då blev ålagd av Gud
att välja ett av tre straff, som skulle drabba folket: tre års hungersnöd, tre
månaders flykt undan fiender eller tre dagars landsomfattande pest. David
valde pesten, och 70 000 människor dog innan Gud beslöt sig för att ångra
sig och hejda ängeln som spred död bland folket.
Ytterligare ett exempel hämtade Johan ur Andra krönikeboken, ur vilken
han citerade kortfattat. Hela berättelsen är dock av intresse här. Johans
predikotext är ju en collacio, en samling med resonemang underbyggda av
hänvisningar till auktoriteter som Bibeln. Han bör ha haft hela historien i
åtanke när han gjorde sin hänvisning.
I Bibelberättelsen beskrivs hur en kung Amasja av Juda endast delvis
lydde Herrens råd i krigssammanhang. Själva krigståget gjorde han i enlighet
med de råd han fått av en gudsman, och då vann han en självklar seger, men
väl hemkommen hade han tagit med sig fiendefolkets gudabilder och tillbad
dem. Då blev Herren uppretad och skickade en profet för att tillrättavisa
honom. Amasja avfärdade dock profeten med den högmodiga inställningen
att han, kungen, inte gjort profeten till kungligt råd och därför inte behövde
lyssna till honom. Profeten förklarade att Herren på grund av kungens avfall

262 C 333 fol. 145r-145v (Johan Svensson till Sigfrid) Jfr. Rom 2:5-6.
263 C 333 fol. 145v. (Johan Svensson till Sigfrid)
264 Peter Ericsson knyter i sin avhandling syndabegreppet till det ideologiska tilltalet under

stormaktstidens slutskede: Ericsson 2002, s. 83-105. Han framhåller där att synden fick en
framträdande plats i Luthers katekes och att denna naturligtvis i sin tur låg till grund för
undervisningen. Ericsson skriver: ”I den lutherska ortodoxins teologi var läran om
människans syndfullhet av central betydelse.” (Ericsson 2002, s. 83).
265 C 333 fol. 146v. (Johan Svensson till Sigfrid)
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beslutat att förgöra honom. Sedan förklarade kung Amasja krig mot
israelerna och förlorade.
Hela behandlingen av denna avdelning avslutade Johan med en referens
till Uppenbarelseboken:
…och jordens kungar och de höga herrarna och härförarna och de rika och
mäktiga och alla, slavarna som fria, gömde sig i hålor och bland klippor i
bergen, och sade till bergen och klipporna: ’Fall över oss och göm oss för
honom som sitter på tronen och för Lammets vrede. (Ty den stora vredens
dag har kommit, och vem ska då bestå?)’266

Tanken bakom dessa referenser förefaller ganska klar. Här introducerades
flera centrala punkter i den teologi som också var ett politiskt tänkande med
det egna samhällets aktuella problem i fokus. Att hemsökelser är Guds straff
för försyndelser är väsentligt. Den avgudadyrkan som nämns på flera ställen
ska väl inte tas bokstavligt, utan vad Johan var ute efter var avfallet från
trons rätta väg som det symboliseras av kung Amasja.
Med sitt resonemang syftade Johan på något som inte bara var en central
teologisk tanke, utan också något ytterst väsentligt för Vadstena klosters
ambitioner. Med stöd av Bibeln, den förnämsta av auktoriteter, hävdade han
att det var gudsmännen och de av Gud utsedda budbärarna som skulle vara
de främsta rådgivarna i viktiga angelägenheter. Att ignorera deras åsikter
ledde till fördärv.
Johan Svenssons predikan till Sigfrid kretsade framför allt kring sådana
större sammanhang som folket i gemen hade svårt att påverka. Endast då
Sigfrids missionsgärning behandlades var folket aktörer, i form av
avfällingar och syndare. I Johan Svenssons tänkande var det inte folkets
synder som låg bakom tillståndet av ofärdstid, snarare var de offer för den
ofärd som skapades av de överordnade.267 Det var ett tänkande som
förmodligen också stämde med faktiska förhållanden. Peter Reinholdsson
framhåller i sin avhandling att upproren eller resningarna i senmedeltidens
Sverige i praktiken var dirigerade av frälsets behov (men att böndernas
behov också tjänades av dem).268
I resten av texten samlade Johan bland annat tankar kring rättvisa och
straff i oroliga tider. Han hänvisade bland annat till det ställe i
Matteusevangeliet, där Jesus skärpte lagens bud, som sade att den som
dräpte inte skulle undgå sin dom. Jesus utökade där lagen till att gälla andra

266 C 333 fol. 147v. (Johan Svensson till Sigfrid) Upp 6:15-17. I predikotexten hänvisas
endast till verser 16-17, och alltså inte till den sista meningen.
267 I det medeltida politiska tänkandet var uppror rättfärdigt om det riktades mot en tyrann:
Black 1992, s. 148-152. Se också Ericsson 2002, s. 91-108 om de tidigmoderna
förhållandena.
268 Reinholdsson 1998, s. 77 och passim.
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handlingar: den som blev vred på sin bror, okvädade honom eller förbannade
honom skulle också straffas.269
Johan funderade också kring lösningar på de problem som skapats av
våldet. Den ena handlingsvägen han föreslog var att välja milt tal eller
tystnad som respons på en osämja. För det andra förespråkade han ett
samhälle där lagen sattes i högsätet. Han citerade flera bibelställen som gav
rådet att hålla sig utanför stridigheter. I Ordspråksboken hade han funnit två
lämpliga referenser: ”Heder åt den som undviker strid, det är bara dårar som
börjar gräl”, och ”Mjukt svar stillar vrede, hårda ord väcker harm.”270
I större delen av predikan hade Johan varnat för de destruktiva följderna
av våld och krig. Han avslutade dock sin text med att nämna några tillfällen
då våld och vrede kunde vara av godo. Lagen och rätten fick hävdas med
vrede, menar han. Kristus själv stred för lagen.271 Även Gud var rasande på
sitt folk och mot enskilda personer vid många tillfällen, vilket visade vredens
legitimitet. Han blev till exempel arg på sitt folk då de tillbad guldkalven,
varvid Moses lyckades medla, och han vredgades på kung Salomo. Jesus
blev arg och vred på folket när det försökte testa hans rättrogenhet, och så
vidare.272 Vrede kunde således vara av godo, så länge den var gudomlig och
syftade till kamp för något gott. Vrede var legitim om den riktades mot
dödssynder, vars motsatser var kärlek och rättvisa.273
Johan Svenssons predikan presenterade alltså en balanserad bild av
våldets legitimitet. Våldet som just då rådde i riket menade han var av ondo,
eftersom han beskrev sin samtid som ondskans och förhärdandets tid. För
förövarna av den sortens våld ville han mana till besinning och till
fridsamhet. Samtidigt menade han att det fanns tillfällen då våld faktiskt
fyllde en funktion, och det var när rättvisan skulle försvaras. Som vi sett
ovan fanns inom den andliga politiska repertoaren möjlighet att förespråka
såväl fred som strid. Johan Svensson knöt dock inte det legitima kriget till
försvaret av ett patria, utan till försvaret av de värden som det var
kungamaktens och riddarnas uppgift att värna om: freden, tron och rättvisan.
Han anslöt också tydligt till tanken att det var kyrkans utsände, det vill
säga bland annat vadstenabröderna, som var de lämpliga rådgivarna. Därmed
anslöt Johan Svensson till den större europeiska kyrkliga ideologi som
diskuterats ovan och som förfäktades av bland andra Johannes Gerson vid
Parisuniversitetet. Ideologin syftade till att sätta kyrkan som samhällets
främsta auktoritet, och att hävda att sann vishet och klokhet representerades
av de främsta andliga institutionerna.
269 C 333 fol. 147v. (Johan Svensson till Sigfrid) Matt. 5:21-22.
270 C 333 fol. 151r. (Johan Svensson till Sigfrid) Ords 20:3, 15:1.
271 C 333 fol. 151v (Johan Svensson till Sigfrid)
272 C 333 fol. 151v. (Johan Svensson till Sigfrid)
273 C 333 fol. 152r. (Johan Svensson till Sigfrid)
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Eftersom predikan ifråga är i formen av en collacio har den inte hållits
ordagrant så som den hade skrivits ned. Dess innehåll är dock signifikant
som en källa till en klostermedlems syn på sin samtid, även om budskapet i
just den texten inte nådde någon större krets.

Vadstena kloster i en orolig tid
Johan Svensson skrev sin text omkring den tid då Margareta kallades in som
drottning också över Sverige av de svenska stormännen som tidigare stöttat
Albrekt. Den 24 februari 1389 utkämpades striden vid Falköping mellan
Margaretas och Albrekts anhängare som slutade med att Albrekt och hans
son tillfångatogs och Margareta blev drottning över Sverige. Striden
beskrevs i diariet, i en notis som skrivits av två olika bröder. Tore Andersson
beskrev slaget i Falköping:
…en stor strid [utkämpades] i Västergötland mellan kung Albrekt och
herrarna i Sverige. De senare slöt sig då samman med danskarna; och de
segrade med deras hjälp då de mirakulöst nog var under den gudomliga
nådens beskydd.274

Det var efter den notisen Anders Lydekesson tillfogde sin text i vilken
Margaretas styre över de tre rikena beskrevs i mycket negativa termer. Men
det tillägget skedde alltså över ett decennium efter att Johan Svensson hållit
sin predikan.
Kampen som ledde till striden 1389 hade dock berört klostret på flera sätt.
Dess välgörare var inblandade i inkallandet och förjagandet av olika
kandidater till tronen, och under större delen av 1370- och 80-talen hade
krigstillstånd rått i riket. Man bör läsa Johan Svenssons textsamling till
Sigfrid i ljuset av de våldsamma striderna i riket under den tid då han
sammanställde sin predikosamling. Stormännens positioner och
egendomsinnehav hade varit utsatta för väldiga turbulenser under
stridigheterna. Under 1380-talet bytte också många sidor i striderna då
Albrekt upphörde att åtnjuta den ena falangens stöd. Margareta var ju änka
efter kung Håkan, som dött 1380 och haft en stark grupp stormän med
egendomar främst i Västsverige och Norge bakom sig.
Även om en stark stormannagrupp stöttade det nya klostret verkar de
stridigheter de var inblandade i ändå ha stört klostrets lugn. Vid 1370-talets
mitt framförde Katarina Ulfsdotter och flera av systrarna en klagan till
påven, där de bad honom skydda klostret mot de världsliga stormännens
övergrepp och utpressning. Själva meddelandet till påven är inte bevarat,

274 DV 48:3. Se Gejrot 1996, s. 24 för skrivarhänderna.
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men det är hans svar från 1377.275 Där gav han biskopen i Linköping i
uppdrag att skydda klostret. Huruvida denne kunde fullgöra den uppgiften
framgår inte.
I och med inkallandet av Margareta skulle en ny politisk ordning råda i
riket. Redan vid första advent 1389 besökte hon Vadstena kloster. Hon
övervarade invigningen av två systrar och två bröder tillsammans med
biskoparna i Linköping, Strängnäs, Västerås och Växjö och en mycket stor
del av rikets frälsemän, enligt diariet.276 Besöket i Vadstena är viktigt. Det
var den första stora samlingen av rikets ledande personer i klostret sedan
invigningen 1384, och det första besöket av en regent. Albrekt hade som vi
sett visat sitt stöd för klostret, då han införde Vårfrupenningen, men
förefaller aldrig själv ha varit där.
Samlingen i klostret vid advent 1389 markerade att striderna om
maktinnehavet i princip var avgjorda (även om det skulle dröja nio år innan
Margareta fick makten över Stockholm). Rikets frälsemän hade också fått en
riksföreståndare de kunde ställa sig bakom. De samlades med henne i
Vadstena, sedan länge det svenska frälsets stora angelägenhet.
Johan Svenssons Sigfridpredikan från denna händelserika tid är en god
inledning till studiet av det politiska tänkandet i Vadstena kloster. Det
väsentliga inslaget var: försoning är nödvändigt. Ofärd var en följd av Guds
vrede, som nedkallats genom upprepade försyndelser. Lösningen på
problemen skulle sökas genom att Guds sändebuds råd blev åtlydda. En form
av vrede var dock berättigad, och det var den som stred för kärlek och
rättvisa. Johan Svensson hade alltså inte uteslutit striden, något som väl
anslöt till kyrklig praxis under europeisk medeltid. Strid var god om den
främjade Guds sak på jorden. Det hade också varit Birgittas ståndpunkt så
hon manade Magnus Eriksson att dra i korståg mot de så kallade
hedningarna i öster. Endast då hon uppfattade hans färd i österled som
motiverad av girighet och andra lägre drifter blev den illegitim.277
Det fanns tre samhällsgrupper representerade i Johans text: kungamakten,
prästerskapet (Guds sändebud) och folket. Det framgår att kungamaktens
skyldighet är att regera väl och efter råd från Guds sändebud, medan folket
framstår som passiva offer för en oklok kungamakts misstag och som
mottagare av kyrkans frälsande arbete. Det senare representeras främst av
Sigfrids missionsverksamhet. Är detta ett mönster som går igen också i
annan predikan från denna tid?

275 RAp 13771001b. Brevet är kommenterat i korthet av Höjer 1905, s. 94.
276 DV 49:2-3.
277 Se Lind 1991.
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Ramarna för ett samhällsideal
Det finns alltså ett ganska magert predikomaterial bevarat från tiden före
Birgittas kanonisation. I de fåtaliga predikningarna i urvalet framträder ändå
konturerna av ett politiskt program och ett ideal för olika grupper i
samhället. Det gäller framför allt två huvudaktörer i det samhälleliga livet:
kyrkans tjänare och kungen. Målet med analysen är att försöka se dels vilka
aspekter som togs upp och hur dessa ska tolkas, men också att resonera kring
de aspekter som inte förefaller centrala för predikanternas samhällsbild, eller
som inte uppfattades som problematiska.

Den gode prästen
Predikan var inte bara ett medium som användes utåt, från prästerskapet till
lekmännen, utan det användes också inåt, från en präst till andra kolleger.
Särskilda predikningar skrevs för att hållas inför prästerskapet och de gavs
ibland också den rubriken (ad clerum). Sådana predikningar ger bland annat
en inblick i prästernas självförståelse, hur de uppfattade sin roll och vad de
ansåg att prästerna som grupp borde sträva efter.
År 1384, samma år som Vadstena kloster invigdes officiellt, skrev en
anonym Vadstenabroder en predikan till prästerskapet.278 Den relativt korta
texten berörde några av de dygder och egenskaper prästerskapet borde
besitta. Prästerna skulle förkroppsliga helighet och leda de blygsamma
(inproborum). I sitt liv skulle en präst omfatta två principer, en yttre och en
inre. I fråga om det yttre skulle han leva i broderskap, vilket var något gott
och heligt. Inom sig skulle han äga den behagligaste manligheten.279 Till
den första principen hade författaren fogat en hänvisning till Paulus brev till
efesierna. Där fanns en uppmaning att låta sig förnyas i ande och förstånd,
och att iklä sig den nya människan som efter Gud skapats i rättfärdighet och
i sann helighet.280 För den andra principen hänvisade han till Romarbrevet,
där Paulus skrivit att det finns en skyldighet att motarbeta köttets natur med
anden.281
Det är alltså en viss typ av man som skulle skapas, en man som besatt de
idealiska egenskaperna. I en annan predikan till prästerskapet i C-samlingen
kallades en sådan man vir ecclesiasticus, en kyrkans man. Predikan skrevs
av en broder Ingemar, som inte är känd från Vadstena. Den ingår dock i en

278 C 393 fol. 1r-1v. (Anonym till präster)
279 C 393 fol. 1r. (Anonym till präster)
280 Eph 4:23-24.
281 Rm 8:13.
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av de äldsta Vadstenasamlingarna.282 I den predikan förknippades denne
man också med en rad goda och viktiga egenskaper. Han höll sig till
dygderna genom de heliga riterna, och han ägde de goda buden inom sig. På
ett behagligt sätt var han i ledande ställning, och genom sin egen person
visade han upp det heliga livets normer.283
I båda predikningarna var den ideale prästen en behaglig man. I broder
Ingemars text skulle kyrkomannen rent av genom ett behagligt sätt vara i
ledande ställning. Det är ett ideal som anknyter nära till det höviska
riddaridealet som utvecklades under högmedeltiden. Enligt vad Herman
Bengtsson funnit skulle en idealisk riddare vara såväl glad som god, mild
och frikostig. Han menade att detta ideal på ett ideologiskt plan band
samman det himmelska hovet med det jordiska. Således kan kravet att
prästen skulle vara behaglig kanske ses som en liknande manifestering.
Prästens behagliga sätt skulle göra honom till en spegling av det himmelska.
Det är dessutom ett ordval som framkallar en helt annan bild än den under
medeltiden vanliga beteckningen för en världslig riddare, strennuus vir,
dådkraftig eller kraftfull man.284
Men vad innebar det då i denna predikan att vara en ’behaglig man’?
Enligt den anonyma predikan från 1384 skulle prästen formas genom den
helige Andes renhet. Denna uttrycktes genom exemplen, sakramenten,
doktrinerna, lagar och goda föredömen. Samtidigt fanns här också prästens
viktigaste uppgifter. Han skulle ge sakramenten, vilka verkade för
människans återuppbyggnad. Genom att undervisa i läran lärde prästerna ut
det som var rätt, och genom domar kunde de rätta till människors skulder.285
Prästens funktion när det gäller att förmedla sakramenten rörde kyrkans
mest grundläggande makt i samhället. Genom sakramenten knöts
människors liv i dess olika skeden till det gudomliga. De var viktiga
ceremonier som bekräftade förbundet mellan människor och Gud, med
kyrkan som förmedlande länk.
Att undervisa var en lika viktig makthandling. Genom den prästerliga
undervisningen i predikan definierade kyrkan hur människor skulle leva, de
tillhandahöll de läror som skulle vägleda människors liv. Längre fram i den
282 C 5 fol. 40-43. (broder Ingemar till prästerskapet inför synoden i Uppsala 1376).

Handskriften innehåller en samling av olika texter, en del författade av ett par av de första
Vadstenabröderna. Merparten består av textpartier ur olika utländska auktoriteters verk, som
kopierats in i handskriften. Troligen har den i sin helhet varit tänkt att användas som underlag
för predikoverksamheten i klostret. Predikan av broder Ingemar medtas här eftersom den
ingick i underlaget för Vadstenabrödernas predikan och eftersom dess innehåll bidrar med en
terminologi och en vinkling som kompletterar analysen av den anonyme Vadstenabroderns
predikan, men inte strider mot dess andemening.
283 C 5 fol. 40-53. (broder Ingemar till präster)
284 Så kallades t.ex. Gustav Eriksson (Vasa) i en notis i Vadstenadiariet: DV 1071.
285 C 393 fol. 1r. (Anonym till präster)
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anonyma predikan till prästerskapet från 1384 tog författaren upp några av
källorna till denna undervisning. Den rätta ordningen hade lagts fast av Jesu
Kristi evangelium, genom profeterna, genom Madonnan, de av Gud
upphöjda, apostlarna, och genom den vittnesbörd som fanns på många
ställen i den äldre historien.
Broder Ingemar framhöll i sin predikan in synodo att prästen måste kunna
föra ut sina kunskaper till folket, vilket krävde rätt teknik. Han varnade för
alltför utsmyckad predikan, som skulle roa snarare än lära ut. I en annan
predikan, denna gång till Henriksdagen, i samma handskrift skrev han dock
att en behaglig predikan (sermo dulcis) var den mest tilltalande, och
hänvisade till Ordspråksboken: ”Rent silver är den rättfärdiges tal.”286
Undervisningen skulle också ske genom att prästen levde som ett gott
föredöme och därmed på ett konkret sätt illustrerade det kristna livet.
Ingemar förespråkade på flera ställen i sina texter den välutbildade prästen,
som själv lärt sig att skilja rätt från fel. Han skulle ha utbildats med de rätta
texterna och hjälpmedlen, han skulle ha lärt sig de olika sätten att föra ut ett
budskap, han skulle ha lärt sig vilka seder han skulle undervisa i och
dessutom ha lärt sig med vilka metoder överträdelser skulle rättas till.287 Det
viktigaste var dock att prästen själv levde enligt buden. Ingemar hänvisade
till Matteusevangeliet, där en laglärd farisé frågade Jesus vilket som var det
största budet i lagen. I predikotexten hänvisades bara kort till Bibelstället
men för åhörarna bör dess helhet ha stått helt klar. Hela citatet ur evangeliet
lyder:
[Jesus] svarade honom: ’Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta
och med hela din själ och med hela ditt förstånd.’ Detta är det största och
första budet. Sedan kommer ett annat av samma slag: ’Du skall älska din
nästa som dig själv.’ På dessa bud vilar hela lagen och profeterna.288

Kärleken till Gud var (och är) naturligtvis grunden för den gode kristne över
huvud taget. Denna tro och kärlek var dock inte tillräckliga för att skapa en
bra präst. Att Ingemar framhöll den välutbildade prästen som ett ideal hade
flera orsaker. För det första kan man notera att Ingemar själv framstår som
mycket välutbildad och troligen juridiskt skolad. I hans texter finns en rik
mängd hänvisningar till den kanoniska rätten, till kyrkofäderna och till andra
centrala författare. För det andra hade själva utbildningen under medeltiden
kommit att bli central för prästyrket. Vadstenabröderna anslöt sig till den
strömningen genom att nästan genomgående bestå av välutbildade teologer
och jurister. I den anonyma predikan till prästerskapet från 1384 bekräftades

286 C 5 fol. 38r-39r (broder Ingemar till Henrik). Ords. 10:20.
287 C 5 fol. 40-43. (broder Ingemar till prästerskapet)
288 Matt 22.37-40.
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idealet genom hänvisningen till behovet av att grunda förkunnelsen i
doktrinen och lagarna.289
Idealet beträffande utbildningen var identiskt med det som omfattades av
hela den officiella katolska kyrkan. Prästerna skulle skolas i domkyrkorna
och sedan fortbildas genom årliga möten i stiftsstäderna och tillgång till
böcker genom inköp och genom domkyrkornas försorg. Dock fanns det
naturligtvis en stor skillnad mellan verksamheten i centra som Vadstena och
Linköpings domkyrka, med flera präster, diakoner och andra resurser, och
sockenkyrkorna med sin ensamme präst.290
Det fanns samtidigt krafter i det medeltida samhället som verkade i
motsatt riktning. Under senmedeltiden uppkom flera rörelser som
förespråkade karismatisk predikan och förkunnelse baserad enbart på
brinnande tro.291 Det fanns alltså ett behov av att bekräfta betydelsen av en
grundlig utbildning som förutsättning för verksamheten som präst i
samhället.
Ingemar uppehöll sig i sin predikan till Henrik kring temat
undervisningens gåva till den som undervisar. Predikan hölls den 19 januari
1377. Temat hämtade han ur Paulus brev till romarna, där problemet
inkluderades i en utläggning om olika människors funktion i samhället.
Ingemar tog i sin predikan endast upp delen om undervisningen, men det är
intressant att han hade valt just detta bibelställe som sin utgångspunkt. Det
visar på den betydelse undervisningen hade, inte bara som teknik utan som
själva grunden för den betydelse en grupp som prästerskapet kunde göra
anspråk på i samhället. Texten i Romarbrevet lyder:
Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter,
så utgör vi, fast många, en enda kropp hos Kristus, men var för sig är vi
lemmar som är till för varandra. Vi har alla olika gåvor allt efter den nåd vi
fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som
tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den
som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk
som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.292

Kroppen med sina olika lemmar var en ofta använd metafor under
medeltiden, men hade alltså använts redan av de bibliska författarna. I
bibelcitatet sattes den som undervisar in i en kontext, undervisningen hans
bidrag till samhället, medan andra bidrog med annat. I Ingemars predikan
framhölls Henrik som ett exempel på en god läromästare. Han besatt själv tre

289 C 393 fol. 1r-1v (Anonym till präster)
290 Helander 1991, s. 193-194, 201.
291 Se Forde 1991 om sådan predikan i England och den oro dess popularitet hos allmogen
orsakade.
292 Rom 12:4-8.
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viktiga dygder: gudsfruktan, vishet och rättrådighet, och hans rättrådighet
grundade sig på Guds lag.293
Guds lag och lagen över huvud taget spelade en central roll såväl
teologiskt som ideologiskt och praktiskt i det medeltida samhället. Den
tredje funktion för prästerskapet som framhölls i den anonyma predikan från
1384 var just dömandet.294 Domarämbetet utövades av prästerna såväl i
formell mening som i mer informell. Under medeltiden kontrollerade kyrkan
självständiga rättsinstanser dit vissa mål var hänvisade. Den kyrkliga eller
kanoniska rätten var en komplicerad lagsamling uppbyggd på
prejudikatsprincipen, något som gjorde att den ständigt utvecklades i
samklang med samhället.295
I en mer informell mening dömde kyrkans män människorna i alla deras
handlingar. Genom sakramenten, bikten, och den allmänna kontrollen som
kyrkan utövade i samhället bedömdes huruvida människorna handlat rätt
eller fel. Domarämbetet så som det i mer abstrakt mening uppfattades i
samhällssynen handlade helt enkelt om att rätta människornas fel.296
Samtidigt var läran och lagen sammantvinnade för medeltidens teologer,
liksom de var i Bibeln. Lagen var lärans konkreta tillämpning i det dagliga
livet. Kunskap om lagen var en förutsättning för att äga vishet, sapiencia,
något som framställdes som en väsentlig egenskap för en präst. Begreppet
finns inte med i den anonyma predikan från 1384 till präster i C 393 men väl
i Ingemars två predikningar i C 5.
Sammantaget var kyrkans man, vir ecclesiasticus, en ledargestalt i
samhället. Hans verksamhet skulle kretsa kring områden som var väsentliga
för hela samhällets dagliga funktion. I den anonyma Vadstenapredikan till
prästerskapet i handskriften C 5 poängterades detta i ett direkt tilltal till
auditoriet. Prästens uppgift var att se till att hans förutsättningar att ge den
bästa omsorgen om församlingen inte hindrades av annat. Han skulle inte
låta sig hindras av åligganden som inte hade med ämbetet att göra, utan i
stället fokusera på det andliga och undvika det världsliga. Som belöning
skulle den ideale prästen kunna betrakta sig som framtidens ljus för hela
samhället:

293 C 5 fol. 38r-39r (broder Ingemar till Henrik)
294 C 393 fol. 1r-1v (Anonym till präster)
295 James Brundage framhåller att Gratianus lade fast prejudikatsprincipen som en
nödvändig grund för rättstillämpningen. Han menade att lagen stammade från två källor. Den
ena var den gudomliga rätten så som den förmedlats i Bibeln, och denna var naturligtvis
oföränderlig. Den andra källan däremot var mänskliga lagar, och dessa måste anpassas till de
sedvänjor som rådde i det samhälle där de tillämpades, annars skulle de inte kunna uppfattas
som legitima. Se Brundage 1995, s. 155-161. Om prejudikaten särskilt s. 159-160.
296 C 393 fol. 1r. (Anonym författare till präster)
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Ingen må därför hävda, mina herrar kyrkomän och präster, något annat än att
alla trogna katoliker hedras av huvudet… Kristus, som är alla troendes huvud
,sprider ljuset genom lemmarna, alltså prästerna som är framtidens ljus, som
det står: ”De som nått insikt skall lysa som det ljusa himlavalvet och de som
fört många till rättfärdighet ska stråla som stjärnorna i evig evinnerlighet.”297

Jesus var alltså det huvud som med hjälp av prästerna spred ljuset och som
dessutom representerade framtiden, insikten och rättfärdigheten. I en annan
predikan av Johannes Präst kallades Jesus ”den störste prästen”.298 Prästerna
och kyrkomännen kopplades alltså ihop med Guds son. Det var de som
representerade visheten. Budskapet är detsamma som det Johan Svensson
framförde i sin Sigfridspredikan. Det förstärktes av ytterligare ett tema i den
anonyma predikan till prästerskapet: där framhölls att prästers ord kunde
förmå Gud att skydda kungar.299 Prästerna var alltså inte endast de mest
självklara rådgivarna, de var också beskyddarna.

En god och rättvis kung
Vid tiden för Vadstena klosters grundande var kungamakten svag i Sverige.
Den starka aristokratin föreföll ha makten i riket. I efterhand beskrevs
situationen som den uppfattades i Vadstena i en notis om sonen till drotsen
Bo Jonsson (Grip):
Vidare, samma år [1406], en dag före Heliga Birgittas kanonisations oktav
avled välboren man Knut Bosson. Hans far, Bo Jonsson, salig i åminnelse,
var Sveriges drots och ytterst mäktig på sin tid. 2 Det var som om allting i
riket styrdes efter hans vilja. Mot denne kunde inte ens kungen, herr Albrekt,
hävda sig i något avseende, fastän han ibland försökte.300

Klosterbrodern Anders Lydekesson gav här en förenklad men inte alltför
överdriven bild av hur det politiska läget var 1364-1389. Han hade också
skrivit tillägget till en tidigare notis, i vilken han beskrev danskarnas styre i
och med Margaretas maktövertagande 1389 som något som fick tyskarna att
framstå som änglar.301 Ska man uppfatta sådana beskrivningar som uttryck
för en kungakritik i Vadstena kloster? Hur avsåg man att det högsta styret av
riket borde gå till, och hur skulle de som innehade den högsta makten
uppfatta sina roller?
Det finns en serie söndagspredikningar från klostrets första tid som tar
upp sådana problem. De skrevs av brodern Johan Präst, som presenterades
297 C 5 fol. 39r. (Anonym författare till präster) Bibelcitatet på slutet: Daniel 12:3.
298 C 270 fol. 22 va. (Johan Präst till första söndagen efter trettondagen)
299 C 393. (Anonym till prästerskapet)
300 DV 144.
301 DV 48:5.
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ovan.302 Dessa tre predikningar behandlade alltså kungamakten. De skrevs
för tre söndagar som inföll i följd kring november, med början den 20e
söndagen efter trefaldighet, till vilken Johan skrev en predikan över temat
med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son, ur
Matteusevangeliet.303 Det var en vanlig perikop för denna söndag, och den
användes ofta som en utgångspunkt för en diskussion av kungarikets
beskaffenhet. Till söndagarna därpå, den 21:a och 22:a söndagen efter
trefaldighet, skrev han predikningar som tog upp liknande ämnen.304
Tematikerna i hans predikningar hade karaktären av genomarbetad
undervisning för kungamakten. Predikan var ett ypperligt medium för
ändamålet eftersom dess struktur var övertygande och dess argumentation
vilade på de erkända auktoriteterna. Predikanter som Parisuniversitetets
Johannes Gerson och Stephen Langley, ärkebiskop i Canterbury i början av
1200-talet, använde också predikomediet för att uppfostra kungar.
Tillsammans med andra kommunikationsmedel, som bildprogram, kunde
sådana predikningar sätta press på kungamakten att handla i enlighet med
föreskrifterna, genom att dessa framställdes som förutsättningar för
legitimitet.305
En kung måste vara lärd och vis, skrev Johan. Det var genom kunskap
och vishet han kunde regera sitt folk. En vis kung gav sitt folk stabilitet, en
stabilitet som kom sig av att den vise kungen ägde rättvisa, förmåga att
försvara folket mot dess fiender och förmågan att hålla fred inom riket. Han
summerade: ”Gud är en god och rättvis kung”.306
Vid ungefär samma tid användes bilden av Gud som kung i predikan
också av representanter för Parisuniversitetet i Frankrike. Där liknade Pierre
d’Ailly, universitetets kansler och lärare till den än mer berömde Johannes
Gerson, Gud vid en jordisk suverän kung. Hans terminologi har av den
franske historikern Hervé Martin förklarats med att just vid den tiden
302 Han hade också redigerat den äldsta kända samlingen av Birgittas Reuelaciones
extravagantes. Åren 1375-1376 satt han i den kommission som skulle granska Birgittas
mirakler, och 1379-1384 fungerade han troligen som klostrets vice generalkonfessor. Han dog
i juni 1391
303 Matt 22:2.
304 C 270 fol. 143v-145v (Johan Präst till 20e söndagen efter trefaldighet), C 270 fol. 146r147v (Johan Präst till 21a söndagen efter trefaldighet), C 270 fol. 148r-149v (Johan Präst till
22a söndagen efter trefaldighet).
305 Stephen Langton predikade i Canterbury den 7 juli 1220 då sankt Thomas Beckets
reliker eleverades. I församlingen satt den unge kungen Henrik III, och han fick i predikan
bland annat höra att kungar kom och gick, men kyrkan bestod för evigt. Samtidigt omgavs
kungen med ett bildprogram som målats i kyrkan, där helgonbilderna inkluderade de
föredömliga engelska kungarna Knut, Ethelred, Edvard bekännaren och dessutom Henrik III
själv. Se Roberts 1992, s. 13, 22 och passim. Johannes Gerson predikade för den franske
kungen om dennes ämbete: Krynen 1993, s. 151.
306 C 270 fol. 143v-144r. (Johan Präst till 20e söndagen efter trefaldigheten).
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representerade kungen Karl VI det kristna kungadömet i dess mest
fulländade form, och därför skedde en sammanblandning mellan jordisk och
himmelsk makt i predikan.307 Martin menar att det är ett tecken på att den
andliga och den världsliga makten var sammanblandad även i praktiken vid
denna tid. Å andra sidan kan yttrandet också läsas som en uppmaning till
kungen, att se Gud som den främste kungen och därmed också den högsta
världsliga auktoriteten. En väsentlig sak är dock att bilden av Gud som
världslig kung var ett farligt vapen. För kungamakten kunde den användas
som ett sätt att legitimera den absolutistiska ideologin.308 För kyrkans män
kunde den användas som en idealbild att mäta den jordiske kungens faktiska
egenskaper emot.
Johan Präst övergick sedan i sin predikan till det dåliga styrets
konsekvenser. Om en kung styrde riket på ett dåligt sätt drabbades folket av
Herrens vrede. Det visade sig bland annat genom att kriget släpptes lös över
det, och därmed plundring och annat.309 Predikan avslutades med att åter
beröra de faktorer som skulle kunna återställa freden. Det väsentliga var att
Guds rättvisa inte fick ignoreras, och rättvisan grundade sig på den kristna
tron.
Till nästa söndag hade Johan Präst utvecklat temat ytterligare. Han
behandlade där vikten av att kunna skilja mellan gott och ont, vilket ånyo
krävde att visheten regerade.310 Som motbild till visheten gavs bland annat
girigheten, som i sig var ett av tecknen på att det var en vredens tid. Åter var
rätten det som i praktiken kunde låta de goda handlingarna få spelrum.311
I den tredje söndagspredikan i serien var temat återigen
Matteusevangeliets text om kungen som håller bröllop för sin son. I den
predikan avslutade Johan sin svit genom att utveckla bröllopstemat till en
exposé över kärlekens budskap. Han menade i sin framställning att det var
kärleken som låg till grund för det kristna livet och därmed för
samhällsskicket.312
Kärlek, fred och rättvisa var alltså grundvalen för det samhälle Johan
Präst ville se. Den kungabild som träder fram är den till sin grund
traditionella rex iustus-figuren. Denna figur har stora likheter med den ideale
prästen såsom denne framträder i andra Vadstenapredikningar. Även i
predikan till präster betonades att det väsentliga var att kunna skilja på gott
och ont, en förmåga prästerna skulle äga efter att ha fått grundlig utbildning.
307 Martin 1993, s. 265 och passim. Jacques Krynen framför liknande resonemang (Krynen
1993, s. 151). Karl VI levde 1380-1422, och Pierre d’Ailly levde 1350-1420.
308 Krynen 1993, s. 392-394.
309 C 270 fol. 144v. (Johan Präst till 20e söndagen efter trefaldighet)
310 C 270 fol. 146v. (Johan Präst till 21a söndagen efter trefaldighet)
311 C 270 fol. 147r. (Johan Präst till 21a söndagen efter trefaldighet)
312 C 270 fol. 148r-150r. (Johan Präst till 22a söndagen efter trefaldighet)
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Det är inte känt vilket år Johan Präst skrev predikosamlingen. Det skedde
någon gång under hans tid i klostret, från cirka 1374 till hans död 1391. Man
ser hur tematikerna också angränsar till dem som togs upp av Johan
Svensson i dennes Sigfridpredikan. I Johan Prästs texter kretsade dock
behandlingen mer specifikt om hur kungamakten borde vara utformad i vad
som också här betecknades som en orolig tid. Det är också helt klart att en
kung sågs som en nödvändighet i samhällets styre.
Vadstenabröderna kritiserade visserligen enskilda regenter, men för dem
var kungaämbetet i sig en självklar del av samhället. Enligt deras synsätt
hade kungens funktioner definierats av Gud, och därför var kungadömet den
enda tänkbara politiska formen. Kungen var emellertid en makthavare med
bestämda skyldigheter. I själva verket stod det ingenting om kungens
rättigheter i de texter som studerats för denna tidsperiod. Kungaämbetet
framstår som en abstrakt samhällsfunktion med höga krav, något som visar
att det inte var fråga om ett propagerande för en absolutistisk kungamakt av
Guds nåde, som vid denna tid formulerades som politisk möjlighet i Europa
och även i Sverige.313
Intressant nog fanns en stor likhet mellan idealen för kungen och
kyrkomannen. Båda skulle genomsyras av sapientia, vishet. Båda hade
viktiga funktioner inom rättens upprätthållande. Kungens skyldigheter var
dock mer praktiska: han skulle garantera rätten och rättvisan för hela riket
genom sina handlingar, inte genom undervisning. Kyrkomännens uppgift
däremot var dels att tillhandahålla lärorna, vilket omfattade även en
rättsfilosofisk tradition och en rättspraxis, och dels att utöva en dömande
makt i samhället. Dålig utövning av kungaämbetet ledde till bestraffning, i
form av Guds vrede riktad mot hela folket. Vadstenabrödernas kungabild är i
själva verket mycket lik den som Ernst Kantorowicz visat på i hans studie,
där kungamakten framträder som en abstrakt befattning, skild från kungens
person.314

Den kristnes dygder
Det finns inte något specifikt tilltal till allmogen i de predikningar som
studerats för perioden och som skrivits i Vadstena, men de figurerade i
förkunnelsen i form av åskådliggörande exempel och objekt för handlingar.
Det finns till exempel en passage i en predikan där Maria framhölls som de
fattigas förespråkare, som folkets mor och trons drottning. Temat hade
predikoförfattaren hämtat ur Glossa ordinaria.315 Här framträdde en viktig
313 Krynen 1993, s. 341-455.
314 Kantorowicz 1981, passim.
315 C 270 fol. 23 ra. (Johannes Präst till söndagen efter trefaldighet)
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sida av det politiska tänkandet: de fattiga behövde beskydd, och det var de
mäktigas skyldighet att tillhandahålla det skyddet. Denna lära om de
mäktigas plikt var i linje med grundtanken i treståndsläran, där samhället
delades in i tre stånd som skulle komplettera varandra. I den strukturen
skulle allmogen (eller bönderna) arbeta och riddarna skulle ansvara för deras
fysiska värn.316
Temat kan sägas vara utvecklat ytterligare i den anonyma predikan till
prästerskapet. Där utgick nämligen framställningen från att olika människor
fått olika lott i livet, och att dessa hade givits dem av Gud. En populär
symbolik användes också, den om kronan.317 Gud hade, enligt predikan,
skapat olika kronor: törnekronan, stenkronan, guldkronan och stjärnekronan.
Var och en skulle ta emot sin krona.318 Begreppet krona kunde ges olika
symboliska innebörder i den medeltida förkunnelsen, och den gyllene
kronan, som förknippades med den Heliga Birgitta själv, symboliserade
paradiset.
I framställningar där allmogen figurerade tilldelades dessa dock inte
någon passiv roll. I utbyte mot beskydd hade folket att följa de religiösa
påbuden. Genom bön, och genom att söka sig till Gud och överge sina
syndiga vägar skulle de skyddas från Guds straff.319 Guds straff kunde som
vi sett ovan enligt den medeltida teologin ta sig flera uttryck: det kunde ha
formen av missväxt, pest eller krig och övergrepp från kungamakten och
riddarna. Allmogen tillerkändes alltså makten över sina egna individuella
livsval. Det står i kontrast till den passiva allmoge som framkom i predikan i
vredens tid ovan. I dessa texter skymtar en syn på de arenor på vilka olika
människor i samhället, och där hade inte allmogen någon plats där större
beslut om stridigheter och liknande togs.
Det fanns naturligtvis en allmän samhällssyn hos vadstenabröderna, en
uppmaning om hur människorna skulle leva sina liv för att behaga Gud och
skapa ett gott, kristet samhälle. Den teologin presenterades till exempel av
Johannes Präst i hans predikan. Han framhöll där att människan måste hålla
sina hjärtan redo för Gud. I en liknelse liknade han den kristna själen med en
brud, som skulle vara redo att möta sin brudgum, det vill säga Gud. För att
så skulle ske måste bruden, den kristna själen (hjärtat) ha sju egenskaper.
Den skulle vara utomordentligt ädel (nobilissimus), enastående vis
(sapientissimus), den skulle ha stor makt över sina egna handlingar
(potentissimus), den skulle vara andligt mycket rik (ditissimus)320, väldigt
316 Se kapitel 1, ovan. Duby 1980.
317 Coronam, ibland översatt segerkransen.
318 C 5 fol. 39r. (Anonym till prästerskapet)
319 C 5 fol. 38r-39r. (broder Ingemar till Henrik)
320 Se Ditesco, -ere översätts med att berika sig, men i predikan av Augustinus användes
uttrycket i betydelsen berika sig andligt. Chirat 1993 [1954], s. 286.
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vacker (pulcherrimus) och mycket barmhärtig (misericordissimus).321 Där
framhölls alltså ett allmänt mönster för alla kristna. Vadstenabrödernas
samhällssyn var inte endast en angelägenhet för eliten.

Ett nytt centrum i riket
Vadstena kloster var redan från början en angelägenhet för hela rikets elit.
Som tidigare nämnts har flera forskare menat att klostret hade sina rötter i
det sena 1200-talets framväxande statssamhälle. Birgitta föddes in i en familj
som representerade den världsliga och andliga elit som då definierade och
stärkte sina positioner, och under 1300-talets lopp fick denna rådsaristokrati
en allt mer dominerande ställning. Genom sina förbindelser till Birgitta
kallas denna grupp ibland det birgittinska partiet eller birgittinerkulturen, en
indikation på den centrala roll som ideologiproducent forskningen tillskrivit
det blivande helgonet.322 Birgittas teologiskt färgade ideologi hade kommit
omvärlden till del genom hennes uppenbarelser. Där hade hon riktat kritik
mot fursteparet Magnus Eriksson och Blanka, särskilt då hon fördömde
korstågets misslyckande.323 Den åttonde boken av hennes uppenbarelser
hade formen av en kungaspegel, med ett normativt mönster för den
världsliga maktens utövning. Texten hade i och för sig tillkommit under
redigering av hennes spanske biktfar Alfonso Pecha, och den speglade
därmed även hans ideal och upplevelser, men den uppfattades av samtiden
som Birgittas uppmaning till furstarna.324
De första medlemmarna i klostret tillhörde till övervägande del Birgittas
familj, hennes entourage från tiden i Rom, eller familjer med andra band till
den birgittinska gruppen. Hennes dotter Katarina, dotterdotter Ingegerd och
syster Cecilia trädde alla in i klostret. Katarina och Ingegerd var båda
abbedissor och klostret kom alltså att styras av Birgittas närmaste kvinnliga
släktingar nästan oavbrutet i 30 år.325 Av dem som varit hennes följeslagare i
Rom märktes klostrets förste generalkonfessor, Peter Olovsson, som varit
Birgittas lärare och biktfar och sammanställt systrarnas veckoritual, samt

321 C 270 fol. 22 rb-22ra. (Johan Präst till första söndagen efter trefaldighet)
322 Wallin 1990, s. 13.
323 Lind 1991 om korstågsideologin.
324 Den åttonde uppenbarelseboken, Liber celestis imperatoris ad reges, har analyserats av

Hans Torben Gilkær: Gilkær 1993.
325 Katarina Ulfsdotter och Ingegerd Knutsdotter trädde båda officiellt in i Vadstena 1374.
Ingegerd var abbedissa 1384-1403, då hon tvingades avgå efter en lång strid.
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prästbrodern Gudmar Fredriksson som varit hennes kaplan.326 Bröderna
Johan och Magnus Petersson (tre liljor) hade också varit med i Rom. Johan
kom sedan att ansvara för klostrets uppbyggnad från och med 1369, då han
bosatte sig på platsen med sin hustru, och Magnus, som prästvigts i Rom på
Birgittas uppmaning, blev generalkonfessor 1384. Birgittas son Birger
Petersson och Växjös biskop Thomas invigdes visserligen inte i Vadstena,
men de ansvarade också för klostrets uppbyggnad och båda hade varit med
Birgitta i Rom och på pilgrimsfärder.327
Även det världsliga frälset knöt genast nära band till Vadstena. Drotsen
Bo Jonsson Grip, ledare för den dominerande stormannafraktionen, var en av
klostrets stora gynnare och när han dog begravdes han på en framträdande
plats mitt framför altaret i klosterkyrkan. Kung Albrekts marsk, Karl Ulfsson
av Tofta hade också goda kontakter med klostret. Han var gift med Birgittas
brorsdotter och han fick en vacker nekrolog när han dog 1407, och några år
efter hans död begrovs han där med sin fru. Hans dotterson var för övrigt den
längre fram betydelsefulle Karl Knutsson Bonde, som blev marsk,
riksföreståndare och kung och vars relationer till Vadstena blev nog så
intressanta, varom mer i nästföljande kapitel.328
Till kungamakten hade Birgitta och därefter birgittinerna ett komplicerat
förhållande. Birgitta hade som tidigare nämnts inledningsvis stöttat
kungaparet Magnus Eriksson och Blanka och varit den sistnämndas hovdam,
och även i övrigt verkar hon under sin tillvaro i Sverige under 1300-talets
första hälft ha tillhört kungatrogna kretsar. Hennes svenske biktfar magister
Mathias stod på kungaparets sida, och det var troligtvis det förhållandet som
föranledde honom att skriva den svenska Konungaspegeln, som tillkom
under första delen av 1300-talet och som undervisar om ett kungaideal. Det
menar i alla händelser Lennart Moberg som ägnat Konungaspegeln en
monografisk studie.329 Verket stödde sig framför allt på Giles av Roms
(Egidius Romanus) De regimine principum, ett verk som med stöd i den
romerska rätten förespråkade en stark kungamakt framför flermannavälde.
Giles text är ett av de mest betydelsefulla högmedeltida bidragen till
uppkomsten av den starka kungamaktens ideologi, men han pläderade också
för en stark påvemakt med absoluta maktbefogenheter.330 Det är i alla
326 Höjer 1905, s. 85-88. DV 35 med kommentar. De svenska versionerna av systrarnas
veckoritual (Cantus Sororum) finns utgivna: Geete 1895: Jungfru Marie Örtagård.
Vadstenanunnornas veckoritual.
327 Höjer 1905, s. 29-33.
328 Höjer 1905, s. 319-323.
329 Moberg 1984, om tillkomsten av texten se s. 12-14, om författarattribueringen s. 219228.
330 Moberg 1994, s. 11-14. Om den starka kungamakten se Krynen 1993, s. 87-88 och
passim.
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händelser signifikant att en av de kyrkomän som stod Birgitta närmast tiden
före 1350 troligen var en introduktör av dessa idéer till Sverige genom sitt
verk.
Efter 1350 förändrades såväl Birgittas som de övriga svenska
stormännens hållning till kungamakten. Den stora donation Magnus Eriksson
och Blanka gjort till det planerade klostret stod dock fast, en donation där
kungsgården Vadstena utgjorde ett centralt inslag. Kungaparets förhoppning
om att klostret skulle bli deras ätts mausoleum gick dock om intet. Deras son
Håkan Magnusson stödde i flera brev det planerade klostret, men nämnde
aldrig Birgitta i dessa texter. Han insatser innebar dock att kontanta medel
började strömma till klostret redan på 1360-talet. När Albrekt av
Mecklenburg blivit svensk kung fortsatte han att påbjuda medel till Vadstena
i form av den så kallade Jungfrupenningen.331
Mellan drottning Margareta och Vadstena knöts nära band. Ett av banden
hade personlig grund, då Birgittas dotter Märta varit hovdam hos Margareta
och denna då troligtvis blivit bekant med Märtas dotter Ingegerd, som senare
blev Vadstena klosters abbedissa.332 Ett annat var politiskt. Margareta insåg
att Vadstena var de svenska stormännens mest omhuldade institution och
handlade därefter.333 När hon segrat i slaget vid Falköping 1389 kom hon
tämligen snart på besök till Vadstena. Närvaron hade karaktären av en
rådssamling. I diariet noterades hur två systrar och två bröder invigdes på
första söndagen i advent, i närvaro av:
…herrar biskopar Nils i Linköping, Tord i Strängnäs, Bene i Västerås,
Hemming i Växjö och drottningen fru Margareta, samt en mycket stor del av
rikets frälsemän.334

Det visar hur Vadstena omedelbart efter Margaretas maktövertagande blev
en central plats också i kungamaktens politiska värld.
Klostret blev dock inte bara en angelägenhet för svenska aristokrater,
prelater och furstar. Även i andra länder spelade orden en viktig roll. I
kommittén som utsetts av påven för att undersöka Birgittas liv och verk satt
två danska biskopar.335 I diariets nekrologer finns också flera exempel på
nordiska frälsemän som stöttat klostret och begravts där. Det kan tolkas som
ett uttryck för det samarbete som fanns mellan härskareliterna i de nordiska

331 Om Magnus Erikssons och Blankas klosterplaner: Fritz 1992. Norborg 1958, s. 22-25,

Höjer 1905, s. 99. Efter något sekel kom ändå Magnus Eriksson och Blanka att ges erkänsla
för donationerna till Vadstena. Konfessorn Magnus Unnesson skrev 1448 att det var de som
grundat klostret. Norborg 1958, s. 21-26.
332 Nyberg 1991c, s. 246, Olesen 1991, s. 173.
333 Olesen 1991, s. 173-174.
334 DV 49:3.
335 Fröjmark 1992, s. 41.
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rikena.336 Anders Fröjmark har noterat att flera av de tyska adelsmän som
fick band till Sverige under det sena 1300-talet visade stort intresse för
klostret.337 Dessutom hade Birgitta etablerat kontakter med eliten i Italien
under sin tid där, något som fick konsekvenser för birgittinordens
utbredning. Bland hennes utländska kontakter måste också nämnas de påvar,
kardinaler och furstar från Medelhavsländerna, Frankrike och England som
Birgitta antingen träffade eller korresponderade med.338
Birgittas relationer med utländska furstar och andra är viktiga att nämna
här eftersom de ökade hennes auktoritet i samtiden. Mycket få samtida
svenskar, om någon, kan ha haft ett sådant inflytande på den europeiska
eliten som Birgitta. Det förhållandet skulle komma att användas för att
legitimera klostrets anspråk i samhället.
Kretsen kring Vadstena speglade dessutom den pågående utvecklingen i
det svenska medeltida samhället genom att också inkludera medlemmar av
borgerskapet. Denna hade avancerat till att bli en resursstark grupp, och de
blev också i ökande grad en närvaro i de andliga institutionerna.339
Borgerliga familjer spelade en viktig roll i Vadstena klosters tillblivelse.
Flera av bröderna i Vadstena kloster kom förmodligen från borgerliga
familjer, och några familjer investerade också stora personliga resurser i
klostret och i Birgittas rörelse.340 Den borgerliga, tyskättade familjen Bolk
från Skänninge får illustrera fenomenet. Hartlev Bolk var med Birgitta i
Rom, hans dotter Gerdeka skänktes in i klostret och blev abbedissa efter
Ingegerd 1403, och hans hustru gick in i klostret som änka och levde där till
sin död. Gerdekas kusin med namnet Birgitta blev också nunna i Vadstena,
och hennes bror som varit kanik i Linköping kom att begravas i klostret.
Familjen var dessutom släkt med Linköpingsbiskopen Nils Hermansson,
som tillhört den birgittinska kretsen och som efter sin död fått
helgonrykte.341

336 Erik Opsahl betonar att man ska se kampen om kungamakten under 1300-talet som ett

uttryck för ett maktspel inom härskareliten, där härskareliten ska ses som en grupp där både
kungar och aristokratin ingick. Samtidigt var präglades gruppen kungar och aristokrati av
samarbete. Opsahl 1998, s. 19.
337 Fröjmark 1992, s. 124.
338 Damsholt 1991 (om Birgittas kontakter med adelsdamer i Rom), Jönsson 1991 (om
hennes kontakter med Alfonso Pecha), Gilkær 1993 (om densamme), Morris 1999.
339 Schück 1959, s. 525-532 om borgerskapets karriär i Linköpings stift. I en studie
framgår att flera borgerliga senmedeltida familjer skänkte in så många medlemmar i kloster
och i kyrklig tjänst att vissa familjer, till följd av kravet på celibat, dog ut. Hildebrand 1883, s.
226. Förhållandet visar hur angelägna borgarfamiljerna var att använda de andliga
institutionerna i sina försök att stiga socialt.
340 Andersson-Schmitt 2001 om bröderna.
341 Berglund 2000, s. 75-78 och där anförd litteratur.
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Även allmogen, slutligen, vände sig till Vadstena och mängden besökare
förefaller redan från början ha blivit stor, vilket framgår av beskrivningarna
av folkskarorna som strömmade till när Birgittas reliker forslades till
klostret. Klostrets karaktär av mötesplats för alla kategorier i samhället
illustreras av en notis i diariet med anledning av Birgittas skrinläggning
1393. Där rapporterades att ceremonin förrättades av ärkebiskopen samt
biskoparna i Västerås och Växjö samt i närvaro av Skarabiskopen.
…närvarande var dessutom kaniker, prostar och andra präster, riddare och
riddersmän, samt fruar och frälsemän, äldre personer, jungfrur och ynglingar
och en så stor mängd andliga och världsliga av olika ställning och från alla
håll (i synnerhet från våra tre riken) som aldrig någonsin setts tillsammans i
våra trakter.342

Beskrivningen syftade till att bekräfta klostrets status och betydelse i
samhället. Det var framför allt kyrkans och frälsets medlemmar som
beskrevs, och det var också viktigt att påpeka att det kommit besökare från
alla ”våra” tre riken.
Hur såg då klostrets invånare på sin omvärld? För den första perioden i
dess historia är källorna till de mer konkreta ställningstagandena få. Först i
efterhand redigerades diariet och det var då de ur den synvinkeln
intressantaste notiserna skrevs in. Claes Gejrots analys av skrivarhänder och
dateringar i diariet ger i alla händelser underlag för en analys av hur man på
1390-talet betraktade de föregående decenniernas historia.
Några av notiserna om de första decennierna i klostrets historia är skrivna
av Anders Lydekesson, prästbroder och bibliotekarie, som trädde in 1388.343
Claes Gejrot menar dock att diariets förste redaktör var Tore Andersson, och
han trädde inte in i klostret förrän 1392.344 Därför har anteckningar rörande
1360- och 70-talen skrivit tjugo till trettio år efter att händelserna inträffat.
Anders Lydekesson skrev först en notis om situationen år 1336, som
behandlade kung Magnus Erikssons tid:
1336. Herr Magnus kröntes till kung över Sverige, Norge och Skåne i
Stockholm på Maria Magdalenas dag [22/7]. Han var son till hertigen herr
Erik, som dog av svält i tornet, och sonson till kungen herr Magnus, kallad
Ladulås. Vid denna tid levde Heliga Birgitta, Kristi brud, och hon fick av
Kristus många uppenbarelser angående denne kung osv.345

342 DV 77.
343 Se Gejrot 1996, s. 24-25 för en tabell över de olika skrivarhänderna i diariet. De första

notiserna (fram till DV 236, som behandlar december 1414) skrevs av tre män: Anders
Lydekesson, Tore Andersson och en man som inte kunnat identifieras.
344 Gejrot 1988, s. 24-25.
345 DV N.
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För dem som kände till innehållet i Birgittas uppenbarelser gick tankarna till
de ställen där hon starkt kritiserat kung Magnus handlande. I flera
uppenbarelser beskrevs hur han hade låtit sig förföras av djävulen, vilket
naturligtvis var en mycket allvarlig sak. I tidiga uppenbarelser hade Birgitta
uppmanat till korståg mot ”hedningarna” (som ju egentligen var kristna) i
Novgorod och Magnus rustade också en här med detta syfte. Tanken var från
början att en ganska stor mängd kyrkans män skulle delta i projektet, för att
sprida den katolska tron i öster. I stället, menade Birgitta, blev det krigiska
inslaget alltför markant, och det var detta som i hennes ögon orsakade
Magnus Erikssons övergång från att ha varit en kung som stred för Kristus
till att vara en som förletts av djävulen och ägnat sig åt ren världslig
maktpolitik.346
Korstågen och deras misslyckande utgjorde en plattform för Birgittas
stormannakrets då de vände sig mot Magnus Eriksson. Att kungen lierat sig
med djävulen utgjorde också en utgångspunkt för verksamheten i Birgittas
planerade kloster. Med Vadstena kloster skulle Sverige få ett vapen mot
djävulens inflytande i riket. En av kungens botgöringar skulle också vara att
utverka påvens bekräftelse av ordensregeln.347
Diarienotisen är alltså troligen såväl en upplysning om rikets politiska
historia som en underförstådd antydan om Birgittas syn på den världsliga
makten och på Vadstena klosters roll i riket. Även hans näst påföljande notis
om händelserna i världen under tidigare decennier har karaktären av
bekräftelse av klostrets grundarinnas auktoritet. I notis nummer 7 gällande år
1350 beskrev Anders digerdödens härjningar i Sverige och infogade
upplysningen att denna hemska händelse hade Birgitta förutsett långt
innan.348
Anders lämnade sedan flera år tomma i diariet och kommenterade därnäst
Albrekts maktövertagande:
1365. Herr Magnus, Sveriges kung, togs till fånga i strid och fördes till
Stockholm, där han sattes i tornet. Och en ny kung valdes över landet: herr
Albrekt, son till Albrekt, hertig av Mecklenburg. Då slog rovfåglarna ned på
bergets toppar: ty tyskarna plågade landet i många år.349

Claes Gejrot menar att användningen av ordet rovfåglar här är en hänvisning
till Birgittas uppenbarelser.350 Det intressanta med notisen är att vid
tidpunkten för Albrekts maktövertagande så stöttades han och hans män av
346 Lind 1991, s. 103-128.
347 Lind 1991, s. 118. Hänvisning till Extr. 26 och 43.
348 DV 7.
349 DV 22.
350 Se kommentaren till DV 22:2. Birgittas användning av rovfåglar: Birgitta Extr. S. 195
(kap. 74).
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hela den stormannagrupp Birgitta själv tillhörde. Men vid tiden för
nedtecknandet, definitivt efter 1391, hade Albrekt förpassats ut i kylan. De
svenska stormän som kallat in honom hade tänkt sig en regent som de kunde
kontrollera. I kungaförsäkran 1371 hade han lovat att låta inhemska män och
rådet kontrollera slotten och länen i riket. I stället hade han haft med sig egna
män från Mecklenburg, som kom att få befattningar inom förvaltningen.351
Icke desto mindre kom efter hand en mycket stor del av rikets resurser i
form av slott och län att överföras på rådet, främst dess ledande figur Bo
Jonsson (Grip). Denne var en av Vadstena klosters närmaste vänner och
notisen om tyskarnas plågeri ska alltså ses som en indikation på hur nära
Vadstena kloster stod den stormannagrupp. Anders Lydekesson kom i sin
näst påföljande kommentar om rikets politiska historia att bygga vidare på
denna kommentar. För året 1389 hade han nämligen också infogat en
anmärkning. Först hade Anders kollega Tore Andersson beskrivit
händelserna i samband med slaget vid Falköping i februari det året, då
Albrekt togs till fånga av de svenska stormännen och deras nordiska
allierade. Hans framställning saknade tydligt ställningstagande, bortsett från
en passus om att danskarna ”mirakulöst nog var under den gudomliga nådens
beskydd”.352 Efter beskrivningen hade Anders Lydekesson fogat ett tillägg:
Men drottningen fru Margareta, dotter till kung Valdemar av Danmark,
började regera över de tre rikena. Och sedan tyskarna hade drivits ut,
innehade danskarna landet under många år. Och tyskarna blev betraktade
som änglar av rikets invånare.353

Vid denna notis har Claes Gejrot infogat en analys i kommentaren, där han
berör sambandet mellan denna och de tidigare notiserna N och 22. Han
menar att Anders Lydekesson troligen skrivit alla tre notiserna vid ett och
samma tillfälle.354 Detta bör ha skett ganska sent. Fram till åren kring
sekelskiftet 1400 var relationerna mellan klostret och drottning Margareta
goda. Det var först då, i samband med drottningens räfst och konflikten
mellan klosterinvånarna och deras abbedissa Ingegerd, som attityderna mot
henne hårdnade. Notiserna kan dock inte vara skrivna senare än augusti
1410, för då dog Anders Lydekesson.355
Anders Lydekessons tillägg i diariet, troligen alla skrivna under 1400talets första decennium, är viktiga nycklar till förståelsen av Vadstena
klosters position och ambitioner i grundläggningsskedet. Klostret behövde
positionera sig och understryka sin centrala roll för riket. Mycket talar
351 Lindkvist & Ågren 1985, s. 113.
352 DV 48:3-4.
353 DV 48:5.
354 Kommentar till DV 48:5.
355 DV 186.
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visserligen för att diariet vid denna tid fortfarande var en skrift enbart avsedd
för klosterinvånarnas egna ögon.356 Ändå är Anders arbete med det
signifikant. Han ansåg det alltså mödan värt att meddela en samlad
kommentar till kungamakten och dess utövande under den tid som utgjorde
klostrets förhistoria och historia. De tre för Sverige viktigaste regenterna
dittills – Magnus Eriksson, Albrekt av Mecklenburg och Margareta (Håkan
Magnusson slapp undan) fick alla kritik.
Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att vid denna tid var Linköpings
stift i färd med att stärka sin position i förhållande till resten av
kyrkoprovinsen. Under det sena 1300-talet lanserades i Linköpings stift en
stor mängd potentiella helgonkandidater, alls inte enbart Birgitta och hennes
dotter Katarina utan dessutom Nils Hermansson av Linköping och Ingrid och
Petrus Olaui av Skänninge. Det var endast försöken att kanonisera Birgitta
och Katarina som kröntes med framgång (Birgitta blev helgonförklarad och
Katarina saligförklarades). Anders Fröjmark har dock pekat på det
signifikanta i att så många kanonisationsprocesser igångsattes samtidigt i
stiftet, som dessutom blev enda stift i den svenska kyrkoprovinsen att driva
processer på det viset.357 Det tyder på att Linköpings stift hade en stark
funktion i Sverige under senmedeltiden, vilket i sin tur kan tyda på att
redaktörerna av Vadstenas diarium inte enbart skrev för internt bruk, så som
det kan se ut, utan var väl medvetna om att en minnesbok tillkommen i det
hetaste klostret i rikets hetaste stift skulle kunna få en större betydelse.
Ytterligare en intressant omständighet är att mycket i kommentarerna är i
samklang med de ställningstaganden som gjorts av den falang bland
stormännen som stöttade Vadstena. Det förhållandet speglar mycket väl den
position klostret befann sig i vid början av 1400-talet, efter fyra decenniers
uppbyggnadsarbete. De hade att förhålla sig till olika maktgrupper i det
omgivande samhället, att definiera sin roll i samhället, och att för sig själva
och andra inskärpa att Vadstena klosters roll i Sverige var unik. Klostret
hade skapats av Birgitta, kvinnan med direkt kontakt med både Jesus och
Maria, kvinnan som hade haft insikt i allt som skulle komma att hända, även
katastrofer som digerdöden. Dess roll var att fungera som rikets räddare:
Vadstena kloster skulle driva ut djävulen och hans inverkan ur riket. Det var
utgångsläget.

356 Gejrot 1996.
357 Fröjmark 1992, passim. Se också Schück 1959 för en fullständig historik över
Linköpings stift under medeltiden.
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Sammanfattning
Grunden för Vadstena klosters auktoritet hade lagts långt innan första
spadtaget togs vid kungsgården i Vadstena kring 1370. Sedan sent 1200-tal
hade den politiska makten i riket varit föremål för en kamp främst mellan
kungamakten och den starkaste falangen inom stormannakretsen, den där
Heliga Birgittas far var ledande. Kampen kom under 1300-talet att
intensifieras. Till följd av kampen försökte de olika inblandade dominerande
parterna få kontrollen över makten att producera en ideologi för hela riket.
Birgitta och hennes krets kom att verka på den ena sidan, kungamakten på
den andra. Deras vapen var hämtade ur samtiden europeiska politiska
arsenal.
Birgitta, och efter henne birgittinerna, hämtade sin auktoritet från
medeltidens främsta källa för sådan, från religionen. Birgitta var en direkt
budbärerska för Jesus och för Maria, och det arvet kunde förvaltas av
Vadstena kloster. I sin predikan vid denna tid använde bröderna dock även
den mest centrala argumentationen för kyrklig makt i politiska frågor.
Kyrkans män var ljuset, deras råd var den rätta vägen. Deras auktoritet över
världslig makt var obestridlig. Det ideal de förespråkade handlade om
heligheten som politisk modell och den högsta och mest obestridliga
grunden för auktoritet.
Vadstena kloster kunde framföra dessa ideal därför att dess status i
samtiden var unik. Det märktes i många avseenden – i kungamaktens
intresse för kanonisationen och andra angelägenheter, i nordiska och
europeiska prelaters stöd för projektet, i den iver med vilken aristokratin,
borgerskapet och allmogen knöt an till det nya klostret.
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Bild 3: Heliga Birgitta framställd på ett handkolorerat träsnitt från Böhmen,
utfört på 1470-talet som bär överskriften ”St. Birgitta Regina Swecie”.
Birgitta bär en s.k. pilgrimshatt från Santiago de Compostela ovanpå sitt dok.
I händerna har hon ett kors och ett skrivdon. Bilden visar på den auktoritet
Birgitta fick i hela Europa under medeltiden. Texten överst på bilden kan ses
som en illustration till det politiska ideal som satte de andliga regenterna
överst i hierarkin. Källa: Bilden är använd i Lindgren 1991, förmedlad av
Birgittastiftelsen i Vadstena. (Fotografen inte känd.)
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KAPITEL 4: HANDLINGSUTRYMMET
FÖRTYDLIGAS (1391-1440)

Birgitta och auktoritetens förutsättningar

E

fter flera decenniers ansträngningar nådde den stora kretsen kring
birgittinerna ett viktigt mål den 7 oktober 1391. Då kanoniserades
Heliga Birgitta i Rom vid en storslagen ceremoni, en manifestation som
naturligtvis kom att beskrivas ingående i klostrets diarium. Därefter kunde
klostret tydligare definiera sin egen och Birgittas roll i det omgivande
samhället.
Klostret hade, som vi sett, redan tidigare fått goda förutsättningar för sin
verksamhet. Dess ställning som unikt centrum i Sverige växte dock
naturligtvis ordentligt i och med att grundarinnan fick den högsta av alla
möjliga positioner inom katolska kyrkan. Det är också från 1390-talet som
de första predikningarna till Heliga Birgitta finns bevarade.
Mot slutet av 1390-talet hade också de inrikespolitiska förutsättningarna
förändrats jämfört med tidigare. Drottning Margareta hade efter sega strider
vunnit makten över hela det svenska riket och 1397 hölls mötet i Kalmar, där
de nordiska riksråden kom överens med Erik av Pommern och Margareta om
formerna för en union. Unionsdokumenten gav de båda regenterna möjlighet
att utöva tämligen god kontroll över de tre rikena.358 Enligt Herman Schück
är också den svaga arkivbildningen under perioden från 1390-talet till 1430talet ett tecken på, att Margareta och Erik inte velat ge rådsförsamlingarna
någon stark ställning i förhållande till sig själva.359

358 Lönnroth 1996, s. 33-37, Olesen 1996, s. 39.
359 Schück 1976, s. 213.
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Året dessförinnan hade Margareta och Erik fattat beslut om att all
egendom som gått ifrån kronan under perioden efter att Magnus Eriksson
och Håkan Magnusson förlorat makten skulle gå tillbaka dit. Margareta, som
var Håkans änka, och hennes adoptivson menade nämligen att Albrekts av
Mecklenburg regim varit illegitim och att beslut som fattats under hans
förvaltning saknade rättslig giltighet.360
Vid ungefär samma tid hölls en predikan till Heliga Birgitta som
behandlade just hur ledarskap borde uppfattas och vilken roll Birgitta hade i
detta sammanhang. Det var ett budskap som kan ses som en positionering i
denna tid av politiska styrkemätningar. Där demonstrerade
predikoförfattaren varför Birgitta spelade en så central roll i samhället: hon
fungerade som den förmedlande länken mellan de jordiska och de
himmelska härskarna. Hon var alltså den förnämsta budbärerskan.361
Temat var en text ur Judits bok, en strof som infogats i Birgittas liturgi
och som sjungits vid hennes kanonisation: Bed för oss, du som är en helig
kvinna.362 I predikans inledning förklarades varför Birgittas bön hade sådan
kraft och varför det var angeläget att hon bad för människorna. Där stod:
Det följande är såväl en god sed som en klok försiktighetsåtgärd. Om en
människa vill förmå en kung eller en furste att begrunda en stor eller viktig
sak i sitt hjärta, måste denne vara välkänd för denna kung eller drottning och
ödmjukt föra fram sitt ärende. Detta lysande helgon Birgitta är utan tvekan
väninna till alla kungar. Hon kan dels föra deras talan i himlen, dels föra sin
makes talan på jorden. Och det står i den första av de himmelska
uppenbarelsernas bok, andra kapitlet: Jag väljer dig och tar dig till min
hustru.363

Det var makten hos den som står nära såväl jordens som himlens härskare
som beskrevs här. Birgittas band till den himmelska makten kunde knappast
ha varit närmare: Jesus hade enligt hennes uppenbarelser valt henne till sin
brud, och hon kallades därför ofta hustrun i olika predikningar. Att Birgitta
sågs som Jesu hustru var inte unikt, brudmetaforen var flitigt använd under
medeltiden. Under karolingisk tid blev till exempel kyrkan kallad hustru
såväl till Gud som till Jesus. Dessutom kallades kyrkan intressant nog ibland
för hustru till Karl den store, vilket visar att en symbol som användes för att
demonstrera kyrkans upphöjdhet över det jordiska i en kontext kunde
symbolisera dess nära band till en världslig härskare i en annan. När
brudmetaforiken knöts till en individ på det sätt som skedde här och hennes
360 Rosén 1951.
361 C 259 fol. 59r-61r. (Tore Andersson till Heliga Birgitta) Predikan med överskriften:

”De sancta Byrgitta mater nostra gloriosa”. Skriven troligen 1397 av Tore Andersson (broder
1392-1418).
362 Iudith 8:29.
363 C 259 fol. 59r. (Tore Andersson till Birgitta)
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ställning som Jesu hustru framställdes som resultatet av en direkt handling
från dennes sida i en av hennes uppenbarelser blir det en stark markering av
henens unika status. Institutioner och personer (som till exempel alla nunnor)
kunde ses som hustrur till Jesus eller kyrkan i symbolisk bemärkelse, men i
detta fall hade han själv tagit det avgörande initiativet.364
Som helgon var hennes makt dessutom oändlig, hon härskade i evighet i
himlen.365 På så vis överflyglade Birgitta de jordiska härskarnas makt, som
var ändlig. Därmed anknöt predikan till ett tema i det allmäneuropeiska
kyrkliga politiska tänkandet som ville framhålla kyrkans överhöghet över det
världsliga genom att påminna om att världslig makt var mer temporär.366
Tore Andersson, som skrev denna predikan, hade invigts i klostret 1392
som prästbroder. Det var han som var diariets förste huvudredaktör, och han
kom att bli en av klostrets mest aktiva och stridbara män.367 Kring
sekelskiftet 1400 var han en av dem som stred mot klostrets abbedissa i en
uppslitande maktkamp, varom mer nedan. Under början av 1400-talet var
han sedan klostrets sändebud utomlands vid flera tillfällen, såväl till Italien
som till kyrkomötet i Konstanz. Tore var alltså grundligt inblandad i arbetet
med att forma klostrets inre angelägenheter och dess relationer med
omvärlden.
I Tore Anderssons predikan bekräftades bilden av den roll Vadstena
kloster ville skapa åt sig i samtiden. Genom sin unika roll som
förbindelselänk mellan samhället på jorden och de himmelska härskarna
skulle den faktiska makten koncentreras där. Det var en hållpunkt som knöt
an till flera stråk inom den medeltida politiska teorin. För det första anslöt
man sig till tanken om kyrkan som det nav kring vilken maktutövningen
kretsade, en tanke som tydligast formulerats kring år tusen i det tänkande
som analyserats bland annat av Georges Duby. I det här fallet knöts denna
makt vidare allra främst till Heliga Birgittas person; det var hon som genom
sin nära kontakt till kungar, drottningar och de himmelska härskarna var den
idealiska budbärerskan
För det andra anknöt sig Vadstena till ett ideal som har benämnts makt
genom ödmjukhet. Det formulerades bland annat av Franciskus och övertogs

364 Robinson 1988, s. 257-259. Äktenskapet fick ibland också symbolisera förhållandet
mellan en kristen församling och de himmelska härskarna. d’Avray 1985.
365 C 259 fol. 61r. (Tore Andersson till Birgitta)
366 Att prästerståndet var överlägset de världsliga stånden hävdades av på 1100-talet av
Hugo av S:t Victor, vars uttalande fick stor spridning (Robinson 1988, s. 266), och av
Bernhard av Clairvaux i hans utläggning om de två svärden i samband med korstågen vid
1100-talets mitt. Om Bernhard, se ovan kapitel 1.
367 Om Tore Anderssons bakgrund är lite känt. Troligen kom han från Småland
(Silfverstolpe 1898, s. 112). Det är dock tydligt att han var en välutbildad man. Se DV 71:2
med kommentar. Gejrot 1988, s. 24-25.
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av övriga inom den monastiska världen.368 Människorna inom
klosterordnarna levde i relativ enkelhet och ägde inte kraftfulla fysiska
maktmedel som vapen och liknande. Genom att leva i ödmjukhet illustrerade
klostermedlemmarna de heliga idealen, och utövade därmed moralisk makt
över världsliga härskare.369
I sin predikan till Birgitta 1397 inledde alltså Tore Andersson med att
placera Birgitta (och därmed hennes arvs förvaltare, birgittinerna) högst upp
i den världsliga makthierarkin. Därefter gick han över till att visa fram henne
också som en förebild för hur makt skulle utövas. Han skrev:
Det är därför att märka, att Heliga Birgitta inte endast var helig utan
dessutom en vis kvinna som visste att regera väl.370

Detta var den första av fyra aspekter på Birgittas liv han ville beröra i sin
predikan. De övriga tre var att hon var stark när det gällde att tålmodigt bära
motgångar, hon var ihärdig när det gällde att tjäna Gud, och hon aktade sig
för att misshaga Gud.
”En vis kvinna bygger sitt hus, en dåraktig river det med egna händer”,
fortsatte Tore Andersson. Med hus skulle man förstå människans själ, som
byggdes upp av dygder och revs ner av synder. Den första kvinnan, Eva,
förstörde sitt hus själv då hon tog emot äpplet:
Men denna kloka kvinna Heliga Birgitta byggde sitt hus, då hon visste att
regera väl genom att uträtta goda ting. Hon handlade därför som en klok
byggherre, som innan han bygger upp ett stort hus, lägger en god grund/…/
Denna grund är sann ödmjukhet, utan vilket man aldrig kan behaga Gud.371

Här återkom alltså ödmjukheten, denna gång tydligare placerad i ett politiskt
tänkande. Ödmjukheten var själva fundamentet för ett gott styre, och, än
viktigare, utan sådan kunde man inte behaga Gud. Ett styre som var
misshagligt för Gud var inte heller legitimt, enligt medeltidens ideologiska
mall. Ur Birgittas uppenbarelser och mirakler gavs så flera exempel på
hennes ödmjukhet. Hon avvisade de ytliga världsliga tingen, bland annat då
hon efter makens död delade ut alla sina tillgångar till sina barn och de
fattiga. Dessa ödmjuka handlingar visade också på ett annat viktigt drag hos
henne: hon var vis, lika vis som de lärde.372
Hennes vishet var dock andlig, inte kroppslig. Det var en viktig
distinktion. Andlig vishet innebar att ge upp sin egen vilja, att låta längtan
efter himlen styra ens drömmar och handlingar. Detta skulle vara det enda
368 Om Franciskus’ ideal: Cusato 1997.
369 Cusato 1997, s. 285.
370 C 259 fol. 59r. (Tore Andersson till Birgitta)
371 C 259 fol. 59r. (Tore Andersson till Birgitta)
372 C 259 fol. 59r. (Tore Andersson till Birgitta)
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målet för ens strävan, och man skulle inte ha några rent världsliga
ambitioner. En verklig vishet uppstod också först då ord åtföljdes av
handling – det var en sådan vishet som ledde till himlen.
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Bild 4. Den Heliga Birgitta kröns av två änglar med en gyllene krona.
Motivet syftar på en strof som först knöts till Maria, men som sedan kom att
förknippas med Birgitta: Corona aurea super caput eius, ”en gyllene krona
på hennes huvud”. Birgitta fick i en vision under hennes barndom ta emot en
krona. Motivet symboliserade människans möjlighet att göra sig förtjänt av
den gyllene kronan, alltså Jesus och livet i Paradiset. Bilden är från Edeby
kyrka.
Foto och information om bilden: Anna Nilsén, Uppsala. Fakta: Fredriksson
1990, s. 9.
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Den tredje egenskapen hos Birgitta som Tore framhöll var hennes flitiga
ansträngningar när det gällde att tjäna Gud. Avslutningsvis behandlade han
också en fjärde egenskap: hon fruktade Gud, och försökte undvika att
förnärma honom. Det tog sig bland annat uttryck i ett undvikande av yttre
prakt. All prydnad var ett tecken på andlig död, och Tore betonade noggrant
att den som smyckade sig högfärdigt visade Gud djup otacksamhet i hjärtat.
Det var en ståndpunkt med långtgående konsekvenser, för Tore avslutade
med att göra åtskillnad på det förgängliga och det eviga. Han återgav hur den
bibliska drottningen Ester betygat sin beundran för kung Assuerus och sagt
sig se honom nästan som en ängel, men sedan förklarade Tore: ”Om
Assuerus’ ansikte som var jordiskt och dödligt var så vackert, är Kristi
ansikte som är himmelskt och odödligt mycket vackrare.”373 Han avslutade
temat med att skriva att helgonen lär vägen till himmelsk lycka, vilket också
Heliga Birgitta gjort, som skulle leva och regera i evighet.
Här framfördes den djupa skillnaden mellan det som kan förefalla
imponerande på jorden och det som leder till evig framgång i himlen.
Kravet på att avstå från att pryda sig med kostbarheter hade alltså
långtgående implikationer. Avsaknaden av yttre prakt var en symbolisk och
praktiskt spegling av de rätta inre värderingarna. Och de rätta inre
värderingarna var de som utgjorde grunden för sann legitimitet och
auktoritet.
Hela denna Birgittapredikan var en demonstration av Vadstena klosters
anspråk i sin samtid. Det var denna institution som i högre grad än andra
ägde de förutsättningar som gav auktoritet. Temat gick naturligtvis igen i
flera andra texter av vadstenabrödernas händer. Det bildar utgångspunkt för
förhållningssättet i övriga frågor.
Att förhållandena i klostret hade förändrats kanske också speglas i det
bevarade källmaterialets karaktär. Det verkar som att produktionen av
predikosamlingar i klostret började öka markant efter Birgittas
kanonisering.374 Den riktiga höjdpunkten lät dock vänta lite på sig. Först
under perioden 1416-1464 inträffade vad Roger Andersson och Stephan
Borgehammar kallat en predikoverksamhetens guldålder i Vadstena.375
373 C 259 fol. 61r. (Tore Andersson till Birgitta) Ester 15:6. I predikan heter kungen
Assuerus, vilket han också gör i Vulgatan (som i sin tur utgår från den ursprungliga hebreiska
bibeltexten, där kungen heter Ahasveros). I den grekiska bibelöversättningen kallas kungen
Xerxes, och det gör han också i den svenska översättningen i Bibel 2000.
374 Från perioden före 1390 finns det som tidigare omtalats få bevarade predikosamlingar.
Skillnaden förklaras troligen till stor del av en ökad produktion efter Birgittas kanonisation
1391. Det kan också bero på att man kasserat tidigare predikosamlingar i större grad. Även
under medeltiden hände det att verk som var skadade eller som av annan anledning upplevdes
som mindre värdefulla kasserades och bl.a. användes som material för inbindning av nya
band. Se t.ex. Brunius 1993, s. 16.
375 Andersson & Borgehammar 1997.
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Det finns i alla händelser en mängd predikningar från tiden 1391-1440
som kan fungera som källor till en kartläggning av det politiska tänkandet i
klostret.376 Bland predikningarna till nordiska helgon kommer det inte
överraskande att bli en övervikt av predikningar till Heliga Birgitta. Det
berodde också till en del på att hon efter hand kom att få fyra festdagar. De
båda första var hennes kanonisationsdag den 7 oktober (än i dag firad som
Birgittadagen) och hennes födelsedag den 23 juli. På 1400-talet tillkom
hennes translatationsdag den 28 maj och kanonisationsdagens oktav den 14
oktober.377 Heliga Birgitta får i materialet sällskap av sina äldre nordiska
helgonkolleger: Erik, Henrik, Olav, Knut, Sigfrid och Eskil. Eftersom
predikningarna till de tre sistnämnda är så få har de, i enlighet med
urvalsprinciperna som diskuterats i kapitel 2, utelämnats från
undersökningen.378

Den ideala makten kring sekelskiftet 1400
De nordiska helgonens biografier illustrerade i sig de normativa kristna
dygderna. Dessutom fungerade de som påminnelser om tillkomsten och
utvecklingen av de nordiska rikenas historia, där vadstenabröderna föreföll
mest intresserade av det svenska rikets historia inklusive Finlands. Det
politiska ideal som utvecklades i predikan från den första tiden efter Birgittas
kanonisering kan hänföras till tre huvudkategorier, som också var
huvudfåror i det medeltida politiska tänkandet så som det förmedlats via
intellektuella centra i Europa. Dessa kategorier kunde dock vid varje specifik
tid och plats anpassas efter samtida behov.379

376 Tretton predikosamlingar från perioden har inkluderats i urvalet. Åtta samlingar är från
perioden 1393-1442: C 295 och C 395 (Tore Andersson, 1393-1400), C 85 (anonym ca 1400),
C 326, C 335, C 343 (Åke Jönsson, 1416-1442), C 334 (Finvid Simonsson, före 1424), C 317
(anonym, troligen 1430-talet). Fem samlingar är tidsbestämda till cirka 1400-1450: C 328
(Gervin Petersson, ca 1400-1450), C 389 (anonym och Johan Benekesson, ca 1400-1450), C
386 (Johan Benekesson, ca 1400-1450), C 330 och C 331 (Johan Borkvardsson, 1428-1447).
377 Helander 1957, s. 45. De sistnämnda två helgdagarna infördes i Linköpings stift under
1430- och 1440-talen. I Vadstena beläggs firandet av translatationsdagen första gången 1404
(DV 126). Birgittas translatation, dvs. förflyttandet av hennes reliker, utfördes 1393.
378 Se: Andersson-Schmitt & Hedlund, 1988-1995.
379 För den kontextuella läsningen av predikningar se diskussionen i kapitel 2, ovan, samt i
d’Avray 1994.
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Den trogne familjefadern
I den predikan till Heliga Birgitta av Tore Andersson, som analyserats ovan,
fanns ett uttalat politiskt ideal för en härskare. Härskaridealet utvecklade han
vidare i en predikan till Erik, skriven vid ungefär samma tid som den till
Birgitta. Där använde sig Tore av liknelsen mellan en styrande och en
familjefader, där Kristus var fadern och Erik hans tjänare.
Dock väljer en trogen familjefar (fidelis paterfamilias) trogna tjänare. På så
vis valde Kristus detta helgon, som därför tacksamt kunde säga sig erkänd, (I
Tim. 1): ’Jag tackar Gud, som givit mig tröst, som ansåg mig så trogen att
han kunde ge mig tjänst.’ Men ack, så är det inte i dag (min kurs.). Varom
Jesaja: ’Dina otrogna furstar är tjuvars kumpaner, alla älskar de gåvor, och
strävar efter vinst’, etc.380

Fortsättningen på läsningen ur Jesaja som Tore angett med sitt ”etc.” lyder:
De för inte den faderlöses talan, änkans sak tar de inte upp. Därför säger
Härskaren Herren Sebaot, Israels Mäktige: Ve dem! Jag ska utkräva
hämnd/…/381

I predikan påtalades alltså allvarliga fel i samtidens handhavande av rikets
styrelse, något som skulle resultera i Herrens hämnd. Temat ansluter till det
som anfördes i predikan till Sigfrid som analyseras i föregående kapitel. Den
centrala poängen i denna första del av predikan var att kungen var Guds
tjänare. Erik den helige framställdes nämligen just som en sådan i predikans
inledning, i hela sitt liv tjänade han troget Gud, och var alltså en väl vald
tjänare. Författaren använde också Lukasevangeliet: ”Vem, tror du, är en
klok och trogen tjänare, vem är en herre över hans familj. Erik den helige var
i linje därmed en trogen tjänare i hela Guds hus, i analogi med en text ur
Hebreerbrevet.382

Ett troget sändebud
I samma predikan till Erik den helige utvecklades temat om
förutsättningarna för det goda styrandet: det måste utgå från trofasthet. I
flera avseenden var detta endast ytterligare ett uttryck för den trogne
familjefaderns ideal, men det innehöll också andra väsentliga dimensioner.
Den ideale regenten skulle vara ett trofast sändebud, något som kopplades
ihop med kärleken till den som man tjänade. I predikans andra
380 C 395 fol. 176 r. (Tore Andersson till Erik) Refererar till I Tim. 1:12, Is. 1:23.
381 Is. 1:23-24.
382 C 395 fol. 176r (Tore Andersson till Erik) Hebr. 3:5.
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underavdelning behandlades kärlekstemat just med den innebörden.
Vänskapen yttrade sig genom ett kärleksfullt hjärta, skrev Tore, och: ”Därför
är en tjänare god och trogen om han aldrig säger emot sin herre.”383 Det
leddes över till att en kung måste vara sant modig: Bibelns David var kung
Sauls mest trogne tjänare, vilket ska förstås som manus fortis, verklig
tapperhet. Här lyftes Erik fram som ett exempel: han tog kraftfullt itu med
hedningar och orättfärdiga, men var trogen och inriktad på det kungliga
riket, det vill säga himmelriket, och den sanne Guden.
I den tredje underavdelningen fortsatte utvecklingen av temat, nu med
betoningen på kärleken till vännernas trofasthet. Herrar och prelater skulle
visa sin trofasthet genom att styra sina underlydande.384 Härskandet skulle
löpa problemfritt om härskaren vore rättfärdig och trofast mot Gud. Men så
gick det enligt Tore inte till i samtiden:
Ordspråksboken 13: ’Ett troget sändebud ger hälsa’. Och Ordspråksboken
27[?]: ’Den kloke föder och undervisar sitt folk och dessa trognas avkastning
blir ett exempel för deras väktare’, om vilket Uppenbarelseboken 19: ’den
som satt på hästen kallades Trofasthet och Sanning, och han dömer och
strider i rättfärdighet.’ Men så är det inte idag (min kurs.).385

Vid två tillfällen skrev alltså Tore rent ut att styret i hans samtid inte skedde i
enlighet med de normer som borde gälla. Och de normer han lade fast var att
kungens funktion i samhället var att vara Guds tjänare och se om Guds hus
och familj, det vill säga samhället och folket. Trofasthet mot Gud var också
en oundgänglig grund för ett legitimt och gott ledarskap.
Som sista underavdelning i predikan anförde Tore att den fjärde
trofastheten var att stå fast vid sina medhjälpare. Annars var man som falska
riddare som när de såg sin herre sårad i strid, lämnade denne och flyr.386 Så
gjorde inte Erik den helige, som djärvt avancerade mot Guds och hans rikes
fiender och stred till sin död i enlighet med visa råd. Temat påminner starkt
om det budskap Heliga Birgitta riktade till kung Magnus Eriksson
beträffande dennes korståg i österled.387
Tore utvecklade där inte rådgivningstemat ytterligare, utan riktade i stället
in sig på temat rättvisa. ”Lid för din själs skull i rättvisa och strid till döden
för rättvisan, så ska Gud slå dina fiender åt dig,”388 Om kungen stred för
rättvisan skulle han belönas med att erhålla rättvisans krona (coronam
iusticia). Det återknöt till predikans inledande tema, där det talades om att
383 C 395 fol. 176v (Tore Andersson till Erik)
384 C 395 fol. 177r (Tore Andersson till Erik)
385 C 395 fol. 177r (Tore Andersson till Erik). Hänvisar till Ords. 13:17, Upp. 19:11.
386 Med hänvisning till II Reg. 1:3.
387 Lind 1991.
388 C 395 fol. 177r (Tore Andersson till Erik) Jfr. Eccli. 4:33, Jesu Syraks vishet 4:28.
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trohet in i döden skulle leda till att man fick livets krona (coronam vite).
Efter ytterligare utläggningar i ämnet skrev Tore: ”Men ack, det finns många
som är falska vänner och följeslagare till Kristus”, och bekräftade
iakttagelsen med ett citat ur Jesu Syraks vishet, om människor som är vänner
när det passar, men som överger en i nödens stund.389
Predikan till Erik den helige avslutades med en distinktion i tre led, om
hur uttrycket livets krona skulle tolkas. Utläggningen bestod huvudsakligen
av två stora citat ur Birgittas uppenbarelser, sjätte boken, där rättvisan och
trofastheten mot Gud diskuterades. Som motsats till livets krona gavs
exempel på tre andra typer av ’kronor’ som i stället hörde synden till. Den
ena var en krona av rosor, som symboliserade köttsliga njutningar. Den
andra var en guldliknande krona som symboliserade rikedomar. Den tredje
och sista var högmodets krona. Samtliga tre exempel handlade naturligtvis
egentligen om vådan av att sätta det världsliga framför det andliga. I
samband med det andra exemplet anförde predikoförfattaren just Birgittas
uppenbarelse, som handlade om när Jesus talade till henne om att undvika
djävulens frestelser.
Tore Andersson utvecklade girighetstemat med att skriva att om de
styrande eftersträvade rikedomar var det som när rovfåglar samlas över riket,
de fattiga hamnade då i lejonens käftar. Det finns en direkt förbindelse
mellan budskapet i denna predikan och en av kommentarerna som skrivits in
i Vadstenadiariet. Samme Tore Andersson hade, som vi sett ovan, beskrivit
styret under Albrekt av Mecklenburg med orden, ”Då slog rovfåglarna ner
på bergets toppar, ty tyskarna plågade landet i många år.”390 I predikan kan
man se vilken betydelse Tore lade i begreppet rovfåglar. Tore hade ju senare
också tillfogat ytterligare ett tillägg till den notis för år 1389, då Margareta
tagit makten, där han menade att i jämförelse med danskarna blev tyskarna
betraktade som änglar av rikets invånare.391 När drottning Margareta kom
till Vadstena med biskoparna och rådet i samband med räfsten 1399 var det
också Tore som beskrev besöket. I sin karaktäristiska kärva stil noterade han
utan omsvep att:
Vidare, på jungfru Marie himmelsfärd kom drottningen fru Margareta till
Vadstena med rikets biskopar och rådsherrar i avsikt att lägga Vadstena by
under kunglig beskattning och skilja den från klostret, men Gud allsmäktig
bestämde annorlunda.392

389 Jesu Syraks vishet 6:8.
390 DV 22:2. Observera att Tore Andersson skrev in sitt tillägg till notisen flera decennier
efter att händelsen (Albrekts maktövertagande 1365) ägt rum.
391 Notisen diskuteras ovan.
392 DV 103:1-2.
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I predikan fortsatte så behandlingen av maktbegreppet. Utifrån Birgittas
uppenbarelse varnades för djävulens makt. Då de styrande föll för djävulens
frestelser styrdes de enligt dennes vilja, och då skulle de inte vilja styras
efter Guds lag.393
Under decennierna efter Birgittas kanonisering formulerade alltså
vadstenabröderna ett politiskt tänkande som legitimerades med Heliga
Birgittas gärning. Betoningen föll dock på vissa delar av denna, bilden av
helgonet fyllde ett behov som vadstenabröderna hade i sin egen samtid. Den
kamp som förts av Birgitta, först i Sverige men sedan under flera decennier i
Rom, hade haft en nära anknytning till sådant som var akuta problem under
hennes levnad. Den politiska kartan i Sverige var dock stadd i ständig
förändring och Vadstena klosters invånare befann sig i brännpunkten i denna
utveckling.
Som framgått fanns det drag av politisk kritik redan i predikan före
Birgittas kanonisering. Det svenska riket präglades också under klostrets
första decennier av ständiga strider och krigsföretag. Genom att predika över
vredens tid gjorde man klart att detta stred mot Guds avsikt med det jordiska.
Ungefär samtidigt med Birgittas kanonisation skedde en förändring därvid,
eftersom Margareta fick makten med stöd av en stor del av den aristokrati
som också stöttade klostret. Som vi sett i Tore Anderssons predikan till
Birgitta och Erik så förekom explicit kritik av samtida förhållanden även
under Margaretas styre.
Motsatsen till Guds styre på jorden var djävulens. Det framkom i predikan
kring sekelskiftet 1400 och var naturligtvis en allvarlig sak. I den
uppenbarelse där Jesus varnar Birgitta för att låta djävulens vilja få
inflytande över jorden handlar det mycket om rättvisan. Kristus säger sig i
uppenbarelsen döma både genom sin gudomlighet och sin mänsklighet, och
låter den som förtjänar det träda in i det förlovade landet. Djävulens avsikt
skulle vara att ersätta Guds lagar med sina egna regler.394 Detta illustrerar
just den tankegången att lagen och Guds vilja är detsamma.

Lagarnas ursprung
Som framgått i kapitel tre var rättvisan en central kategori i det politiska
tänkandet, knutet till föreställningar om den ideale kungen som en rex iustus,
och till de teologiska grundprinciper som höll juridiken för ett instrument för
uppbyggandet av Guds rike på jorden. Tematiken behandlades naturligtvis
också senare. I en Henrikspredikan av Tore Andersson knöts till exempel
helgonets liv nära an till rättvisan. Där talades om att han fått ’rättvisans
393 C 395 (Tore Andersson till Erik)
394 C 395 fol. 177v (Tore Andersson till Erik).
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krona’ (coronam iusticia). Detta, menade författaren, gjorde att han kunde
sägas ha spritt ljuset, och i en vers utvecklades det hela: Henrik hade spritt
evangeliernas lära och han hade stridit för tron.395
Återigen framfördes klagan på samtida förhållanden i predikan. I en
predikan till den helige Henrik hade den anonyme författaren skrivit:
Detta är den magnifika trons verk, som ger omsorgen sin upplysning,
dygderna sin prövning, jämställdheten och fromheten sin sötma. Detta är
styrkan, som överallt bevarar rättvisan, det vill säga att neka det onda och
göra gott, och som en följd därav alla dygder, eftersom lagarnas ursprung är
den allomfattande dygden. [?] Men ack! Idag tar den orättvisa lagen över,
som det sägs i Vishetens bok: Vår styrka ska vara lag och rätt, och i Jesaja:
Rättfärdigheten stannar långt borta, den snubblar på torget, ridderligheten
kan inte träda in.396

Under senmedeltiden var kriget och konflikten en ständigt närvarande
realitet. Tore Andersson tog upp sådana frågor i sin predikan till Erik den
helige på 1390-talet. Han menade då att ledarna skulle döma och strida i
rättfärdighet, och verkade vara förespråkare för en mer hårdför kamp för att
återinsätta rätten. Han citerade Jesaja, som svarade på hur man skulle handla
med en stad som blivit hemvist för mördare:
Jag ska lyfta min hand mot dig och bränna din ugn till renhet, och återinsätta
dina domare, som fanns där tidigare, och dina rådgivare, som förr. Därefter
ska du kallas en rättfärdig stad, en trofast stad.397

Betoningen låg här på förekomsten av domare och rådgivare, som
underförstått hade mist sitt inflytande. Domarnas uppgift var att garantera
lagen, medan rådgivarna skulle tillhandahålla vishet. Det framgick i
fortsättningen av predikotexten. Erik den helige var exemplet på hur en kung
borde handla, i kontrast till de riddare som flydde då de mötte motstånd. Erik
den helige var inte sådan:
Så var inte detta helgon, som djärvt ingrep mot Guds fiender och sitt rike och
stred intill döden i enlighet med visa råd.398

Striden i fråga skulle handla om rättvisan, enligt den fortsatta
framställningen. Tore citerade Jesu Syraks vishet:
Lid för din själ i rättfärdigheten och strid in i döden för rättvisan, så ska
Herren hjälpa dig mot dina fiender.399

395 C 395 fol. 165r (Tore Andersson till Henrik).
396 C 85 fol. 27v-28r (Anonym till Henrik).
397 C 395 fol. 177r (Tore Andersson till Erik) Jes 1:26.
398 C 395 fol. 177r (Tore Andersson till Erik)
399 C 395 fol. 177r (Tore Andersson till Erik) Sir 4:33.
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I predikan till Erik den helige sades även denne ha stridit och dömt med
hjälp av rätten, något som framställdes som en av hörnstenarna i hans
gärning som helgon, och även han pryddes av såväl livets som rättvisans
krona, något som var hans belöning.400 Utläggningen knöt på så vis samman
två viktiga teman – visa råd och rättvisan. Dessa två var för
vadstenabröderna uppenbarligen starkt förenade med varandra.
Tore Andersson var inte ensam om att framföra kritik mot det samtida
styret. Liknande tankar framträdde i två predikningar skrivna av en anonym
broder omkring år 1400. De var skrivna för att hållas på den helige Henriks
dag.401 I den första av de två uppehöll sig författaren kring den strid
människan behövde föra för sin själ. Det var genom tron helgonen vann
kungariket.402 Predikan som följde hade som tema ett stycke ur Job:
”Trältjänst är människans liv på jorden.”403 Allt kristet liv var ett martyrium
om det levdes efter evangelierna, skrev författaren, och menade att Henriks
liv i hög grad var ett sådant: han stred in i döden för att kristna det hedniska
Finland.404 Därefter ägnades predikan åt en utläggning av den andliga
stridens olika sidor.
Den andliga kampen borde för det första utföras genom olika goda verk,
och sådana gjorde Henrik. Han predikade, döpte, argumenterade, rättade till
och utförde biskopens ämbete. Han utrotade därmed många onda ting, och
levde upp till ideal som uttryckts av flera auktoriteter. Det var dock genom
sin styrka han kunde uträtta sitt verk. Denna styrka hade sin grund i
rättvisan, i lagen menar författaren och gör ett kraftfullt uttalande:
Här är styrka, som utgörs av lika delar rättvisa, alltså att avvisa det onda och
göra det goda, och följaktligen alla dygder, eftersom rätten föds ur allmänna
dygder. Men ack, i dag råder orättvisans lag, om vilket Vishetens bok säger:
”Vår styrka är rättvisans lag”, och Jesajas: ”Rätten varar längst…..” Här
ropar alltså den förtryckta kyrkan i Psaltaren: ”Väck hos mig styrkan”.405

Kyrkans förtryckare liknade författaren vid faraoner, som förtryckte Israels
folk i den bibliska berättelsen.406
För det andra borde den andliga striden grundas på trofasthet. Författaren
anförde Hebreerbrevet: helgon ”…vinner kungariket genom tron”.407 En
tredje grund för andlig strid var tålmodigheten, vilket symboliserades av alla
400 C 395 fol. 177r (Tore Andersson till Erik)
401 C 85 fol. 26r-27v (Anonym till Henrik), C 85 fol. 27v-29r (Anonym till Henrik)
402 C 85 fol. 26r (Anonym till Henrik)
403 Job 7.
404 C 85 fol. 27v (Anonym till Henrik)
405 C 85 fol. 28r (Anonym till Henrik)
406 C 85 fol. 28r (Anonym till Henrik)
407 C 85 fol. 28 r (Anonym till Henrik)
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de bibliska personer som lät sig gisslas: Job lät sig piskas och blev
mångfaldigt belönad, David blev piskad och försonades, och Jesus blev
också piskad. Belöningen för alla uppoffringar skulle också komma till dem
som i samtiden accepterade svårigheter för trons skull, och den skulle utgå i
form av tre egenskaper till hjälp för den som gjort sig förtjänt därav. Den
första hjälpen skulle vara styrka mot såväl fysiska som andliga fiender, den
andra storhet (magnanmitatem) så att de inte skulle frukta någon utom Gud,
den tredje skulle vara visheten, så att de skulle se Guds verkliga vilja.408
Lagens stora betydelse framhävdes av samme författare i en predikan till
Erik den helige. Där kopplades också rättvisan ihop med en utförlig
utläggning om dygdens betydelse. Striden skulle föras med Guds dygder och
med rättvisan som vapen.409 Erik den helige framställdes där som ett ideal
när det gällde att undvika de väsentligaste synderna: högfärd (superbia),
girighet (avaricia), överdåd (luxuria). De fattiga, de som syns små på jorden
var de som skulle komma att regera i himlen framhöll författaren vidare.410
Och det kom an på den som styrde, herren, att ge befolkningen dess
dygder.411 Ansvaret för allmogens uppträdande i ålåg därför på ett
övergripande plan överheten.
Under åren kring 1400 visade Vadstena klosters invånare i ord, text och
handling att en bestämd hållning i politiska frågor hade etablerats. Det rörde
såväl deras egen plats som deras uppfattning om omvärldens roller, i
synnerhet omvärldens makthavare. De hade bevarat sin autonomi och
förmått kungamakten och rikets biskopar och rådsherrar att erkänna denna. I
sin egen förkunnelse demonstrerade klostrets bröder hur en makthavare
skulle vara beskaffad. Denne skulle förkroppsliga Birgittas ideal, och
definitionen av maktutövningen var helt igenom religiöst präglad. Den
innebar samtidigt ett explicit accepterande av den rådande politiska
ordningen: i Vadstena kloster rådde ingen tvekan om att en kungamakt var
av nöden i ett rike. De menade dock att kungamakten skulle genomsyras av
religiösa dygder. Det var ett ideal som anslöt till ett äldre kyrkligt politiskt
tänkande.
De politiska idealen som framfördes i predikan kring år 1400 var mycket
praktiskt inriktade. Framför allt framgick att en av klostrets ledande män,
Tore Andersson, var djupt kritisk i sin syn på det samtida styret. Denna kritik
framfördes i predikan till folket vid en tid då det svenska riket genomgick en
politisk utveckling där drottning Margareta sattes in som faktisk regent över
Kalmarunionen. Perioden har av forskningen benämnts det unionella

408 C 85 fol. 28v (Anonym till Henrik)
409 C 85 fol. 50r (Anonym till Henrik)
410 C 85 fol. 49v (Anonym till Henrik)
411 C 85 fol. 50r (Anonym till Henrik)
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enväldet, eftersom drottningens makt var så stark.412 Orsakerna till att man i
Vadstena uttalade sig så kritiskt om det samtida styret måste sökas i klostrets
förhållande till den världsliga makten, till dess plats i det politiska utrymmet.

Det starka klostret kring sekelskiftet
Vid tiden kring sekelskiftet 1400 rådde, som noterats ovan, ett nytt läge i
rikets affärer. Drottning Margareta och en ung Erik av Pommern hade fått
kungamakten över Sverige, liksom tidigare över Danmark och Norge.
Unionen bekräftades alltså 1397 i Kalmar, men redan året innan hade
Margareta angivit tonen för hennes och adoptivsonens regering i Nyköpings
recess. Den visade, att Margareta ville att situationen skulle betraktas som ett
återupptagande av den legitima folkungaättens kungamakt, som avbrutits
efter Magnus Eriksson och dennes son Håkan, Margaretas make.
I Vadstena kloster märkte man av de nya förhållandena. Det var för det
första uppenbart att Margareta (och Erik av Pommern) gärna bekräftade
klostrets starka ställning i riket. Det framkom redan vid första besöket
samma år som Margaretas styrkor vunnit det av görande slaget mot Albrekts
vid Falköping 1389.413 Några år senare framkom hennes intresse för klostret
på ett lika tydligt sätt. År 1393 arrangerade klostret ett högtidligt
skrinläggande av den tämligen nykanoniserade Birgittas kvarlevor. Vid det
storslagna tillfället närvarade ånyo drottning Margareta och rikets frälsemän.
Skrinläggningen och den övriga hanteringen av ett helgons reliker var
viktiga ceremonier i den medeltida kyrkan, ett sätt att visa helgonet vördnad
genom att ge dess reliker en mer påkostad inramning eller att helt flytta
relikerna till en mer framträdande plats.414 I diariet står att man genomförde:
…det högtidliga upplyftandet och förevisandet av vår ärofulla moders, Heliga
Birgittas, hela kropps reliker; detta kallas ’skrinläggning’ på folkspråket.415

Syftet var att fira och bekräfta Heliga Birgittas betydelse för hela samhället.
Det hela var nämligen en synnerligen storslagen ceremoni. Dagen inleddes
med att den nye Linköpingsbiskopen Knut Bosson invigdes till sitt ämbete i
klosterkyrkan. Ärkebiskopen och biskoparna i Västerås och Växjö förrättade
invigningen. Därefter genomförde dessa biskopar samt biskopen i Skara det
högtidliga upplyftandet av Birgittas reliker. Det hela beskrevs som den
största procession invånarna sett: Fyra biskopar bar Heliga Birgittas skrin
412 Se diskussion i Reinholdsson 1998, s. 31 och där anförd litteratur.
413 Se ovan, kap. 3.
414 Finucane 1977.
415 DV 77:2.
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med relikerna in i kyrkan och satte den på högaltaret i brödrakoret, varefter
de uttalade välsignelser och lovprisade Herren för hans helgon.416
Kombinationen av biskopsinvigningen och ceremonin med Birgittas
reliker måste ha varit särskilt effektfull. Det hela ger intryck av en
manifestering på flera plan. Därför blir också beskrivningen av dem som
deltog som åskådare central. Som tidigare nämnts beskrev en notis i diariet
hur människor från alla lager i samhället funnits där. Dessutom betonades att
människor kommit dit från alla håll, i synnerhet våra tre riken.417
Det är troligt att den nordiska unionen var en realitet då notisen skrevs,
men det är svårt att säga om den blev det först 1397, eller om den i den
politiska elitens medvetande var det redan innan. Hur som helst framställdes
Vadstena kloster med den formuleringen som en angelägenhet för hela den
nyvordna nordiska unionen. Det speglade en konkret verklighet, eftersom
intresset för orden verkligen verkade vara universellt nordiskt som vi sett i
kapitel 3 ovan. Dessutom var det så kallade birgittinska partiet bland svensk
aristokrati och världsligt frälse vid denna tid för en nordisk union. Vadstena
klosters positivt klingande benämning på enigheten mellan rikena var därför
i linje med en dominerande hållning inom den svenska politiska eliten vid
denna tid.418
Uppslutningen vid ceremonin, och beskrivningen av den i diariet, visar att
Vadstena kloster och Heliga Birgitta spelade en symboliskt viktig roll för
den politiska eliten. För drottning Margareta var klostret centralt, ty hon
hade ännu inte slutgiltigt tagit makten över det svenska riket och hon var
beroende av de svenska stormännen och biskoparna, för vilka Vadstena var
ett centralt politiskt projekt.419 Det var dessa som senare, 1396 och 1397,
skulle ge henne och Erik av Pommern rätten att regera i Sverige. För
Vadstena var mötet också väsentligt, eftersom det bekräftade den centrala
plats klostret fått inom denna elit. Klostret var ännu inte färdigkonstruerat
vare sig materiellt eller kulturellt. Det var viktigt att demonstrera dess
betydelse för klostrets invånare och för omgivningen.
Skrinläggningsceremonin 1393 framstår som central också av ytterligare
en anledning. Dess storslagenhet står i kontrast till en förhållandevis enkel
tillställning som hölls några decennier senare. År 1412 skrinlades nämligen
Birgittas reliker på nytt. Från det tillfället finns inga liknande rapporter om
stora folksamlingar och tillresta dignitärer. Så dags var klostrets position
tämligen säker.
En sådan ställning hade emellertid krävt en kamp. Nyköpings recess, som
undertecknades 1396, hade nämligen givit Margareta, Erik av Pommern
416 DV 77.
417 DV 77:3.
418 Nyberg 1991e.
419 Olesen 1991, s. 173-175.
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möjlighet att försöka kräva in gods även från Vadstena kloster. Så skedde
också. Under perioden 1397-1403 utkämpades en strid, i samband med
vilken man åtminstone från majoriteten av klosterinnevånarnas sida
uppfattade det som så att abbedissan, Ingegerd Knutsdotter, tillsammans med
Linköpingsbiskopen Knut Bosson gick drottningens ärenden. Abbedissan
anklagades i ett spektakulärt brev, sänt till påven, bland annat för att ha
förskingrat klostrets egendom. Troligen betyder det att man ansåg att hon
lättvindigt givit efter för en del av kungamaktens krav.420
Abbedissan Ingegerd var dotterdotter till Heliga Birgitta. Striderna
innebar att hon tvangs avgå och hon levde sedermera i obemärkthet i
klostret. I stället blev Gerdeka Hartlevsdotter klostrets överhuvud. Hennes
far Hartlev Bolk hade varit med Birgitta i Rom och hela hennes familj hade
frikostigt stöttat klostret.421 Från hennes tid som abbedissa rapporterades
inga större kontroverser.
Ingegerd hade av allt att döma faktiskt haft nära band till drottning
Margareta. Hennes mor, Märta Ulvsdotter, hade som tidigare nämnts varit
hovdam i Norge hos den då mycket unga prinsessan Margareta. Det är
möjligt att Margaretas handlande under räfsten bland annat syftade till att
etablera ett förhållande av dominans över Vadstena kloster, en av rikets
viktigaste tillgångar ideologiskt sett. Tidigare kungadynastier hade haft för
sin tid centrala kloster som sina dynastiers centra, och detta var ett mönster
som kändes igen från kontinenten. Då Magnus Eriksson och Blanka
donerade till Vadstena 1346 och 1347, hade de helt tydligt tänkt sig att
klostret skulle fylla en sådan funktion för deras dynasti. Margareta kan ha
haft liknande ambitioner. Hennes tidiga intresse för Vadstena kan tolkas som
ett försök att inrangera klostret under hennes kontroll. Att hennes
barndomskamrat Ingegerd Knutsdotter var abbedissa där bör i så fall
ytterligare ha ökat hennes känsla av annalkande seger. Placeringen av en
släkting eller annan nära kontakt som abbedissa eller abbot över ett mäktigt
kloster var en viktig del i världslig maktutövning. Nu hade inte Margareta
placerat Ingegerd på hennes post, men hennes roll i klostret bör ha varit
välkommen då Margareta började överta regentskapet över Sverige.
Torvald Höjer har beskrivit de mängder av föranstaltanden Margareta
gjorde för klostret under sin tid som drottning, från 1389 till sin död 1412.422
Hon utfärdade ett flertal privilegiebrev och utverkade också påvlig indulgens
för Vadstena. Hon gjorde förberedelser för att skänka in flera systrar, varav
två var flickor ur hennes egen släkt. Dessa båda flickor var ännu inte fyllda
420 Se Berglund 2000 med hänvisningar. Exakt hur stort abbedissans inflytande egentligen

var över egendomstransaktioner och klostrets utveckling är inte utrett.
421 Gerdekas mor var syster till Linköpings biskop Hermansson. Modern levde också i
klostret som änka. Se kapitel 3, ovan.
422 Se Höjer 1905, s. 156-160.
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arton år, och därför utverkade hon särskilda tillstånd från påven för att
skänka in dem i klostret. Den ena flickan var syster till Erik av Pommern,
men av okänd anledning kom hon aldrig att gå i kloster.423 Den andra,
Ingeborg, var dotter till hertig Gerhard av Holstein. Hon trädde in i Vadstena
vid elva års ålder 1408, då drottningen samtidigt var på besök i klostret.424
Ingeborg kom senare att bli klostrets abbedissa. Såväl Margareta som Erik
skänkte också frikostigt till Vadstena, och båda kom att antas som
medlemmar ab extra i klostret.
Man kan se kulmen för Margaretas egna planer för klostrets roll i hennes
styre år 1400. Då hölls ett rådsmöte i Vadstena på vilket man beslutade att
formellt överlämna kungamakten till Erik av Pommern. Enligt diariet
berodde dröjsmålet på att han tidigare inte uppnått myndig ålder. I samband
med mötet uppehöll sig kungen, drottningen, biskoparna och rådet i
Vadstena i nästan en hel månad. Ett stort antal systrar och bröder invigdes
också vid det tillfället.425 Maktöverlämnandet i sig var symboliskt,
Margareta styrde i praktiken riket till sin död 1412.
Majoriteten av medlemmarna i Vadstena kloster ville strida för fortsatt
autonomi. I sin strid tog de till en rad vapen. Ett av vapnen var deras
relationer till rikets biskopar och aristokrati. Drottningens domhavande var
riddaren Sten Bengtsson (Bielke), son till Heliga Birgittas systerdotter. I
diariet beskrevs hur rikets styresmän kom till Vadstena i oktober 1399 för att
ta Vadstena by ifrån klostret. I gruppen ingick, förutom drottningen och
hennes domhavande, hela rikets råd och dess biskopar.426 De flesta av dessa
tillhörde klostrets varmaste anhängare, vilket framkom på flera sätt.
Linköpingsbiskopen Knut Bosson samarbetade med abbedissan Ingegerd
och var enligt uppgift släkt med henne. Biskoparna Henrik från Uppsala,
Tord i Strängnäs och Nils i Västerås namngavs också i diarienotisen; de
tillhörde också klostrets krets och hade i flera sammanhang arbetat för att
stärka det. När Uppsalabiskopen Henrik dog 1408 fick han en dödsruna i
diariet där det omtalades, att han varit med Birgitta i Rom i flera år.427
Riddarna Ture Bengtsson, Torkel Haraldsson och Nils Magnusson nämndes
också. Ture Bengtsson (Bielke) var bror till Sten och därmed också
systerdotterson till Birgitta. Dessa båda begravdes i klostret och fick
utförliga dödsrunor.428 Torkel Haraldsson (Gren) begravdes också i klostret
423 Höjer 1905, s. 159.
424 Höjer 1905, s. 158-159.
425 DV 110.
426 Notisen i DV 103 med kommentar. Drottning Margaretas räfst så som den berörde

Vadstena kloster behandlas i Lars-Arne Norborgs avhandling, s. 50-63.
427 DV 159.
428 DV 167, 240. De var söner till Ingeborg Magnusdotter, som var Heliga Birgittas
systerdotter, i hennes första äktenskap.
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och där beskrevs då hur han uträttat mycket gott för klostret och varit en
tapper stridsman.429
Under kampen om makten över klostret kring sekelskiftet 1400 befann sig
flera bröder i Rom. Kontakterna med kurian var inte helt okomplicerade,
eftersom besluten som togs där emellanåt gick emot klostermajoritetens
önskningar, men i flera fall hade bröderna framgångar. De lyckades till
exempel utverka bullor som gav ytterligare inkomster åt Vadstena, bland
annat en från 1401 som gav 100 dagars avlat åt den som åhörde
vadstenabrödernas predikningar.430 Den ovan nämnde Tore Andersson och
klostrets generalkonfessor, Erik Johansson, reste också till Rom 1402 och
förmådde påven att utse en relativt opartisk medlare, biskopen i Strängnäs,
att försöka lösa konflikten med abbedissan.431 Påvemaktens inställning till
världsliga furstars försök att ta egendom från andliga institutioner var
givetvis negativ, något som stödde klostrets sak.432
Vadstena klosters var också ett centrum i kyrklig bemärkelse. Det
berättades i mirakelsamlingarna att vid ett fall hade en man först vänt sig till
Skänninge kloster för att få bot för en åkomma, men där fått rådet att i stället
vända sig till Vadstena.433 Det är också talande att invigningen av
Linköpings nye biskop Knut Bosson skedde i Vadstena klosterkyrka år 1393,
i samband med skrinläggningen och hela maktelitens besök. Att hans första
visitation i klostret dröjde till 1402 berodde eventuellt på konflikten inne i
klostret. Han sågs där som en av abbedissans lierade och som en person som
inte handlade i enlighet med klostrets bästa.
Det är inte säkert varför drottning Margareta så småningom ändrade
inställning och demonstrerade sin underkastelse under klostrets auktoritet.
Möjligen berodde det på att såväl kyrkan som de mäktigaste stormännen
stöttade klostret. Margareta riskerade också att framstå som en för Gudi
misshaglig drottning, en regina iniqua, om hon framhärdade. Det var redan
innan så illa att bröder i Vadstena kloster höll henne för en sådan.434 Att
påvemakten efter hand kom att gå på de dominerande vadstenabrödernas
linje var säkert också betydelsefullt. I alla händelser så markerades det
stärkta klostrets position tydligt år 1403. Först tvangs abbedissan Ingegerd
avgå i februari och Gerdeka Hartlevsdotter blev abbedissa i hennes ställe.
Inte långt därefter, troligen i februari, kom drottning Margareta på besök till
429 DV 112 med kommentar.
430 Höjer 1905, s. 145.
431 Höjer 1905, s. 153-154.
432 Den

svenska kyrkans inställning till kungamaktens politik beträffande
egendomsöverföringar var negativ. År 1396 utfärdade Sveriges biskopar ett bannlysningsbrev
som lade riket under interdikt för att markera missnöjet. Norborg 1958, s. 51.
433 Fröjmark 1992.
434 Olesen 1991, s. 177-178.
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Vadstena kloster. Hon intog en mycket ödmjuk hållning. Hon framförde en
berättelse om en dröm hon haft till bröderna, då de talades vid i förtroende.
Enligt drömmen hade hon varit i stor fara och inte sett sig någon räddning.
Av en mycket ärofull fru klädd i grått hade hon då i drömmen uppmanats:
”Älska bröderna i Vadstena och du ska frälsas från dessa dina faror!”.435
Notisen visar hur intimt abbedissans maktförlust var förbundet med att
drottning Margareta i ord och handling visade sig underdånig mot klostret.
Dessutom är notisen intressant därför att den censurerats. Texten börjar:
”Vidare, då allt detta skett på så sätt, sade till sist drottningen fru Margareta i
förtroende…”436 Bladet precis dessförinnan hade skurits bort ur
handskriften. Margaretas besök hade alltså beskrivits ytterligare, på den
bortskurna delen. Vad som där stått om besöket, och vad som skrivits där i
övrigt, är inte känt.437 Senare samma år kom drottningen på ett nytt besök.
Hon kom på julaftonen, den mest betydelsefulla dagen för besök under
året.438 Som det står i diariet:
Av fromhet och för att få syndaförlåtelse uppehöll hon sig här med sitt följe
ända till efter trettondagens oktav [13/1]. Men en av de sista dagarna under
denna tid bad hon ödmjukt konventet att få ett broderskapsbrev, att få bli
syster och delaktig i klostrets andliga tillgångar; och hon fick detta. På den
allra sista dagen av sin vistelse här kallade hon till sig först systrarna och
därefter bröderna i samtalsrummet och kysste fromt allas händer för att
bekräfta att hon blivit syster. En lekbroder täckte, som brukligt var, sin hand
med manteln innan han vidrörde hennes hand. Men hon ville inte detta utan
sade: ’Nej, jag tänker inte alls göra så! Räck mig i stället din nakna hand,
utan att täcka den, för nu har jag blivit din syster!’439

Det ska enligt min mening tolkas som att drottningen underkastade sig
klostrets auktoritet inför omvärlden. Öppet trotsade inte drottningen
Vadstena efter detta. Lars-Arne Norborg har visserligen visat drottningen
räfst hårdnade på 1400-talet, varvid en del gods frångick klostret. Det är
dock ett förhållande som inte demonstrerades öppet vare sig av Vadstena
kloster eller av drottningen själv.440 Vadstena klosters auktoritet och status
hade därmed bekräftats. Dessutom kom dess politiska budskap att även
fortsättningsvis ha formen av en självständig ideologi, inte underkastad
någon yttre auktoritet förutom den övergripande kyrkans.

435 DV 120. Som Gejrot skriver är det säkerligen så att med den ärofulla gråklädda frun
avsågs Birgitta. Gejrot 2000, s. 528.
436 DV 120.
437 Se kommentar till DV 120. Se också Berglund 2000.
438 Reinholdsson 1998, s. 222.
439 DV 123:1-4.
440 Norborg 1958, s. 56-60.
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Politiskt tänkande i Vadstena ca 1416-1440
Vid sekelskiftet 1400 och en tid därefter uppträdde man i Vadstena kloster
med självklar auktoritet i politiska frågor. Det hängde samman med att
klostret hade kontroll över den egna institutionen och dess förhållande till
andra aktörer i det politiska utrymmet. Kungamaktens försök att utöva
övermakt över klostret avvisades framgångsrikt. Vid denna tid var klostret
av allt att döma just så autonomt som Birgitta hade tänkt sig att det skulle
bli. Dess nära band till samtidens elit, däribland kungamakten och den
världsliga och andliga eliten, kontrollerades av dem själva. Det förhållandet
speglades också i predikan.
När drottning Margareta dog 1412 tog Erik av Pommern över
regentskapet även i praktiken. Eftersom förhållandet mellan klostret och
drottningen varit så särpräglat är det motiverat att göra åtskillnad i analysen
av samhällssynen som formulerades där under hennes regering, och den som
tillkom under hennes efterföljares tid vid makten. Den perioden är också
särpräglad eftersom en av de mest mytomspunna processerna i svensk
historia, Engelbrektsupproret, ägde rum då. Påverkades det politiska
tänkandet i Vadstena kloster av dessa händelser?

Konsten att regera väl
I predikan till Erik den helige hade Tore Andersson i det sena 1390-talet
framhållit att Gud och Kristus valde makthavare. Han uppehöll sig i sin
predikan kring temat herre över sin familj, där Kristus var den gode
familjefadern. Kristus hade handlat gott, som en familjefar borde, genom att
välja Erik till tjänare. Erik var nämligen en trogen tjänare. Därmed
framställdes Kristus också som den överordnade, som den som utövade
makten över kungen.441
Teman kring maktens ursprung och utformning behandlades också under
den period, då Erik av Pommerns och drottning Filippas styre gav Vadstena
en så central plats i riket. Under den perioden var också några av Vadstenas
mest tongivande bröder verksamma. Det är på grund av källäget bra att
inleda perioden just år 1416. Då trädde nämligen två av de mest produktiva
bröderna in i klostret.
Åke Jönsson levde i Vadstena 1416-1442, och han blev sedan biskop i
Västerås, därtill kallad av kapitlet där. En annan broder, Johan Benekesson,
trädde in vid samma tillfälle som Åke och blev diakon i klostret. Han skrev
också många predikningar, och verkar ha varit flitigt verksam fram till sin
död 1461. Den tredje brodern som bör nämnas särskilt är Johan
441 C 395 fol. 176 v. (Tore Andersson till Erik)

120

Borkvardsson, som blev prästbroder i Vadstena 1428. Under ett år, 1443-44,
var han också klostrets generalkonfessor, varom mer i nästa kapitel.
Teologen Stephan Borgehammar har i en artikel visat att Åke Jönsson och
Johan Borkvardsson är de som intog en särställning under denna period.
Deras predikningar uppvisade en stor självständighet och han menar att de
därför kan kallas predikoförfattare i ordets rätta mening. Deras predikningar
blev mycket flitigt kopierade av senare predikanter. Båda kom ju också att få
höga ämbeten.442 Johan Benekesson däremot, menar Borgehammar, kan mer
betraktas som en kompilator, en något mer osjälvständig sammanställare av
text.443
Dessutom finns flera intressanta anonyma predikningar från denna period.
I två samlingar, C 317 och C 389, finns många predikningar till nordiska
helgon med intressant innehåll. Enligt Monika Hedlund är båda samlingarna
troligen författade av samma person, och Stephan Borgehammar menar att
åtminstone C 389 är tillkommen före 1430.444
Åke Jönsson lade fram en sammansatt kungaregel i sin predikan till Erik
och Henrik. I en Erikspredikan lade han med en tydlig struktur ut en hel lära
om hur kungamakten skulle utövas. Erikspredikan inleddes med ett citat ur
Första Krönikeboken: ”Jag valde dig, som uppförare av Herrens
helgedom”.445 Temat var alltså Guds val av härskare. Erik den helige
kallades längre fram i predikan ”Sveriges kung och rikspatron”, rex et
patronus Swecie, och använde där alltså rikspatronsbegreppet. Åke använder
det i förbifarten, utan att betona det särskilt, vilket bör vara ett tecken på att
det var välbekant för både honom och församlingen. Som vi sett ovan så är
rikspatronsbegreppet i världsliga sammanhang tidigast belagt 1371.
Åke Jönsson presenterade Erik den helige som en man som levt upp till
höga kyrkliga krav på dygd. Därför borde Erik ”… användas i dag till att
hylla den heliga kyrkan och till förebild för oss.”446 Även längre fram i
inledningen kallas Erik för patronus nostri, vår patronus.447
Predikan delades i tre större delar, med hänvisning till Augustinus som
menat att tre frågor borde ställas när man utredde lämpligheten i valet av
präster och ledare i såväl världslig som andlig mening. De tre frågorna var,
”Hur trädde han in?”, ”Hur levde han?” och ”Hur styrde han?”448
Hur trädde då Erik in i sin ställning? Genom att Herren valde honom,
svarade Åke, vilket också var det rätta sättet att tillträda kungaämbetet, ty så
442 Borgehammar 1995, s. 96-98.
443 Borgehammar 1995, s. 96-98.
444 Hedlund 1993, Borgehammar 1995, s. 95.
445 C 335 fol. 319r-322r (Åke Jönsson till Erik)
446 C 335 fol. 319r (Åke Jönsson till Erik)
447 C 335 fol. 319r (Åke Jönsson till Erik)
448 C 335 fol. 320r (Åke Jönsson till Erik)
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hade Israels kungar fått sina ställningar. Gud kunde grunda sitt val på tre
olika urvalskriterier. Det första var gudomlig inspiration. Gud valde då den
som föreföll mest full av tro och helig ande. Det andra urvalskriteriet var
genom utförda mirakler eller andra yttre tecken, och det tredje slutligen var
genom att en person gjorde troligt att han besatt exceptionella egenskaper.
Så valdes till exempel David, då han visade på dådkraft och gav ett attraktivt
intryck. Därav kan man sluta sig till att
…den som ska väljas, bör vara dådkraftig, mäktig i goda verk och i tal och i
framtoning, utföra önskvärda goda exempel och vara vacker inför Gud och
människor./…/ På så vis blev den Gudi behaglige helige Erik, det vill säga i
enlighet med sitt goda liv, sitt intellekt och sitt heliga tal.449

Därefter undervisade Åke om den andra av Augustinus frågor, ”Hur levde
han?”, där man om Erik kunde säga, ”i dygdigt samarbete med Gud.”450
Hans dygd visade sig dels i att han försakade sig själv, dels i att han späkte
sig, dels i att han handlande kraftfullt. Följaktligen kunde man sjunga om
Erik:
Hell dig dyre martyr, ärorike Guds stridsman. Hell dig ärorike kung. O Erik,
svenskarnas kung, som kom för våra synders skull och spred glädje.451

Sången hämtade Åke ur missalet för Eriks festdag. Han gick så vidare i
utvecklingen av temat med att beskriva vad Erik gjorde för andra. Han hade
levt i dygd i förhållande till sin nästa, vilket visade sig i att han tillämpade
lagen rättvist, han hade ett gott rykte och han levde i trofasthet mot Gud.
Den tredje frågan Augustinus ställt med anledning av en makthavares
legitimitet gällde det sätt på vilket denne regerat. Om den helige Erik kunde
man då säga: ”Rättrådigt och gott.” Därefter fördjupades temat i fyra led,
fyra väsentliga hörnstenar i det goda styret. För det första hade Erik regerat
genom rätta domslut, han hade använt lagboken som en lans för att rensa
jorden från de orena. För det andra hade han varit klok i förhandlingar som
rörde riket. En kung, förklarade Åke, måste vara ihärdig då det gällde att
undersöka såväl sådant som rörde själens hälsa, som sådant som gällde den
allmänna saken (res publicam). Det väsentliga var att kungen skulle vara
frågvis och nyfiken.
Han citerade därefter ur den kanoniska rätten som handlade om hur
prinsar skulle regera:

449 C 335 fol. 320v (Åke Jönsson till Erik)
450 C 335 fol. 321r (Åke Jönsson till Erik)
451 C 335 fol. 321r (Åke Jönsson till Erik)
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Kunniga världsliga furstar bör resonera i enlighet med kyrkan, som styrs
enligt Kristi direktiv. För om man sprider fred och Guds ordning genom
trogna furstar, alltså på god grund, krävs det av dem sådant förstånd, som
deras kyrka givit dem ära för.452

Det Åke Jönsson presenterade var alltså den kyrkliga politiska ideologin om
kungen som skyldig att lyda kyrkans direktiv. Om kyrkan godtog en kung
hade de visat denne förtroende, och skulle det visa sig att furstarna inte var
trogna skulle vare sig fred eller god ordning kunna råda. Att han använde
den kanoniska rätten som auktoritet var i sig en ideologisk handling. I den
kanoniska rätten hade teologin fått sin juridiska form, och hävdandet av den i
världsliga sammanhang var ett uttryck för åsikten att kyrkan hade
jurisdiktion över alla aspekter i samhället.453
Därefter tog Åke upp den tredje hörnstenen i en god kungagärning,
nämligen fromhet och barmhärtighet, och citerade ur Konungaboken:
”Kungarna i Israels hus är milda.”454 Därefter anförde han Jobs beskrivning
av sig själv, den gode man han varit innan Gud lät olyckor komma över
honom: ”Jag var den blindes ögon, den lames fötter. För de fattiga var jag en
far.”455 Åke slog så fast: ”En kung bör inte vara en rovfågel eller en
varg.”456 Erik hade också varit en mild och barmhärtig kung.
Den fjärde och sista viktiga delen i kungautövningen var att följa de tre
vise männens exempel och visa stor vördnad för Herren, i deras fall genom
frambärandet av gåvor. Detta vördnadsbjudande helgon visade också sådan
omsorg om det heliga, betonade Åke, och hans främsta uppgift var att tjäna
Herren.457
I Åke Jönssons kungaspegel hyllades kungen, dennes upphöjdhet
ifrågasattes alltså inte. Däremot förbands kungamakten starkt med kyrkan,
och den ideale kungen framställdes som en tjänare till denna inrättning.
Hyllningen och inordnandet i en underordnad ställning går alltså hand i hand
i hans predikan.
Johan Borkvardsson, samtida med Åke Jönsson som broder i Vadstena,
och en av de riktigt framstående predikanterna, lade också ut ett kungaideal i
en predikan till Erik. I predikan använde Borkvardsson ett långt citat ur
Birgittas uppenbarelser. Där uttrycktes tanken att Maria, det vill säga den
goda kristna, borde ge ifrån sig två flammor, en dold och en synlig. Den
dolda flamman skulle kännas i hjärtat, och innebära en strävan efter goda
452 C 335 fol. 321v-322r. (Åke Jönsson till Erik) Hänvisar till Canone Quaestio xxiii, cap.v
(principes). Se PL 83, 723.
453 Brundage 1995, s. 175-177.
454 1 Reg 20:3.
455 Jfr Job 29:15-16.
456 C 335 fol. 322r (Åke Jönsson till Erik)
457 C 335 fol. 322r (Åke Jönsson till Erik)
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handlingar. Om det inre var gott, skulle det ge uttryck i det yttre, så tillvida
att den synliga flamman då skulle uttrycka ödmjukhet, den ädlaste av
egenskaper. Författaren underströk hur lycklig den månde vara, som inför
Gud fick visa sig ödmjuk och fattig. Detta hade Erik gjort, menade han.458
Hieronymus: Fattigdomen är lycklig, om den är fröjdefull, det vill säga
frivillig./…/ Men den helige Erik hade sådan frivillig fattigdom, och det sägs,
att därför förtjänade han att inför Kristus väljas till den himmelska
härligheten.459

Intressant nog framställde Johan Borkvardsson därefter visheten, eller
kunskapen, som någonting negativt. Där ställdes nämligen vishet som
kontrast till enkelheten, som inte sökte efter köttets eller världens vishet.
Erik ägde inte sådan vishet, menade han, utan ägnade sig åt att bygga
kyrkan, och att ge folket ett styre och rättfärdighetens lag. Han försvarade
riket mot dess fiender, gav inte favörer och hängav sig inte åt rädsla eller hat.
Johan Borkvardsson tolkade hans uppträdande som tecken på att han var en
enkel och oskyldig kung, och manade åhörarna att följa dennes exempel.460
Att kungen kallades enkel (simplex) ska här förstås som ett uttryck för en
dygd, med konnotationer som rättframhet och redlighet. Johan ställde sådan
dygd i konstrast till den onda kunskap eller vishet, som kunde leda till onda
handlingar.461
Erik den helige stred enligt predikan i döden såväl för rätten som för
Gud.462 Där summerades egentligen vadstenabrödernas, och kyrkans,
kungaideal. Sådan var konsten att regera väl.

Lagens centrala roll
Som vi sett ovan var lagen och rätten synnerligen centrala för det medeltida
politiska tänkandet. Iusticia, eller rätten, behandlades också flitigt i predikan
som riktades till Erik och till Henrik. Johan Borkvardsson, som lade ut sitt
kungaideal i predikan till Erik ovan, diskuterade utförligt principerna för
iusticia i en lång predikan till Henrik.463 Som Stephan Borgehammar
konstaterat föreföll Borkvardssons predikan ha haft en stark ställning i
klostret, för denna text kopierades sedan ett flertal gånger.464

458 C 331 fol. 90v-91r (Johan Borkvardsson till Erik ca 1428-1447)
459 C 331 fol. 91v-92r. (Johan Borkvardsson till Erik ca. 1428-1447)
460 C 331 fol. 92r (Johan Borkvardsson till Erik)
461 C 331 fol. 92r (Johan Borkvardsson till Erik)
462 C 331 fol. 92v-93r (Johan Borkvardsson till Erik)
463 C 331 fol. 273-277 (Johan Borkvardsson till Henrik)
464 Se Maliniemi 1942, s. 30-37, s. 151-167.
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Johan Borkvardsson inledde sin predikan på ett tema ur Salomos vishet:
”Den rättfärdige ledde hon på rätta vägar, och visade honom Guds rike.”465
Han förklarade så att detta kunde tillämpas på den helige Henriks liv, då
denne leddes på sin färd från England till Sverige. Hans främsta tillgångar
hade varit hans heliga vishet och förstånd, som han använde till att predika
och undervisa på ett tydligt sätt. Och denna vishet kunde man skaffa sig,
menade Borkvardsson, genom att höra predikan.
Men vad gav då rättfärdighet? Rätten leder till rättfärdighet, menade
predikanten. Vidare ansåg han att rättfärdigheten framför allt kom av ett liv i
enlighet med trons hörnstenar, och i en utläggning visade han hur den
grundade sig på principen om ödmjukhet. Temat illustrerade han genom att
först exemplifiera med olika typer av missuppfattningar beträffande vad som
skulle betraktas som sann rättfärdighet. En sorts rättfärdighet kunde
nämligen kallas ”den som vill sälja sig”: det var den falska rättfärdighet en
person ville skaffa sig för att få pengar eller för att få beröm av andra
människor. Den viktigaste invändningen mot det menade Borkvardsson var,
att den som ville behaga människorna aldrig kunde bli Guds tjänare.
En annan sorts rätt var den ofullkomliga eller defekta. Han liknade den
vid den lag som Jesus avvisade i sin Bergspredikan. Jesus sade där: ”Den
som inte har annan lag än de skriftlärdas och fariséernas kommer inte in i
himmelriket.”466 Henrik hade dock inte haft någon ofullkomlig lag med sig,
utan han hade med sig sin katolska tro när han predikade i Finland. Här
framhöll alltså Johan Borkvardsson principen om att den katolska kyrkan
med dess trossatser och regler var den fullkomliga lagen. Den världsliga
lagen, här personifierad av skriftlärda och fariséer, var ofullkomlig och ledde
inte till himmelriket.
Den tredje sortens rätt, som Johan Borkvardsson ville varna för, var den
överdrivna rätten. Han menade att det var ett stort felsteg att inskärpa lagen
för hårt och citerade Bibeln som stöd. Domar utan barmhärtighet var inte
rättfärdiga, vilket tydligast uttryckts i Jakobsbrevet: ”Barmhärtigheten
triumferar över domen”.467
Den fjärde sortens rätt, däremot, var den riktiga. Det var den som
handlade om att leva i dygd, det vill säga, genom att respektera Gud och att
visa honom vördnad och lydnad. Här citerade författaren Bernhard, som
uttryckt denna idé i en predikan.468 Och det var denna rätt som efterlevdes av
Henrik den helige. Genom att följa den skulle all härlighet uppnås; individen

465 C 331 fol. 273v (Johan Borkvardsson till Henrik) Jfr Sap. 10:10.
466 C 331 fol. 275r (Johan Borkvardsson till Henrik) Jfr Matt 5:20.
467 C 331 fol. 275r (Johan Borkvardsson till Henrik) Jfr Iac. 2:13.
468 C 331 fol. 275v (Johan Borkvardsson till Henrik) Se Maliniemi s. 160, i fotnoterna.
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skulle få helighet i detta liv, kunna undvika skärselden och upptas av de
regerande i himlen.469
Henriks framgångar i livet hade han fått genom att följa denna Guds lag,
fortsatte författaren. Genom att han var en god Herrens tjänare utökade Gud
ständigt hans ära. Han fick många vänner, han blev biskop i Uppsala, han
fick fara till Finland med kung Erik och undervisa och sprida tron. På så vis
underkastade sig folket där kungens herravälde, det vill säga Eriks, och
eftersom kung Erik på så vis fick vinna en storslagen seger, belönades
Henrik.
Här framställdes alltså en hel teologi kring rättsbegreppet. För Johan
Borkvardsson handlade inte betoningen av rätten om att den världsliga lagen
skulle tillämpas på ett strikt sätt. I stället handlade det om en grundläggande
princip: Guds lag var mer av ett levnadssätt, där barmhärtigheten och de
goda handlingarna utgjorde kärnan. I sin kommentar om Henriks framgångar
framkom, enligt min mening, en uppmaning till den världsliga makten. Det
var tack vare Henriks arbete för tron som Erik varit framgångsrik.
Borkvardsson lade positiva värderingar i Eriks framgång i Finland, och
folkets underkastelse under kungen kom sig av att Henrik predikat den rätta
tron. Det var dock en kungamakt som grundades på heliga principer.
I slutet av sin predikan förklarade han också hur andra människor skulle
bete sig för att leva rättfärdigt. Han riktade sig uttryckligen till köpmän och
bönder, som genom att ge allmosor till fattiga och genom att utföra andra
goda verk kunde se det som gåvor till Gud.470
I Johan Borkvardssons predikan tydliggjordes också kopplingen mellan
teologi och lag, och därmed också den mellan teologi och politik. Lagen
uppfattades som en gudomlig företeelse. Den var ett sätt att tillämpa Guds
vilja i de jordiska samhällena. En av kungamaktens mest centrala funktioner
var att garantera lag och rättvisa. Det är därför inte förvånande att lag, rätt
och rättsskipning är flitigt återkommande teman i vadstenabrödernas
predikan.
Innebar då betoningen av lag och rättvisa att vadstenabröderna ville
propagera för ett milt styre i samhället? Det är inte nödvändigtvis fallet. Vi
har sett hur man i en predikan till Sigfrid från tiden före Birgittas
kanonisation invände kraftigt mot den samtida ofärden och i stället manade
till försoning. Ofärd är också ett tema i en Sigfridspredikan från första
hälften av 1400-talet. Där var det Vadstenabrodern Åke Jönsson som knöt an
till Sigfrids gärning som missionär i ett förtappat rike, det vill säga
Sverige.471 Åke skrev om hur ”detta rike” under Sigfrids tid var i yttersta
fara, ”det vill säga fördömelse”. Något längre fram anförde han så ett
469 C 331 fol. 275v (Johan Borkvardsson till Henrik)
470 C 331 fol. 276v (Johan Borkvardsson till Henrik)
471 C 326 fol. 63vb-64rb (Åke Jönsson till Sigfrid)
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exempel ur Bibeln, där Maria representerade barmhärtigheten medan Jesus
förkunnade att han försökt kalla syndarna från världens fåfänga och köttets
förlustelse. Ingen hade hört honom och därför fällde han sin dom: ”Jag vill
därför nu inte höra på dem, och nu är det domens tid, inte
barmhärtighetens.”472
Rättvisan är därmed inte bara ett skydd för befolkningen utan naturligtvis
också ett maktinstrument. Använt mot dem som förgripit sig mot Guds
ordning är det inte bara nödvändigt, utan påbjudet. Dock ska den dömande
och straffande funktionen inte utövas på fel sätt. I sin predikan tog Åke
också upp den ödmjuke kungen, rex humilis, som ideal.473

Legitimitetens tecken
De som innehade makt i samhället skulle genom olika tecken visa att de var
verkligt kallade av Gud och Kristus att bekläda sina ämbeten. Deras främsta
funktion var att representera rätten och visheten i samhället; det var med
dessa medel de vann sin legitimitet. Men fanns det några ytterligare tecken
på sann utvaldhet av Gud? Vad kännetecknade den yppersta formen av
maktutövning?
I predikan till Birgitta, Erik och Henrik framträdde ytterligare ett ideal för
den goda maktutövningen. De främsta förebilderna framställdes också som
personer som levt i frivillig fattigdom, ett starkt laddat ideal. I en predikan
till Birgitta, skriven av Åke Jönsson, beskrevs hennes liv i Rom som präglat
av stark försakelse. I flera år levde hon ”…i det närmaste i fattigdom…”,
eftersom hennes medel från Sverige inte nådde fram. Det var ett tillstånd hon
uthärdade med glädje och tålamod, menade Åke. Hon levde på samma
fromma och goda vis i sin fattigdom som då hon levt i överflöd. På så vis
liknade hon en lilja, en hänvisning till det tillfälle då Jesus lärde ut att
människan skulle leva som liljorna på marken, och varken så eller skörda.474
Åke Jönsson kopplade också fattigdomsidealet till Erik den helige, och
framställde honom som from och barmhärtig också genom sin avsaknad av
yttre prakt.475
I förhållandet till de fattiga fanns ett annat viktigt ideal, nämligen
omsorgen om dem. Birgitta tjänade enligt predikan de fattiga. Såväl hon som
hennes dotter Katarina och hennes övriga barn hade givit de fattiga husrum
och mat. Birgitta hade tvättat fötterna på tolv fattiga, en handling som
472 C 326 fol. 63vb-64r (Åke Jönsson till Sigfrid)
473 C 326 fol. 63vb (Åke Jönsson till Sigfrid)
474 C 326 fol. 83r-86r (Åke Jönsson till Birgitta) Jfr. Luk 12:27.
475 C 335 fol. 322r (Åke Jönsson till Birgitta)
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efterliknade den där Jesus tvättade de tolv lärjungarnas fötter vid deras sista
påskmåltid.476 Omsorgen om de fattiga var något centralt i det kristna
medeltida samhällsidealet, något som visade på viljan att tjäna Gud och att
leva i ödmjukhet, en helt nödvändig inställning för att ge legitimitet åt en
överordnad position i samhället. Då de samtida förhållandena kritiserades
var också de fattigas utsatta position en viktig faktor. Då de fattiga utsattes
för övergrepp och inte fick det skydd de skulle ha, var det i sig ett allvarligt
tecken på att eliten inte uppfyllt sina förpliktelser.
Makt var för medeltidens människor idealt ett medel, som skulle brukas i
någon form av idealistiskt syfte.477 De kristna politiska tänkarna formulerade
ett maktbegrepp som utgick från föreställningen om att det jordiska
samhället skulle organiseras på ett sätt som motsvarade Guds avsikter med
skapelsen. Det man tänkte sig att Gud framför allt ville se på jorden var ett
harmoniskt samhälle där fred och kärlek mellan de kristna rådde oinskränkt.
I praktiken rådde inte detta idealiska tillstånd på jorden, men det skulle
kunna uppnås om alla fyllde någon av flera viktiga roller i samhället och
besjälades av en djup insikt om syftet med den verksamhet man bedrev. I det
kristna samhället var strävan efter egen vinning inte godtagbar. I stället
skulle handlingar syfta till att öka det allmänna goda i samhället. Samhällets
helhet bestämdes av varje enskild människas handlingar – på så vis var den
medeltida förkunnelsen individualistisk.478

Prästerna och makten
I en predikan till Erik utgick Åke från ett citat i Första krönikeboken:
(Paralipomenon): ”Vet att Herren har utvalt dig till att resa en
tempelbyggnad.”479 Åke använde kung Salomo som idealgestalt: Han ville
bygga Herrens hus och var då lika fylld av vishet, intelligens och lärdom
som då han utförde alla sina övriga verk.480 Han fortsatte:
Den kämpande kyrkan är ett synnerligen överdådigt hus, för vars överdåd
Kristi blod spilldes. Guds son vann denna heliga kyrka med sitt blod.481

476 C 259 fol. 60r (Tore Andersson till Birgitta)
477 Makt användes förstås många gånger i praktiken för att helt enkelt vinna fördelar för

den egna personen, gruppen och familjen. I sin avhandling behandlar Peter Reinholdsson
bland annat hur maktallianser bildades och ändrades. Se Reinholdsson 1998 och där anförd
litteratur.
478 Se resonemanget i Coleman 1997.
479 C 335 fol. 319r-322r (Åke Jönsson till Birgitta) 1 Krön 28:10.
480 C 335 fol. 319r-v (Åke Jönsson till Birgitta)
481 C 335 fol. 319v (Åke Jönsson till Birgitta)
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Det var en uppfordrande inledning. Den kyrka som skapats av Kristi blod
fick en människa inte förbryta sig emot. Längre fram återknöt Åke till sitt
inledande Bibeltema: ”jag valde dig”. Såväl kungar som prelater valdes ut av
Herren, de valdes inte av folket eller prästerskapet.482 Det fanns en parallell
till framställningen av Birgitta, där samma förhållande betonades, att vara
vald av Gud. I hennes fall utvecklades dock temat till att markera hennes
upphöjdhet. När det gällde Erik den helige fick temat en delvis annorlunda
innebörd. Där blev det centrala i stället att det var den av Gud valde som var
den legitime kungen: ”Den inträder således på rätt sätt, som insätts enligt
Guds vilja och med hans hedersbetygelser.”483
Maktens ursprung var alltså Guds vilja. Det var då Guds vilja följts som
ett ämbete, vare sig det var kungaämbetet eller en kyrklig post, verkligen
tillkom den som innehade det. Men hur skulle då Guds vilja bli uppenbar för
människorna? Hur skulle man veta att en person verkligen hade Guds
välsignelse?
En uppfattning om hur Guds vilja visade sig kom till uttryck i en predikan
skriven någon gång före 1430.484 Den var skriven för en av Birgittas
festdagar och kretsade egentligen kring problemet med kättare, alltså
människor som självmant tagit på sig uppgiften att uttolka tron på sitt eget
sätt. Bekymret för predikoförfattaren var underförstått att Birgittas
handlande skulle ha kunnat uppfattas som kätterskt, eftersom hon var en
lekman som tog sig friheten att predika och att ha synpunkter på kyrkan. Det
var ett tema som bör ha föranletts av att Birgittas legitimitet som helgon vid
denna tid ifrågasattes av vissa lärda teologer på kontinenten.
Predikoförfattaren gjorde här en noggrann distinktion mellan å ena sidan
Birgitta, som valts av Gud, och å andra sidan dessa självutnämnda uttolkare
av tron. Det fanns fem tecken på att Birgitta valts av Gud:
Det första är hennes ämbetes auktoritet/…/, det andra är frukterna av hennes
godhet/…/, det tredje är hennes värdighet som sändebud/…/, det fjärde är
nyttan av hennes verksamhet som sändebud/…/. Det femte är att kyrkan själv
gjort det nödvändigt genom sin vanära.485

När det gällde det första, menade predikanten att man inte skulle låta lekmän
predika till allmänheten, såvida de inte genom något mirakel eller liknande
tecken visat sin kallelse därtill. Tecknet på att hon hade auktoritet i sitt
ämbete var att hennes ansträngningar burit frukt. Det primära var hennes

482 C 335 fol. 320r (Åke Jönsson till Birgitta)
483 C 335 fol. 320r (Åke Jönsson till Birgitta)
484 C 389 fol. 139r-141v (Anonym till Birgitta) Datering se Borgehammar 1995, s. 95.
485 C 389 fol. 139r (Anonym till Birgitta)
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vördnad för kyrkan, men dessutom var det så att en person som fick folket
att göra bot måste uppfattas som en Guds budbärare.486
Enligt vadstenabröder som Tore Andersson och Åke Jönsson var det alltså
Gud och Jesus som spelade den avgörande rollen då en människa fick en
maktposition. Legitim makt manifesterade sig genom att resultatet av
maktutövningen var i enlighet med Guds vilja. Det var i sig ett resonemang
helt inom ramen för det andliga politiska ideal som förespråkats av Bernhard
av Clairvaux och andra ledande kyrkomän.
För makthavarna var deras handlingar en väsentlig måttstock för
legitimiteten. I en anonym Henrikspredikan från cirka 1430 diskuterades den
problematiken och författaren framhöll där att rättfärdighet och handling var
grunden för legitim makt.487 Det krävdes dock en precisering av vad som
avsågs med rättfärdighet och vilka handlingar som gav legitimitet.
De mäktiga i samhället skulle alltså leva upp till vissa grundläggande
ideal. Där fanns en slags utjämning av elitens funktion, så tillvida att
liknande principer gällde såväl prelater som kungar och aristokrater.
Samhället skulle alltså styras av män (och kvinnor) som besjälades av
gemensamma egenskaper.
Vadstena kloster var en andlig institution där man hyllade kyrkan och
dess lagar som samhällets fundament. Det hindrade inte invånarna från att
lägga fram en rad regler för hur prästerskapets roll borde utövas.
Vadstenabröderna tycks också vid åtminstone några tillfällen ha kritiserat
prästerskapet i sin predikan, och då inte bara i den interna predikan till
prästerskapet utan i anföranden inför hela allmänheten. I ett brev till
vadstenabröderna gick biskopen i Linköping till angrepp mot dem för att de
på detta vis fört ut en kritik som borde ha förblivit intern.488
I sin predikan till Erik den helige, där Åke Jönsson lade ut en regel för
kungamakten, associerades också till normer för prästerskapet. Även präster
valdes av Gud, och deras val gick till på samma sätt som Guds val av
kungar. Det goda föredöme Erik gav världsliga furstar gällde också
präster.489 I en predikan till Henrik pläderade han för att såväl präster som
biskopar också måste leva upp till högt ställda krav på rättrådighet.490
Prästerna kopplades också till utövandet av rätten i två predikningar till
Henrik skrivna av en anonym broder före 1450. Även för prästerskapet löd
idealet: ”En gyllene krona över rättens huvud.”491 Samme predikoförfattare

486 C 389 fol. 139v (Anonym till Birgitta)
487 C 389 (Anonym till Henrik)
488 Strömberg 1944, s. 172-173.
489 C 335 (Åke Jönsson till Erik)
490 C 326 (Åke Jönsson till Henrik)
491 C 389 (Anonym till Henrik)
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menade att prästernas dåliga sidor var upphov till folkets synd. Ett ansvar
lades alltså här, liksom i andra exempel, på de styrande.

Birgittapredikan och de politiska idealen
Predikan till Heliga Birgitta blev mycket omfattande på 1400-talet. Efter
hand kom hon att firas vid fyra separata tillfällen under året. Det är svårt att
veta hur många människor som kom för att höra predikan på hennes festdag,
men det är rimligt att anta att det var viktiga pilgrimsdagar för Vadstena.
Hennes födelsedag den 23 juli låg också bra till i kalendern, eftersom Olavs
fest firades den 29 juli och Petri kedjors fest den 1 augusti. Båda dessa fester
var viktiga för besökarna, bland annat då Vadstena kloster fått särskilda
avlatsprivilegier för Petri kedjors fest, den s.k. Ad Vinculaavlaten.492 Att
denna period var viktig för människorna i riket visade sig inte minst på
1500-talet, när reformationen genomförts. Flera decennier efter
reformationen ser man i klostrets räkenskaper bevis för att det kom pilgrimer
till Vadstena på just dessa festdagar.493 De verkar alltså ha haft en viktig
plats i människornas trosliv.
Heliga Birgitta fungerade också bra som förebild i det senmedeltida
Sverige eftersom hennes liv var så väl dokumenterat. För de flesta helgon
fanns bara en helgonlegend att tillgå, eventuellt kompletterad med rapporter
om mirakler. Heliga Birgitta däremot hade avsatt en stor mängd dokument,
såväl uppenbarelser som brev. Dessutom levde ännu in på 1400-talet
människor som träffat henne.
Birgittapredikan belyser flera aspekter av det medeltida politiska idealet.
En sådan aspekt var hennes roll som Jesu brud. Denna roll var som tidigare
berörts inte unik för henne, utan en vanlig metafor för olika andliga
förhållanden så som Jesu förhållande till heliga kvinnor, kyrkans förhållande
till Gud och liknande. Dessutom var äktenskapet en ofta använd metafor i
den medeltida teologin. Föreningen av en man och en kvinna i äktenskapet
skulle, enligt denna teologi, ses som en symbol för Kristi förening med den
troende själen.494 Det var en symbolik som också mer utförligt presenterades
i predikan i Vadstena kloster.

492 Borgehammar 1995, s. 93-94.
493 Nyberg 1991f.
494 d’Avray 1985, s. 208-215, 221. Andra tolkningar tog fasta på sådant som att Gud
instiftat det, att det instiftats i paradiset, att det infördes före syndafallet, att det sker med hopp
om barn, att Jesus finns närvarande i bröllopsakten till följd av hans medverkan vid bröllopet i
Kana, eller att bröllop var associerat med mirakler eftersom ett sådant skedde där.
Äktenskapet kunde ibland också framställas som världens äldsta orden, instiftat av Gud själv,
som ett kall och som ett tillstånd av gudomlig nåd. I normalfallet predikade man över
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Ett tydligt exempel på äktenskapssymboliken gavs i en predikan skriven
för att hållas till Heliga Birgitta någon gång under tiden 1416-1442. Predikan
skrevs av Åke Jönsson.495 Han uppehöll sig just vid äktenskapet mellan
Jesus och Birgitta. Enligt Åke var det generellt sett så att den kristna själen
blev gift med Jesus genom dopet och anammandet av tron.496 På så vis blev
också Birgitta andligen gift med Jesus då han kallade henne till sin brud.
Birgitta fick dock en mer upphöjd ställning än övriga kristna. Hon blev, i och
med att han uttryckligen valt just henne, hans lagvigda hustru. I
förlängningen gjorde denna akt henne till den främsta av drottningar,
eftersom Kristus själv var kung.497
I sin Birgittapredikan fortsatte Åke Jönsson med att framhålla att Birgitta
dessutom enligt Uppenbarelserna hade givit upp allt, barn, föräldrar, ära och
rikedom, för sin nye himmelske make.498 Där anknöt Åke till det monastiska
fattigdomsidealet. Självvald fattigdom var det ädlaste av alla tillstånd; det
var en hållning som genomsyrade samhällssynen såväl på kontinenten som i
Vadstena.499 Den var helt i linje med det ödmjukhetsideal som förespråkats i
Tore Anderssons Birgittapredikan några decennier tidigare, och i övrig
Vadstenapredikan under tidigt 1400-tal.
Vidare lyfte Åke Jönsson fram hennes kvalifikationer för posten som
hustrun. Hon var lydig och välutbildad, och hade lärts upp av många helgon
enligt sin makes vilja; så hade hon tagit intryck av ”…Johannes Döparen,
evangelisten Johannes, Erik Botvid, Nikolaus [av Linköping], Dyonisius,
Agnes, Anna och många andra helgon”.500 Dessutom hade Birgitta
undervisats av Maria, hennes förnämsta lärare och utbildare, en undervisning
som tagit sin början redan då Birgitta var en liten flicka.501
Birgitta framställdes här som en person med en utomordentligt grundlig
och unik skolning. Genom sina kontakter med den himmelska skaran hade
hon inte begränsats till utbildning i mer konventionell mening.502 I stället
hade de mest framstående helgonen som representerade hela kyrkan, såväl
den universella som den inhemska, undervisat henne när hon fick
bröllopstemat på tredje söndagen efter trefaldighet. Det var det franska mönstret, vilket verkar
ha följts i Sverige. d’Avray 1985, s. 207.
495 C 335 fol. 156v-159v (Åke Jönsson till Birgitta)
496 C 335 fol. 156 va (Åke Jönsson till Birgitta)
497 C 335 fol. 156va-vb (Åke Jönsson till Birgitta)
498 C 335 fol. 156 vb (Åke Jönsson till Birgitta)
499 Mollat 1992 s. 130.
500 C 335 fol. 157 ra (Åke Jönsson till Birgitta)
501 C 335 fol. 157 rb (Åke Jönsson till Birgitta)
502 När hon levde fick Birgitta mer jordnära undervisning i latin av Nils Hermansson då
denne som ung var informator åt hennes barn. Det är värt att notera att denne inte nämndes i
uppräkningen av helgon i predikan trots att han hade helgonrykte under senmedeltiden. Om
linköpingsbiskopen Nils Hermanssons helgonrykte se Fröjmark 1992, s. 44.
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uppenbarelserna. Bredden och djupet i Birgittas helgongestalt blev därmed
uppenbar.
Genom att framhålla hennes skolning som en av indikationerna på hennes
lämplighet som Jesu brud skedde ytterligare en viktig markering av
predikoförfattarens och kyrkans samhällssyn. Den katolska medeltida kyrkan
var ytterst akademiskt uppbyggd och kunskap om de religiösa auktoriteterna
och deras läror sågs som grunden för all sann vishet. Vishet i sin tur var
förutsättningen för all legitim maktutövning över huvud taget – detta enligt
det politiska ideal som förfäktades av kyrkans män. I det här fallet hade
Jesus enligt den framställning som gjordes i Vadstena valt en helt igenom
skolad person till sitt språkrör och sin närmaste medarbetare.
Detta stärkte vadstenabrödernas egen självbild och gav dem en möjlighet
att föra ut denna självbild till allmänheten. De vadstenabröder som arbetade
med utåtriktad verksamhet, såsom predikan, samtal med kungar och
drottningar då dessa var på besök och resor i klosterärenden var alla mycket
välutbildade. De levde med råge upp till det kyrkliga idealet som
förespråkade djup förtrogenhet med de teologiska auktoriteterna som grund
för en framskjuten position i samhället. Genom att inkludera Birgitta i sin
egen välutbildade krets stärktes deras egna anspråk på auktoritet i samtiden.
Att Birgittas liv verkligen sågs som en sammansatt idealbild bekräftas i en
predikan som skrevs till henne av Johan Benekesson.503 Där använde han
begreppet spegel (speculum) om den förebild Jesus genom sitt liv och sina
värderingar skapat. Jesus exemplifierade helighetens kärna: den utgjordes av
ödmjukhet, godhet, tålmodighet, förbarmande och medkännande. Birgitta
hade denna spegel framför sitt hjärtas ögon sedan sin barndom och tog
därför efter dessa dygder.504 Därför kunde man, framhöll författaren, om
henne säga: ”Ljuvligheters ljuvlighet är en helig och sedesam kvinna.”505
Det bibelstället var också tema för hela hans predikan.
Inom medeltida litteratur var en spegel en specifik genre.506 När Johan
Benekesson använde begreppet för att tala om det mönster för helighet Jesus
skapade och som Birgitta levde upp till, skapades därför bilden av en
sammanhållen skola i rätt beteende. Andra helgon fick oftast nöja sig med att
exemplifiera en bestämd typ av handling, god sak eller dygd. Birgitta
däremot framhölls som ett mönster för hela människans livsföring.
I den aktuella Birgittapredikan använde Johan också inledningsvis
Matteusevangeliets framställning av Jesu respons då han uppsöktes av sin
mor och sina bröder just då han höll på att undervisa och utföra mirakler.
Jesus menade då att hans lärjungar var hans mor och hans bröder, eftersom:
503 C 386 fol. 446v-450r. (Johan Benekesson till Birgitta)
504 C 386 fol. 447r (Johan Benekesson till Birgitta)
505 Eccli. 26:19.
506 KLNM.
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”Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och
mor.”507 I utläggningen av bibelstället skrev han att ”broder” var att handla
efter gemenskapens vilja, och då efterlikna Kristus i Johannesevangeliet:
”Min mat är att göra min Faders vilja”.508 ”Syster” var att visa medlidande
efter gemenskapens vilja, och på så vis likna Kristus enligt
Matteusevangeliet: Jesus fylldes av ”medlidande med dem som var
plågade”. Här anfördes också Jobs klagan, där han sade: ”Jag har ju gråtit
över dem som haft det svårt och bekymrat mig om den fattige”.509 Den sista
delen i utläggningen, ”moder”, var att generera dessa ting i andras hjärtan.
Man är som en moder om man med sin röst väcker kärleken till Gud i de
närvarandes själar.510
Det var Birgitta som var modern, som kallades till hustru åt Jesus och till
sonhustru åt den Heliga Jungfrun.511 Och hon tillägnade sig alltså alla de
centrala egenskaperna som Jesus lärt ut genom sitt liv. Allra först tog
författaren dock upp sedesamheten. Birgitta höll ögonen på den väg hon
hade att vandra och liknade därvid sin make, som hade för vana att hålla
ögonen nedslagna och inte höjda. Senare vidareutvecklades tematiken och
författaren framhöll att hos män skapades sådana seder av försiktighet, hos
kvinnor av ärliga handlingar och av sedlighet.512
Längre fram i predikan framhöll författaren i flera sammanhang lydnaden
som central egenskap. Utan lydnadens dygd kunde ingen god handling
behaga Gud.513 Senare betonades särskilt lydnaden till kyrkans auktoritet.
Det skedde i en tredelad utläggning om en av Birgittas goda egenskaper:
beständigheten.514 Enligt den första delen av utläggningen var hon beständig
eftersom hon hade verklig erfarenhet av gudomligheternas ljuvlighet. Hon
fick uppenbarelser som rörde Jesus, Maria, kyrkans helgon, apostlarna,
präster, klosterfolk och kyrkomän, kejsare, kungar, furstar, aristokrater och
människor från alla världens tillstånd, om himlens fröjder och om helvetets
straff.515 I utläggningens andra del handlade det om hennes beständighet i
lydnaden till den heliga kyrkans auktoritet. På så vis efterliknade hon den
vise man, som byggt sitt hus på klippan – det vill säga Jesus.516 Det tredje

507 C 386 fol. 446v (Johan Benekesson till Birgitta) Mt 12:50.
508 C 386 fol. 446v (Johan Benekesson till Birgitta) Io 4:34.
509 C 386 fol. 446v (Johan Benekesson till Birgitta) Mt 9:36, Io 30:25.
510 C 386 fol. 446v (Johan Benekesson till Birgitta)
511 C 386 fol. 447r (Johan Benekesson till Birgitta)
512 C 386 fol. 447v (Johan Benekesson till Birgitta)
513 C 386 fol. 448v (Johan Benekesson till Birgitta)
514 C 386 fol. 449v (Johan Benekesson till Birgitta)
515 C 386 fol. 449v (Johan Benekesson till Birgitta)
516 C 386 fol. 449v (Johan Benekesson till Birgitta) Matt 16:18.
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sätt på vilket Birgitta var beständig var genom sin oavlåtliga vakt över
renheten, vilket hon skötte i enlighet med visa råd.517
Det var Birgittas aktiva handlande som tolkades som lydnad, obedientia.
Lydnadsidealet behövde alltså inte tolkas som en passiv underkastelse under
auktoriteter. I stället var Birgitta lydig mot kyrkans fundament.
Johan Benekessons tog också utförligt upp Birgittas ståndfasthet. Han
använde samma liknelse som Tore använt några decennier tidigare, och
menade att hennes fasta lydnad till kyrkan liknade den kloke man (Jesus)
som byggt sitt hus på klippan.518 Det var en central del i vadstenabrödernas
samhällssyn. Den hörde i sin tur samman med flera andra tematiker, som
angavde komponenter som skulle utgöra förutsättningarna för en sådan
grund. Rättfärdighet, lydnad och trofasthet mot kyrkan utgjorde väsentliga
grundbultar i det bygge vadstenabröderna propagerade för. Allt pekade på en
enda tänkbar källa till makt och maktutövning: kyrkan. Den person som i
samtiden innefattat alla de rätta egenskaperna för maktutövning var också
given: det var Heliga Birgitta, klostrets grundarinna.
Johan Benekesson visade också hur Birgitta varit ett helgon som berört
alla människor i samhället oavsett social ställning, och som dessutom haft
relevans för de heligaste personerna. Birgitta hade fått uppenbarelser om alla
möjliga grupper, och Johan räknade upp dem: Jesus, Maria och kyrkans
helgon, apostlarna, präster, nunnor och munkar, kejsare, kungar, furstar,
riddare och alla världens grupper (omni statu mundi).519 Det var en
utläggning som liknade den beskrivning som skrevs i diariet i samband med
att Birgitta skrinlades 1393. Birgittas relevans för hela samhället gjorde
henne också ytterst lämplig som ledargestalt för detta.

Det svårförsvarade handlingsutrymmet
Efter åren kring 1403 hade Vadstena kloster en tämligen stark position.
Gränserna föreföll ha dragits upp gentemot kungamakten, och i
predikomaterialet fanns en stark politisk tendens, ett härskarideal som ställde
höga krav på de styrande. Ekonomin var god, stödet från samhällets elit
(aristokrati, kyrka och borgare) var starkt. Vadstena var ett förhållandevis
autonomt kloster och hade inte karaktären av furstekloster.
Från och med 1393 hade nya birgittinska kloster etablerats på flera platser
i Europa, med varierande grader av självständighet gentemot omvärlden.
Allra först etablerades ett i Florens, klostret Paradiso, där först Vadstenas
517 C 286 fol. 450r (Johan Benekesson till Birgitta)
518 C 386 fol. 449v (Johan Benekesson till Birgitta)
519 C 389 fol. 449v (Johan Benekesson till Birgitta)
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förste generalkonfessor Magnus Petersson, sedan den spanske brodern Lucas
Jacobi verkade som överhuvud. Klostret i Paradiso hade grundats på
egendom som donerats direkt för detta ändamål av en florentinsk adelsdam
och det fick en stark, autonom ställning. Av vissa framställs Paradiso som
centrum för utveckling av en internationell birgittinsk politik.520 Riktigt vad
som menas med det är inte helt klart. Benämningen förefaller grundad på att
klostret i Paradiso hade mycket nära kontakter med Kurian och att det kom
att utveckla en egen klosterstruktur som skilde sig från den som planerats i
Birgittas ursprungliga ordensplaner.521
Ganska snart etablerades också ett kloster i Danzig. Det och följande
birgittinska kloster var tydligare knutna till olika furstars behov och planer.
Deras kontakter med moderklostret Vadstena var goda, men det förefaller ha
åvilat Vadstena ett ansvar att sörja för att förhållandena i dessa kloster var
någorlunda efter regeln. Vid några tillfällen under 1400-talet kom
medlemmar i Vadstena att resa ut till andra birgittinska kloster för att reda
upp olika problem där. Så skedde exempelvis med det norska
birgittinklostret Munkeliv, det enda birgittinska kloster under medeltiden
som helt misslyckades med att klara sig.522
Vadstena kloster var dock under 1400-talets första decennier inte
undergivet någon annan institution. Tvärtom var dess status något som
bekräftades av andra maktinstitutioner, som vi sett ovan. Även den påvliga
kurian visade vördnad och respekt. Påven Bonifatius IX hade utfärdat en
bulla år 1402, enligt vilken Vadstena förlorade rätten till flera
avlatsprivilegier. Det kan ha hängt samman med påvens försök att hjälpa upp
kurians egna finanser.523 Men år 1406 bekräftades att relationerna till kurian
åter blivit de bästa. I januari kom en magister Robertus som sändebud till
klostret från Rom. Han hade då redan utsetts till biskop, men enligt diariet
dolde han detta väl för de flesta av klostrets invånare, ett tecken på hans
ödmjukhet.524 Han var i själva verket påvens sekreterare och legat, samt
biskop av Sankt Staffini.525 Han stannade länge i klostret och hans besök
skildrades mycket utförligt, vilket visar att det tillmättes stor betydelse i
Vadstena. I själva verket förefaller hans besök ha berört hela Linköpings
stift. Julhelgen tillbringade han i Linköpings domkyrka, och sedan begav han
sig mot Vadstena. I Skänninge, berättas det i diariet:

520 Höjer 1905, s. 128. Jacobi blev generalkonfessor också för hela birgittinorden.
521 Problemen kring Paradiso är mest utförligt utredda i Cnattingius 1963 passim.
522 Om Munkeliv: Gunnes 1991. Nyberg 1991b.
523 Höjer 1905, s. 146-148.
524 DV 137:1.
525 Höjer 1905, s. 148.
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… tog han av sig skorna och kom till klostret gående till fots helt barfota,
fastän marken var alldeles täckt av snö nästan upp till knähöjd och kölden var
så stark denna dag att det inte hade varit kallare under hela fjolåret. En av
kanikerna som följde med honom från Linköping föll på knä framför honom
och bad med tårar i ögonen att han inte skulle ta livet av sig. Då svarade
magister Robertus honom vänligt och i skämtsam ton: ”Vik hädan, Satan!”.
Och när de sålunda vandrade vägen fram, kom de vilse och gick gott och väl
en mil för långt. Likväl avstod han inte från det företag han föresatt sig och
påbörjat, förrän han nått fram till klostret.526

Här framställdes den utsände Robertus som en på flera sätt remarkabel
person. Dels förstår man av framställningen att han var en man som besatt de
kristna dygderna i mycket hög grad. Han var ödmjuk och utsatte sig för svår
späkning för att göra sin vallfärd på rätt sätt. Dels framgår det hur mycket
han vördade Vadstena. Hans visit inleddes med en botgörares
pilgrimsvandring. Det är inte fråga om en beskrivning av ett visitationsbesök
från kurian, utan av en uppvisning i respekt.
Väl framme stannade han i en månad, och visade på ytterligare sätt både
sin egen och kurians omsorg om klostret. Så till exempel hade den nye påven
Innocentius VII åter bekräftat de gamla privilegierna.527 Denna ynnest hade
utverkats av Lucas Jacobi, den förre vadstenabrodern och sändebudet för
abbedissan Ingegerd som nu var generalkonfessor i Paradiso.528 Magister
Robertus själv bekände sina varma känslor för Birgitta och beskrev utförligt
ett mirakel hon utfört för honom då han var i sjönöd. Han såg ofta Birgitta i
syner och lovade att ”…arbeta med all den kraft han förmådde för att sprida
Heliga Birgittas orden.”529 I diariet beskrevs också ingående hur han såväl
under sin julvistelse i Linköping som under sin månadslånga vistelse i
Vadstena undervisat mycket klokt om en rad ting. I Linköping hade han talat
visare än någon hört någon tala tidigare, och i Vadstena var han också
mycket skarp då han talade om Paulus brev, ”Hållen icke eder själva för
kloka”.530 Ånyo var det ödmjukheten han demonstrerade ett ideal som
förkroppsligade de birgittinska anspråken i samhället.

526 DV 137:6-9.
527 Se kommentar till DV 137:10.
528 Höjer 1905, s. 148-149.
529 DV 137:19.
530 DV 137:5 och 137:17.
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Bild 4: Påven och kejsaren knäfaller för Birgitta, medan en ängel dikterar i
hennes öra. Motivet illustrerar den status en himmelsk budbärerska som
Birgitta hade under medeltiden. Tyskt arbete från 1400-talet, förvarat i
Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
Foto: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg.
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Det var uppenbart att man i Vadstena satte stort värde på det positiva
besöket från en av påvens legater. Det kan ha berott på problemen under de
föregående åren, problem som just bemästrats. Privilegierna kom sedan att
strömma in under de följande decennierna.531 Man hade också haft problem
med vissa andra krafter inom kyrkan, som motsatte sig såväl Birgittas
värdighet som helgon som hennes ordensregel med dess
dubbelklosterstruktur.
Birgittas kanonisation hade inte varit okontroversiell. Problemet hade
såväl politiska som teologiska rötter. År 1377 valdes en av Birgittas vänner
från hennes tid i Rom till påve under namnet Urban VI. Hans val utlöste den
så kallade Schismen i den katolska kyrkan, och en motpåve installerades i
Avignon i Frankrike. Frankrike var också det rike som dominerade den
falang inom kristenheten som inte godtog Urban VI. Denne påve försökte
stärka sin ställning bland annat genom att driva Birgittas
kanonisationsprocess. Genom sin internationella verksamhet hade hon
placerat sig mitt i den europeiska maktkampens centrum. Den
franskdominerade del av kristenheten som stödde påven i Avignon tog till
följd av Birgittas samröre med Urban VI starkt avstånd från hennes
uppenbarelser. Det motståndet fortsatte under dennes efterträdare, påven
Bonifatius IX, som genomförde själva kanonisationen.532
Den teologiska förklaringen till motståndet mot henne kom ur
universitetsteologernas krets. Deras hållning var att den sortens extatiska
upplevelser som Birgitta och flera andra kvinnliga helgon hade som signum
var en form av inbillning och inte resultatet av gudomlig inspiration.
Kritiken kom under 1400-talet att formuleras skarpast av kanslern för
Parisuniversitetet Johannes Gerson och kulminerade i samband med
konciliet i Konstanz 1414-17.533 Då det konciliet sammankallats just till
följd av schismen så får kritiken av Birgittas helgonvärdighet där ses som
tämligen signifikant.
I samband med Birgittas kanonisation 1391 hade påven predikat och det
han sagt hade refererats i diariet. Rapporten uppehöll sig särskilt kring
kanonisationens legitimitet. Påven hade läst upp texter som ”… visade att
man från början till slut förfarit på ett riktigt sätt i denna heliga sak.”534
Vidare hade han sagt att:

531 Höjer 1905, s. 149.
532 Fröjmark 1992, s. 42.
533 Fröjmark 1992, s. 42.
534 DV 59:4.
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… man varken kunde eller fick bestrida det rättfärdiga i ett så lysande och
uppenbart fall: Heliga Birgittas förträffliga liv, mängden av underverk som
skett tack vare henne och det rykte hon åtnjöt hos folket – allt detta vittnade
om hennes förträfflighet.535

I diariet antecknades i beskrivningen av tilldragelserna 1391 dessutom tre
exempel på de underverk som skett i samband med kanonisationen. Två av
underverken var vardagliga sådana. Det tredje gällde emellertid den
pågående striden mellan påvarna i Rom och i Avignon med respektive
världsliga anhang. Samma dag som Birgitta kanoniserades hade motpåvens
man, greven av Armagnac, med en stor här försåtligt smugit sig in i Italien.
Försvararna som endast bestod av femhundra man hade dock besegrat
honom.536 Om diariets uppgifter stämmer var det verkligen en mirakulös
seger, greven av Armagnac hade haft 7-8000 riddare med sig och dessutom
fotfolk.537 Genom detta mirakel framstod Birgitta som en viktig maktfaktor i
striderna om påvemaktens innehavare, en bekräftelse av den roll hon spelat
under sin livstid.
År 1406, då magister Robertus kom på visit, var alltså inte frågan om
Birgittas helgonvärdighet helt och hållet avslutad. Det kan ha varit
ytterligare en anledning till den noggrannhet med vilken diarieföraren
beskrev tilldragelsen. Dessutom fanns det kvardröjande rester av konflikten
mellan klostret och Linköpingsbiskopen. Först 1415 var den konflikten
officiellt avklarad. Det året bad biskopen vadstenabröderna om tillgift för
hans förbrytelser mot klostret, och i diariet noterades att Gud antagligen
inspirerat biskopen till detta.538

Vadstena och kyrkan under Erik av Pommern
Det finns en möjlighet att magister Robertus besök i Vadstena kloster i
januari 1406 hade något att göra med händelserna i november samma år. Då
firades nämligen i Lund bröllopet mellan Erik av Pommern och Filippa,
dotter till Englands kung Henrik IV och hans maka Maria. Filippas bror var
den blivande kung Henrik V. I samband med det ordnades ett diplomatbesök
till Vadstena kloster. Det beskrevs nämligen i diariet hur Henry av
Rawensworth (Henry FitzHugh) kom till klostret efter att bröllopet avslutats
för att försäkra att man i England ville grunda ett birgittinskt kloster, för
535 DV 59:4.
536 DV 68. Valet av Clemens VII till Avignonpåve 1378 hade utlöst den Stora Schismen.
Tvisten bilades någorlunda då Marin V valdes till påve under konciliet i Konstanz 1417.
537 DV 68, not. Det var vid den här tiden vanligt att kraftigt överdriva motståndarens
styrka när strider skulle beskrivas. Norborg 1997, s. 40.
538 Norborg 1958, s. 282. Se DV 245. I notisen kallas Knut Bosson ”den vördnadsvärde
biskopen”.
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vilket det redan donerats en plats och inkomster från ett gods.539 Det rörde
sig om det blivande Syon Abbey och det är värt att notera, att när den
dynastiska förbindelsen knöts mellan det engelska kungahuset och det
nordiska bekräftades dessa band med etablerandet av just ett nytt birgittinskt
kloster. Det visar på Vadstena klosters ställning i det samtida Norden.
Trots att delegationer från Vadstena skickades till England flera gånger
kom inte verksamheten i Syon Abbey igång på allvar förrän 1415,.540 I
Torvald Höjers avhandling framstår klosterplanerna som till stor del Henry
FitzHughs egen idé, om än med stör av kungen.541 Det verkar dock troligast
att FitzHugh, i egenskap av en av kungens högste tjänstemän, handlat på
uppdrag av denne. När det birgittinska klosterlivet väl kom igång i Syon
Abbey 1415 var Filippas bror Henrik V kung sedan ett par år. Det förefaller
inte omöjligt att det var denne kung som tydligast såg fördelarna med ett
birgittinskt kloster i England och därför såg till att planerna förverkligades.
Han lade själv grundstenen till det nya klostret, i närvaro av Londons
biskop.542 Under konciliet i Konstanz, där birgittinorden kritiserades, var
kung Henrik V av England en av dem som skrev till påven för att påverka
utvecklingen till birgittinernas fördel.543
Syon Abbey blev ett kungligt kloster med en mer ofri ställning än den
Vadstena kloster hade.
… tillsammans med tvenne personer, hvaraf åtminstone den ene skulle vara
andlig, inträda i såväl birgittinernas som andra ordnars kloster i sina riken i
andaktssyften eller till klostrens fromma.544

Någon sådan rätt hade aldrig kungar och drottningar i Vadstena kloster. När
kungliga personer trots det så småningom kom att ta sig denna rätt var det ett
kraftigt brott mot Vadstena klosters regel.
Under Margareta och Erik av Pommern grundades också birgittinska
kloster i de övriga nordiska rikena. Det skedde till stor del på deras initiativ.
Det birgittinska klostret på Lolland verkar dock först ha varit tänkt som ett
benediktinskt kloster. Ett slott och dess underlydande donerades av
Margareta till ett klosterprojekt, men därefter verkar planerna ha lagts på is.
Först efter Margaretas död, under Erik av Pommern, kom en stor satsning
igång men sedan gick det å andra sidan ganska fort. Erik av Pommern
besökte Vadstena 1413 med löften om att uppföra ett birgittinskt kloster och
bad i samband med det om tillåtelse att studera Vadstenas interiörer för att
539 Höjer 1905, s. 148-149. Besöket beskrivs målande i DV 147.
540 Se kommentar till DV 147:2-4.
541 Höjer 1905, s. 251.
542 Höjer 1905, s. 253.
543 Höjer 1905, s. 254-257.
544 Höjer 1905, s. 255.
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bättre kunna planera det danska klostret. Enligt Höjer bör också kungens
besök i Vadstena 1415 sättas i samband med de danska klosterplanerna. Året
därefter reste tre män från Vadstena för att påbörja arbetet. Peter Johansson,
prästmunk från Vadstena, blev ny generalkonfessor på Lolland.545 Först
ytterligare några år senare fick klostret sitt slutliga namn, Maribo.546
Uppenbarligen blev banden mellan Vadstena och Maribo starka. När
Vadstenas generalkonfessor Gervin Petersson skulle resa till Rom i
ordensärenden 1430, hade han sällskap med Maribo klosters
generalkonfessor.547 Det kan sättas i samband med de i övrigt starka band
som utvecklats mellan de nordiska rikena vid denna tid, vilket här ska
illustreras med resultat från ett helt annat material.
Curt Wallin har studerat avbildningar av de tre nordiska helgonkungarna i
skånska kyrkor under senmedeltiden och satt dessa i samband med
unionspolitiken. Han studerar framställningarna under hela unionstiden
(1397-1523), men hans äldsta belägg är från ca 1430-1450. Ytterligare två
exempel har tillkommit tidigast 1430.548 Vid det laget hade unionspolitiken
pågått i över tre decennier (närmast ett helt århundrade om man räknar
Magnus Erikssons ambitioner som dess förhistoria). Hur som helst visar
enligt Wallin förekomsten av de tre helgonkungarna i bildsviter i skånska
kyrkor från 1400-talet att ett birgittinskt politiskt program slagit igenom
där.549 Däremot menar han att kungamakten (under Margareta och Erik av
Pommern) inte ville stödja birgittinernas särskilda centra eftersom dess
ambitioner gick stick i stäv med birgittinernas.550
Det sistnämnda stämmer inte med andra källor. Däremot så är uppsvingen
av sviten med de tre helgonkungarna i sig signifikant. Det visar hur viktiga
banden var mellan rikena, band som symboliserades i gränsområdet mellan
Danmark och Sverige. Att Vadstena fick ett gott samarbete med det
birgittinska Maribo i Danmark är därför logiskt. Erik av Pommern visade
också själv stort intresse för att klostret skulle byggas upp, och på några år,
1413-1418, hade tydligen en klosterbefolkning installerat sig där, med såväl
abbedissa som generalkonfessor. Dessutom hade det snabbt blivit mottagare
av stora godsdonationer.551
Här ska inte göras någon utförlig jämförelse mellan Vadstena klosters och
Eriks av Pommern syn på hur den nordiska unionen skulle fungera. Att den
fanns som en politisk realitet är dock tydligt. Att konflikten mellan Vadstena
545 Om Lollandplanerna se Höjer 1905, s. 259-261.
546 Höjer 1905, s. 262.
547 Höjer 1905, s. 264.
548 Wallin 1988, s. 17.
549 Wallin 1990, s. 13-15.
550 Wallin 1990, s. 14.
551 Höjer 1905, s. 263-264.
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kloster och Margareta inte orsakat någon splittring mellan klostret och
kungamakten är också tydligt. Tvärtom föreföll banden mellan kloster och
kungamakt ha stärkts under Erik.
Det fanns flera tecken på det. Efter sitt makttillträde 1412, då Margareta
dött, blev Eriks politik visavi birgittinorden aktivare. Våren efter Margaretas
död kom han till Vadstena kloster. Han valde att göra sitt besök än mer
symbolladdat genom att förlägga det till Erik den heliges festdag den 18 maj.
Dagen före festen kom han till klostret och i diariet beskrevs hur han kom till
fots ända från Skänninge, en spegling av Robertus besök 1406 som dock
varit något mer dramatiskt tack vare snön. Det var hur som helst vid detta
besök som Erik fick studera klostrets interiör som en förberedelse inför
anläggandet av Mariebo. Några dagar efter Eriks fest intogs en jungfru i
klostret på Eriks anmodan.552
Drottning Filippa kom också att intressera sig för Vadstena. År 1415 kom
hon till Vadstena, och hon fick då systerskapsbrev i klostret på samma sätt
som Margareta. I likhet med Erik hade hon då också bett att få en syster
invigd i klostret, vilket skedde samma dag.553 Samma år avlade Erik ett
besök som beskrevs i diariet:
Vidare, samma år, på söndagen Laetare var kung Erik här. Han inträdde
ensam och blott till brödernas korsgång och fruktträdgård. Vad han hade för
skäl till detta vet man inte, men han gick strax därifrån.554

Enligt Höjer hängde Erik av Pommerns besök den gången samman med
grundandet av Maribos kloster, som ju invigdes det året. Varför skrivaren
valt att framställa hans besök på ett så underligt sätt är oklart. Notisen skrevs
av Anders Jakobsson, prästbroder och sakristian, som var diariets redaktör
1414-20.555
Triangelförhållandet mellan kungaparet, klostret och England bekräftades
av ytterligare händelser. 1415 grundades som sagt det birgittinska klostret
Syon Abbey i England. Det hade planlagts sedan bröllopet mellan Erik och
Filippa. I samband med det skedde flera stora ceremonier i Vadstena kloster.
Fyra invigda Vadstenasystrar och tre ännu ej invigda flickor reste till
England tillsammans med en klosterbroder och en världslig herre.
Kvinnornas utresa skedde ”… på anhållan av Englands kung och Sveriges
kung och drottning.”556 Deras utresa skedde under betydande ceremoniel:

552 DV 223.
553 DV 238-239.
554 DV 249.
555 Gejrot 1996 s. 24. Inga predikningar av Anders Jakobsson är med i urvalet.
556 DV 254.
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Och dessa personer fördes ut ur klostret under stora högtidligheter som
leddes av ärkebiskopen i Lund, tre biskopar från Sverige och en från Norge.
Närvarande var också en stor mängd riddare och höga sändebud.557

Under den här perioden grundades en hel rad olika birgittinska kloster på
olika håll i Europa. Flera av dem var viktiga klostergrundanden men det
finns inga noteringar om samma sorts ceremoniel i samband med de utresor
som skedde då. Det tyder på att Birgittinorden i det här fallet fungerade som
en viktig länk på ett storpolitiskt plan. Den dynastiska bindningen mellan de
nordiska rikenas kung och det engelska kungahuset var ett viktigt företag för
båda parter. Vadstena kloster, som just bekräftat sin autonoma position i
förhållande till kungamaktens krav, deltog uppenbarligen aktivt i detta
projekt. Det gynnade såväl kungamakten som klostret att använda
klostergrundanden på detta vis.
Även i andra sammanhang ser man, som tidigare nämnts, tecken på att
den engelske kungen nu såg Vadstena klosters sak som sin. Han stöttade
birgittinorden under konciliet i Konstanz (1414-18). Även det svenska
kungaparets stöd tog sig konkreta uttryck. Drottningen slöt år 1420 ett
muntligt avtal med klostret om att de för all framtid skulle fira en mässa
varje dag för kungen, drottningen och för drottningens föräldrar i England,
vilket klostret alltså lovade göra.558
Kungaparets viktigaste donationer gällde gåvan av ett relikskrin och
inrättandet av ett altare, helgat till den Heliga Anna. Våren 1422 skänkte
kungaparet ett relikskrin innehållande en arm av Danmarks kungahelgon
Knut.559 I fråga om altaret verkar det framför allt ha varit drottningen som
visade intresse. Altaret kallades i diariet vid sin invigning 1427 för den
Heliga Annas altare, men 1459 hade det börjat kallas ”drottningens kapell” i
stället.560 Senare under 1427 invigdes den nye biskopen till Stavanger i just
den Heliga Annas kor. När Filippa sedan dog 1430 begrovs hon där. Då
stiftade kungen för hennes själ ”…de ståtligaste själamässor Nordens historia
känner.”561
Erik av Pommern skänkte också andra gåvor till Vadstena, bland annat en
värdefull guldkrona. Den kom att få viss betydelse senare, under Karl
Knutsson Bonde, som beslutade att ta guldkronan från klostret i utbyte mot
en penningsumma, vilket behandlas nedan.
Erik förde dock vid denna tid en mycket aktiv politik visavi kyrkan på
riksplanet. År 1419 tog han kontrollen över Strängnäs biskopsdöme. När den
557 DV 254:3.
558 DV 322. Drottningens mor Mary hade dött (i sin åttonde barnsäng, 24 år gammal) då
Filippa föddes; hennes far Henrik IV var också död.
559 DV, Höjer 1905 s. 308.
560 DV 374 med kommentar. Omnämnandet 1459: i DV 698.
561 Höjer 1905, s. 309.
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förre biskopen där dött lät han insätta sin sekreterare och biktfader herr
Arnold, som också fick påvlig bekräftelse året därpå.562 Arnold invigdes till
sitt ämbete i Vadstena kloster.563 Herman Schück har visat att Strängnäs
domkapitel tillsammans med Uppsala domkyrka fick en mycket betydande
roll i riksstyrelsen under Eriks tid. I Strängnäs var hans egen sekreterare
biskop från 1419. Vid hans död 1423 blev i stället drottning Filippas kansler
Tomas Simonsson biskop där, ett val som bekräftades av både kungen och
drottningen i separata brev.564
Samtidigt bearbetade kung Erik sina band till Uppsala domkyrka.
Uppsalabiskopen hade blivit huvudman (præses) vid rådsmöten under Eriks
regering. De världsliga stormännens ställning var vid denna tid svag, drotsoch marskämbetena var inte tillsatta.565 Kungens kansler, Jens Gerekeson,
var biskop i Uppsala fram till 1419. En brytning hade dock uppstått mellan
honom och domkapitlet året innan och han avgick helt och hållet 1423. Kung
Erik lyckades då få en annan kandidat godtagen som ny ärkebiskop. Denne
man, Jöns Håkansson, var prästbroder i Vadstena kloster tills han utsågs till
biskop av kungen och domkapitlet i Uppsala.566 Därmed hade Erik fått
kontroll över ett av rikets viktigaste ämbeten, menar Herman Schück:
”Under hela sin tid stod denne i ett gott förhållande till Erik som flitigt
utnyttjade honom.”567 Då Jöns Håkansson dog 1432 uppstod en stor konflikt
och kamp mellan kungen och Uppsalakyrkan om den nye biskopen, en kamp
som ledde till att biskopen i Strängnäs framstod som kungens ledande
man.568
I själva verket var det, som Schück vidare visar i sin bok om rikets brev,
snarare så att det var signifikant att Tomas var drottning Filippas kansler,
inte Eriks. Filippa föreföll under 1420-talet ha haft en stark roll i styret av
Sverige. Hon ledde flera rådsmöten, varav några i Vadstena. När hon dog
1430 var det just i Vadstena kloster, i samband med att hon ledde ett
rådsmöte där.569 Hon begravdes i det kapell hon själv ombesörjt i klostret.

562 Se DV 305 med kommentar. I Schück 1976 kallad herr Arend.
563 DV 311. Invigningen utfördes av biskoparna i Linköping, Västerås och Växjö.
564 Schück 1976, s. 219. Strängnäs stifts roll under senmedeltiden visas också av Olle

Ferm och övriga medarbetare i en samlingsvolym om några texter som tillkom i det stiftet på
1440-talet: Ferm 1997, s. 18.
565 Schück 1976, s. 216.
566 Se DV 334 om vigningen, som skedde i brödrakoret i Vadstena år 1422 av biskoparna i
Linköping, Skara och Strängnäs. I notisen står lite ängligt att det var förbjudet och straffbart
för biskopar att gå in i klostret för annat än visitationsärenden, och notisföraren hoppades
därför att inte någon fara låg i regelbrottet.
567 Schück 1976, s. 219.
568 Schück 1976, s. 219.
569 Schück 1976, s. 222.
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Även några år därefter stödde biskop Tomas kung Erik. Först i samband
med resningen 1434 förändrades situationen, vilket fick implikationer såväl
för kungen och Strängnäsbiskopen som för Vadstena kloster.
Under Erik av Pommern och Filippa förändrades alltså förhållandet till
kungamakten på ett märkbart sätt. Kungaparet visade ett direkt intresse för
just Vadstena kloster och hämtade en av rikets centrala ämbetsmän därifrån.
Det verkar ha varit fråga om ett ömsesidigt stöd. Invånarna i Vadstena verkar
ha varit nöjda med sitt löfte att dagligen fira kungaparet med familj i en
mässa, i evärdelig tid. Fler omständigheter talar också för att klostret
uppfattades som en trygg hamn för kungen. När striden kring ärkebiskopen i
Uppsala skulle diskuteras 1419 fälldes avgörandet vid ett möte i Rönö, men
på vägen dit stannade kungen till i Vadstena.570 Av de ovan anförda
beläggen framstår alltså Erik av Pommerns och Filippas förhållande till
Vadstena som annorlunda än Margaretas. Det strider mot Torvald Höjers
slutsats att Erik endast fullföljde Margaretas politik.571
Klosterkyrkan var helt färdigbyggd 1430, och invigdes då i närvaro av
kungen, ärkebiskopen (den forne klosterbrodern), linköpingsbiskopen och
rikets stormän.572 Det föreföll ha varit kungens sista besök i klostret.573
Under 1430-talet ändrades nämligen hans förhållande till såväl rikets
invånare som Vadstena radikalt. Det var tiden för det som kallats
Engelbrektsupproret, en tid då rådet, biskoparna och allmogen upphörde att
visa lojalitet mot kungen.574
Förhållandet mellan Vadstena och Erik blev problematiskt under denna
tid. Kungen kom som sagt inte på besök till klostret, och rådet och
biskoparna verkar ha övertagit dennes roll som högste styresman för
institutionen. Under stridsåren 1434-36 bekräftade dessa vid flera tillfällen
Vadstena stads och klostrets privilegier.575 Det var ett förhållande som
speglade den förändring som skett i rikspolitiken där Erik av Pommern
började förlora sin maktposition.
Vadstena kloster fick problem under konflikten, vilket kan utläsas bland
annat av notiserna i diariet. Klostret verkar dock i det längsta ha givit sitt
stöd till kung Erik. I november 1436 hade striderna tagit en sådan vändning
att Karl Knutsson Bonde ledde motståndet mot kungen. Vid ett kyrkligt
provinsialkoncilium i Söderköping i november beordrade Karl Knutsson
Bonde, rikets marsk, att Erik Puke och riddaren Broder Svensson skulle
avrättas. Broder Svenssons straff verkställdes omedelbart. Han begravdes
570 DV 304 med kommentar och där anförd litteratur.
571 Höjer 1905, s. 306.
572 DV 412.
573 Höjer 1905, s. 309.
574 För en modern behandling av problematiken, se Reinholdsson 1998.
575 Höjer 1905, s. 309-310.
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därefter i Vadstena, utan vidlyftiga kommentarer i diariet.576 I december
samma år visade klostret sin lojalitet med fogden Jens (Jösse) Eriksson, en
av Eriks män. Han var dansk frälseman och uppenbarligen rik, vilket
märktes inte minst på hans donationer till Vadstena kloster. Som sådan
representerade han de frälsemän som kommit till Sverige under
unionskungarnas regim från andra områden, i det här fallet Danmark, och
som i trängda lägen uppfattades som usurpatorer av de inhemska
frälsemännen. Det är det förhållandet som troligen förklarar de starka
antipatierna mot honom.577 Den åttonde december 1436 förföljdes Jens av de
upproriska i Vadstena, och tog sin tillflykt till klostret. Dessa brydde sig
dock inte om att kyrkans mark var en fristad, utan trängde in på
klosterområdet och fångade Jens inne i systrarnas sysslomans hus. De förde
honom som ett får, som det står i diariet, till Motala och halshögg honom
där. I diariet beskrevs händelsen och notisen avslutades:
Till slut begravdes han här i kyrkan, ty han var en särskild vän till vårt kloster
och bidrog med ett stort testamente.578

Jens Eriksson (Lykke) hade donerat medel till en altarstiftelse i Vadstena
klosterkyrka till Johannes Döparen år 1428. Dessutom hade han donerat till
andra kyrkor.579 Året efter mordet på Jens noterades att bönderna gottgjort
klostret för brott mot dess fristadsrätt och privilegier.580
Striderna rasade dock vidare, nu av i form av en kamp mellan kungens
anhängare och Karl Knutssons falang. Hela karaktären av bonderesning, som
kommit till uttryck bland annat i beskrivningarna i Vadstenadiariet, var
därmed borta och konflikten avslöjades som en traditionell medeltida
kraftmätning mellan stormannafraktioner.581 I samband med det kom
Vadstena klosters funktion som stödjepunkt för kungen i skarp dager. En av
kungens främsta representanter i riket var Nils Stensson, som innehade
Stegeborgs slott. År 1439 hade Erik för avsikt att utse denne till marsk, och
han skrev ett brev därom. Kungens brev skickades till Vadstena kloster och,
skrivs det i diariet, brevet lästes upp i predikstolen där.582 Brevet är inte
bevarat, men händelsen är remarkabel på flera sätt. Diariets beskrivning av
händelsen är nämligen inte alls positiv. Bröderna fick uppenbarligen läsa upp
576 DV 463 med kommentar.
577 Om orsakerna till Engelbrektsupproret se Reinholdsson 1998, s. Jöns Eriksson var

fogde i Västerås 1413-1433. 1434 angreps han av Engelbrekts styrkor, vilket beskrivs i DV
440. Notisen har uppenbarligen skrivits åtminstone tre år senare, eftersom den summerar den
politiska utvecklingen så långt fram i tiden.
578 DV 465:3.
579 Se bildtext i Gejrot 1996, s. 214.
580 DV 466.
581 Se Peter Reinholdssons analys, Reinholdsson 1998.
582 DV 485 med kommentar.
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brevet inför allmänheten och fungerade därmed som kungens
kommunikationsinstrument. Samtidigt beskrevs i notisen hur de som bar
med sig brevet:
… skövlade herrarnas gårdar i Vadstena och en av männen utförde ett
våldsdåd i klosterkyrkan: han öppnade ett skrin då prästen som hade
veckotjänsten började vespern och sjöng Deus in adiutorium etc. Och så kom
det sig att varken bröderna eller systrarna sjöng vespern, utan istället
kompletoriet. Vidare, några tjänare hos Erik Stensson ställde till ett stort
tumult i porten till systrarna eftersom de hade bannlysts i predikstolen för
sina våldsamheter mot en av klostrets landbor.583

Dessa våldsamma händelser ägde rum i april. Det är, med tanke på de
övergrepp klostret utsattes för, lite oklart om uppläsningen av brevet i
predikstolen ska ses som ett uttryck för att klostret fortfarande var lojalt mot
kungen, eller om det inte vågade göra annat än lyda. Klostrets intresse för
Eriks välfärd var i alla händelser ett avslutat kapitel 1439. Senare samma år
noterade klostret att när kungen kom till Stegeborg i avsikt att möta rådet
kom ingen av herrarna dit. I Vadstena ansågs det legitimt:
Och ingen av herremännen kom till kungen, eftersom han inte stått fast vid
och handlat enligt Kalmarfördraget som slutits mellan rådsherrar från de tre
rikena och städernas herrar.584

Därmed var Eriks saga all. För en medeltida regent var det legitima styret
allt. Ett styre ansågs inte äga legitimitet om de avtal på vilka löftena om
lojalitet vilade bröts. Notisen från 1439 i diariet bekräftade vad många
övriga i rikets elit beslutat redan 1434, nämligen ett uppsägande av tro och
lydnad mot kungen. Nu kan man säga att även Vadstena, som visserligen
inte var bundet av länseder till regenten, genomförde en sådan handling. Den
29 september 1439 skedde den formella uppsägningen av tro och lydnad mot
kung Erik av herrarna i Sverige. Ett år senare, i januari 1440, valdes
Kristoffer, Danmarks nye kung och systerson till Erik, till ny kung över
Sverige.
I Vadstena var man ambivalent till utnämnandet. Det ledde dock till en ny
period för klostret. Under Margareta och Erik av Pommern, samt dennes
drottning Filippa, hade å ena sidan en balans etablerats mellan kloster och
kungamakt där klostret å ena sidan var autonomt och starkt, hyllat av såväl
kurians representant som av kungamakten. Å andra sidan fungerade det
också som ett stöd för kungamakten och kungens tro på klostrets lojalitet
mot honom demonstrerades vid flera tillfällen, bland annat när han såg till att
en broder därifrån blev ärkebiskop. Endast i efterdyningarna av
583 DV 485 med kommentar: Deus in adiutorium (Psaltaren 69) sjöngs alltid vid vespern
men var extra lämplig vid detta tillfälle: Gud, kom till min räddning…
584 DV 490.
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Engelbrektsupproret ändrades det förhållandet. När kungens män begick
övergrepp mot såväl klosterfolket som dess underlydande, skiftade klostret
sin lojalitet från kungen. Det märks att 1440 var klostrets invånare osäkra på
hur deras lojalitet hädanefter skulle utformas. Det kommer vidare att
behandlas i nästa kapitel.

Ett autonomt eller ett kringskuret kloster?
Efter Margaretas död 1412 hade Erik av Pommern och hans drottning tagit
makten över rikena och de odlade under den tiden ett nära förhållande till
Vadstena kloster. Under samma tid fortsatte man i klostret att predika om
hur kungamakten borde utövas, men också om hur alla människor i
samhället skulle leva. Idealen som formulerades fick extra skarpa
konsekvenser för kungamakten, eftersom denna utövades över hela riken. De
grundläggande principerna skulle dock vara gemensamma för alla. Särskilt
Johan Borkvardsson var noga med att poängtera det. Skillnaden låg i den
skala på vilken de kristna dygderna kunde utövas. För kungamakten var
möjligheterna mycket omfattande, för den vanliga köpmannen eller bonden
begränsades de till att handla om att ge allmosor och att utföra goda verk.
Lagen, definierad som de kristna trossatserna omsatta i praktisk handling,
var central för samhällssynen. Det är värt att notera att flera av prästerna i
klostret var väl bevandrade i juridik. Åke Jönsson hänvisade i sin predikan
till den kanoniska rätten, som gav en mycket tydlig ram för kungamaktens
utövning. Kungamakten skulle vara underordnad kyrkan. Det framkom
också i flera av predikningarna: kungen ägde sin makt från Gud och kyrkan.
Johan Borkvardssons utläggning om hur Henrik och Erik samarbetat när
det gällde kristnandet av Finland och dess inlemmande i Eriks rike kan dock
ses som ett uttryck för den politiska verkligheten under hela 1420-talet.
Vadstena kloster och kungaparet arbetade tillsammans och förefaller båda ha
vunnit på det samarbetet.
Det faktum att även prästerna skulle förkunna lagen och garantera rätten
anknyter till den idé, som lanserats på kontinenten kring tusentalet.
Kungamakt och prästutövning låg nära varandra i det medeltida politiska
tänkandet. Båda syftade till att med religionen som grund upprätthålla ett
gott och ordnat samhälle.
Den starka kritik mot samtiden som återfanns i Tore Anderssons predikan
från sekelskiftet, då maktkampen utspelade sig mellan drottning Margareta
och klostret, förefaller ha mattats av något. I stället framstår predikan från
perioden som en kungaspegel, och en spegel riktad mot hela samhället. Dess
relativt lugna ton bör också vara en spegling av det faktum, att dess ställning
var stark under perioden. Det enda hotet kom från konciliet i Konstanz, där
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Birgittas uppenbarelser ifrågasattes. Det avsatte möjligen en starkare
betoning på Birgitta i predikan, men i Sverige var klostrets ställning ändå
stark. Dess styrka bekräftades exempelvis av klostergrundandet i England
och av besöken från kungen och från påvens sändebud Robertus.

Kris i kungamaktens utövning
Under
1430-talet
ändrades
förhållandena
i
riket
radikalt.
Engelbrektsupproret, som ledde till stormannastrid och till att kung Erik
avsattes, var ytterst kännbart för Vadstena kloster. De vände sig emot den
kung de tidigare givit sitt stöd. Av diarienotisen om saken att döma
motiverade de sin nya hållning med att kungen tvingat dem att läsa upp ett
brev för hans räkning i predikstolen och att hans män begått våldshandlingar
mot klostret, staden och dess invånare. Våldet hade också drabbat Vadstena
på andra sätt då klostrets välgörare Jöns Eriksson jagades in på
klosterområdet och fångades in där. Finns det några kommentarer till detta i
predikan?
Det är, som sagts tidigare, oftast omöjligt att tidsbestämma predikan
exakt. Innehållet kan dock vara en ledtråd. Teologen Stephan Borgehammar
har till exempel dragit slutsatsen, att den anonyma samlingen C 389 skrivits
före 1430. Bland annat grundar han sig på att den innehåller ett så utförligt
beläggande av Heliga Birgittas liv och gärningar, att den bör ha varit skriven
omkring tiden för konciliet i Konstanz.585
Samma anonyma hand som skrivit C 389 har troligen också skrivit en
annan samling, C 317. Denna är intressant för föreliggande undersökning.
Enligt katalogen bör den ha tillkommit före 1458, och den är alltså dessutom
skriven av en person som skrivit en annan samling före 1430.
Om man ser till innehållet i predikan är det vidare möjligt att den skrivits
på 1430-talet, just i samband med brottet med kung Erik. Den innehåller
nämligen stark kritik mot de samtida förhållandena och ett uttryckligt
fördömande av kungamakten. Detta kommer klarast till uttryck i predikan till
just Erik den helige.586
Predikan hämtade sitt tema ur Krönikeboken (I Regum): ”David förde sig
klokt när alla tjänade Saul, och hans namn blev övermåttan berömt.”587
Därefter började utläggningen med en bild av samhället som jämställdes
med en kropp:

585 Borgehammar 1995.
586 C 317 fol. 239r-243v (Anonym till Erik)
587 C 317 fol. 239r (Anonym till Erik) I Reg. 18:30.
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Som huvudet självklart är roten till kroppen, så är dygden kroppens första
och grundläggande element. /…/Därför var kyrkan folkets huvud med fursten
bredvid sig. I Regum xv: Så kan du som är liten i dina egna ögon bli gjord
till kung över Israels stammar. Ju bättre arrangerade och ordnade varje del är
vad gäller rätten och de goda sederna, det vill säga administratörer och deras
underlydande, ju bättre kan de styra.

Därefter fortsatte författaren:
Å andra sidan är dåliga furstar folkets undergång.

Framställningen avrundades med en jämförelse med Saul, den onde kungen.
Erik den helige däremot gjorde som David och betedde sig klokt. Han
ordnade hela riket i enlighet med det heliga livet och den goda ordningen.
Erik den helige övervakade såväl sig själv som kyrkan och Gud.
Predikanten anförde Isidorus, som skrivit om hur svårt det var att återföra
furstar till ett någorlunda gott styre om synderna fått fritt spelrum. Så hade
det inte varit under Erik den helige som fyllde det tomma riket med nåd och
ett gott liv och som enhälligt valdes av alla i riket.588
Erik den helige hade också vakat över kyrkan, i likhet med helgonen i
Gamla Testamentet, bland annat genom att bygga kyrkor. Predikanten
betonade att han hade förbättrat Uppsala kyrka även om den hade byggts av
hans föregångare. Redan Erik den helige var alltså en arvtagare till en lång
tradition, antyds det. För det tredje hade Erik den helige vakat över Gud, i
rädsla och lydnad.
Legenden kring Erik anfördes så: Erik hade inte beskattat folket hårt, utan
tyckt sig ha nog själv, och han var därför en god och rättvis kung som inte
traktade efter andras egendom. Därefter fällde predikanten domen:
Omåttligt penningtörstande furstar … är inte kungar, utan charlataner.

Sådana män skulle dömas av djävulen, i enlighet med informationen i
Birgittas uppenbarelser. Straffet skulle också bli hårt. Predikanten fortsatte
så sin kritik av den dåliga kungamakten: en likgiltig furste varnades med ord
ur Uppenbarelseboken: Vakta och stärk det, som höll på att dö..589 Birgitta
anfördes upprepade gånger, bland annat hennes ord till den otacksamme
kungen:
Då en kung skyr dygden och föraktar sanningen, hör det till dig att förstora
en annans dåliga styre, och för mig att i enlighet med rätten förminska hans
tillgångar.590

Och Erik den helige hade dessutom upprätthållit lagen, som det står i
predikan, inte bara i kungariket Sverige utan också bland hedningar som
588 C 317 fol. 239r
589 C 317 fol. 239r.
590 Rev. 8, 56, 53.
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därför konverterades. Författaren citerade här Ordspråksboken: ”Den
rättfärdige kungen byggde upp landet.”591 Vidräkningen med kungamakten
fortsatte: Kyrkan i det svenska riket hade upplevt stort fördärv, för efter kung
Erik den helige kom onda tider. Synderna fick fritt spelrum och då särskilt
fyra av dem: högmod, köttslig njutning, överflöd utöver alla behov och
simoni (ocker). Dessa stred mot fyra dygder: ödmjukhet, avhållsamhet,
förnöjelse och omtanke. Det hade påpekats av Heliga Birgitta, som också i
sin åttonde uppenbarelsebok fått råd från Kristus om hur en kejsares dygder
skulle utformas.592
Dessutom påmindes om hur Heliga Birgitta vidtalat furstar som visade
förakt inför de råd som kom från Guds vänner och särskilt från en viss kung
över Sverige. I den uppenbarelsen hade Birgitta menat att den kungen var ett
djävulens redskap med hjärtat fullt av ondska och med en ond själ.
Skillnaden mellan denne onde kung och Erik den helige var framför allt att
den sistnämnde tagit råd av Henrik, kyrkans man.
Erik den helige hade enligt den anonyme författaren också drivit ut
ondska. Ondskan konkretiserades som förtrycket av de fattiga. Därefter drog
författaren paralleller mellan kungar och präster och likställde dessa vad
gällde deras förpliktelser och roller i samhället.
Såväl världsliga furstar som kyrkans präster är nämligen invånare i Guds
vingård./…/ Såväl präster som furstar är som järnkrattor i Guds hus enligt
Krysostomus. På samma sätt som järn mjukar upp en hård jord, så öppnar
ordet upp ett förhärdat hjärta. Prästerna odlar Guds folk såsom vin, med
predikningarnas skarpa järn skapar de den goda rättens frukt att visa för Gud.
På samma sätt som järn mjukar upp den hårda jorden, får ordet ett hårt hjärta
att slappna av. Som en järnkratta tar bort ogräset ur en vingård, så tar en
skarp predikan bort folkets synder. Detta om kyrkans präster.593

Därefter övergick författaren till att analysera kungamakten. Han skrev,
utifrån Isidor och den kanoniska rättens text om furstar, att där präster inte
kan uträtta något med sina predikningars innehåll uträttar den världsliga
makten med hjälp av skräcken. En regel för vad kungen skulle uträtta fanns
dock i Hieronymus och också i den kanoniska rätten:
Kungamakt är att ordentligt skapa rätt och rättvisa, och att befria de
förtryckta, vallfärdarna och änkorna ur olyckans hand, som lätt förtrycks av
de mäktiga, och att ge dem hjälp.

Så hade Erik styrt, menade författaren, och det med hjälp av den gode herden
Sankt Henrik. Predikoförfattaren utropade, i enlighet med missalet för Erik:

591 C 317 fol. 239r-240v (Anonym till Erik) Jfr. Prou 9:4.
592 Se Rev. 8, i ny utgåva med inledande kommentar av Hans Aili.
593 C 317 fol. 242r (Anonym till Erik)
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O så lycklig var då kyrkan under den kyrkofadern! Hur lyckligt var inte
kungariket Sverige under det styret!

Vidare slog predikoförfattaren fast: I högmod går kungariket under. Och han
avslutade sin text med att anföra Augustinus bild av det lyckliga kungariket:
lyckliga är de som lever i ett rike där rättfärdigheten styr. Friheten var
möjlig, skrev predikanten. Det var uppenbart att han inte ansåg att den rådde
i hans samtid.
Denna predikan skrevs antingen under sent 1430-tal eller under sent 1440tal, tider då kungamakten begick stora övergrepp mot Vadstena kloster och
mot befolkningen. Det som uttrycktes var en skarp kritik med den
ämbetsutövning en dålig kung utfört. Här mobiliserades hela rex iustusidealet, mot vilket den samtida kungen hade brutit. I predikningarna från
Vadstena speglas det faktum att institutionen Vadstena förändrades över tid
och att dess förhållande till omvärlden fluktuerade. Det speglade i sin tur den
medeltida politiska kulturen: en kultur av mångskiftande institutioner och
fluktuerande allianser.
Margareta och Erik av Pommern representerar kungamakten under ett
skede där denna försökte etablera en världslig centralstat. I vissa avseenden
lyckades detta, bland annat i samband med räfsten då Margareta efter några
år slutade använda sig av rådet i förhandlingarna kring egendomarna utan i
stället lade över ansvaret på sina egna fogdar.594 Samtidigt är det i
predikomaterialet från Vadstena kloster tydligt att en centralstat där furstens
makt var enväldig inte var en självklarhet vid denna tid. Tanken om den
absolutistiskt formade kungamaktutövningen gick att utmana. Ett helt annat
politiskt ideal förfäktades av en institution som hade den starkaste
auktoriteten i riket. I det politiska idealet var kungamakten ett instrument,
ägnat att utföra vissa av Gud föreskrivna uppgifter. Det var andliga
institutioner som Vadstena kloster, vars invånare besatt den sanna visdomen
och kunskapen genom sin kompetens och sin nära relation till Gud, som
skulle definiera samhällslivets konstruktion. Vadstena kloster stod också för
en centralstatstanke, men den var andlig. Vid det sena 1430-talet eller det
tidiga 1440-talet representerade Vadstena ännu det politiska ideal som
representerats av Bernhard av Clairvaux och Johannes Gerson.

594 Norborg 1958 s. 59.
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KAPITEL 5: ÅTERGÅNG TILL VREDENS TID
(1440-1470)

E

ngelbrektupproret har med viss rätt fått ställning av vattendelare i
svensk medeltidshistoria.595 I samband med det förändrades
maktbalansen i riket. Numera ser man inte perioden som en tid då just
bönderna tog större initiativ i politiskt avseende. Snarare betraktas dessa
oroligheter som ett uttryck för en kamp inom eliten, där kungamakt,
aristokrati och kyrka spelade de viktigaste rollerna.596
Margareta och Erik av Pommern hade inlett en period då makten
koncentrerades mer till regenten. Det har lett till att perioden karakteriserats
som det unionella enväldet.597 Efter det sena 1430-talet, då Erik förlorat
makten i de tre rikena kan man i stället tala om de nordiska rikena som
aristokratiska republiker enligt Herman Schück.598 Även Peter Reinholdsson
menar att efter Engelbrektsupproret skedde en mycket drastisk förändring av
den politiska utvecklingen:
Utvecklingen i riktning mot en förstärkning av kungamakten och en mer
centraliserad förvaltning avbröts genom den resning som igångsattes 1434.
Denna utveckling återupptogs inte förrän närmare 100 år senare, ett stycke in
på Gustav Erikssons (Vasa) regeringstid.599

Vidare menar Reinholdsson:

595 Exempelvis Peter Reinholdsson menar att Engelbrektsupproret bör betraktas som

logisk startpunkt för perioden senmedeltiden, eftersom den inledde en period av försök att
utarbeta nya former för maktutövning. Enligt Reinholdsson avslutades senmedeltiden år 1530,
efter att det s.k. Västgötaherrarnas uppror slagits ner. Reinholdsson 1998, s. 32 och passim.
596 Reinholdsson 1998, s. 27-30.
597 Se Reinholdsson 1998, s. 31 och not 21.
598 Schück 1984. Jens Olesen har också visat hur de högadliga familjerna stärkte sin
ställning under perioden. Han menar dock att de även under Erik av Pommern haft kontroll
över inrikespolitiken. Olesen 1983, s. 4-5.
599 Reinholdsson 1998, s. 31.
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Med tanke på de förhållanden under vilka kung Erik avsatts råder det ingen
tvekan om att kungamakten vid det laget förlorat mycket av sin legitimitet
som yttersta garant för den samhälleliga ordningen. Det innebar att den eller
de som styrde, vare sig det var fråga om rikets råd eller en riksföreståndare,
måste försöka skapa en legitim maktställning vid sidan av kungamakten.
Enligt min mening är det i detta sammanhang som ”riket” som en
maktbärande och resurskrävande enhet blir betydelsefullt på ett mer markerat
sätt än tidigare.600

Eftersom kungamaktens legitimitet varit ett centralt tema i
vadstenabrödernas predikan före 1440, är det naturligtvis mycket intressant
att, i ljuset av denna bild av det nya läget, granska deras kungabild efter att
denna förändring trätt i kraft. Föreföll vadstenabröderna uppfatta
kungamaktens legitimitet som i stort sett förlorad? Föreföll de övriga
politiska aktörerna vara i färd med att skapa sig en legitimitet vid sidan av
kungamakten? Hur gick det med Vadstena klosters auktoritet i det nya
politiska läget?

Det nya lägets maktideal
I Vadstena kloster fortsatte predikoproduktionen som tidigare under denna
period. Stephan Borgehammar och Roger Andersson har, som tidigare
noterats, menat att tiden 1416-1464 var en guldålder i det avseendet, en
beteckning som till dels förklaras av produktionens volym under denna tid,
dels av förekomsten av flera av klostrets mest namnkunniga predikanter
under just den tiden.601 Det fanns goda möjligheter i klostret att liksom
tidigare behandla samtida politiska förhållanden och klostrets ideal i dessa
frågor i texterna och i förkunnelsen.

Det goda styret finns än
Under de föregående sjuttio åren hade man i Vadstena kloster hävdat ett
maktideal byggt på en legitimitetstanke. Legitimitetens grund var i allt
väsentligt att det var Gud som utsåg sina makthavare och det var Guds
språkrör som hade den högsta ställningen också i frågor som gällde det
ideala samhället. Det var de egenskaper som förkroppsligades av Vadstena
kloster, deras av Gud givna roll som högsta auktoritet, som utgjorde
samhällets självklara ideala grundval och som borde vara de styrandes
ledstjärna.
600 Reinholdsson 1998, s. 32.
601 Andersson & Borgehammar 1997.
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Denna tanke fortsatte man att hävda i det nya läget efter fejden vid 1430talets slut. Michael Sunesson (Sunonis) var en av de framträdande bröder
som formulerade sådana ideal under perioden. Michael var medlem i
Vadstena från 1441 till sin död 1469, och under sex år, 1454-1460, var han
dess generalkonfessor. Mycket litet är känt om hans person, men det är
tydligt att han kom från en familj som stödde Vadstena kloster. Två av hans
kvinnliga släktingar var döpta till Birgitta och invigdes som systrar i
klostret.602 Då han valdes till konfessor karaktäriserades han som en hederlig
och tystlåten person. Icke desto mindre var det under hans tid i ämbetet som
domkapitlet i Linköping fann anledning att skriva ett brev till Vadstena, i
vilket det fördömde vadstenabrödernas vana att kritisera prästerskapet i sina
predikningar. Sådan kritik skulle framföras vid interna sammankomster och
inte spridas till allmänheten, som då kunde börja ringakta kyrkans män.603
Hans egen predikan var också tydlig i sitt budskap. Till Erik inledde han
med ett tema ur Salomos vishet: Du herre valde mig till kung över ditt folk
och till domare över dina söner och döttrar.604 Dessa ord sades av Salomo,
skrev Michael, men de kunde lika gärna ha sagts om Erik den helige, som
kallas sancto nostro patrono Erico martyri glorioso, ”vår heliga patronus
Erik, vördad martyr”. Temat vidareutvecklades:
Alltså kunde denne helige kung Erik säga om sig själv: Du, Herre, valde mig
till kung, vilket är nästan detsamma som att säga: Jag tar mig inte in genom
förmätenhet eller genom våldsamma handlingar, utan du valde mig.

Predikan kom sedan att handla om hur en ledande ställning i samhället skulle
uppfattas. I sin predikan jämställde Michael furstar och prelater i en utförlig
förklaring. Såväl furstar som prelater skulle ta sig till sin ställning (statum
suum) genom att väljas därtill av Gud, de skulle inte ta sig dit genom intrång.
Samma ideal gällde alltså för båda och samma hårda dom drabbade dem som
inte var rätt män för sina sina ämbeten, de som var tyranni et mali prelati:
tyranner och dåliga präster.
Enligt Michael valdes prästerskapet på tre sätt: genom den helige Andes
verk, genom att vara född utan synd och genom att vara utan ambition. Det
senare illustrerade Michael genom att exemplifiera med Jesu reaktion då
folket ville välja honom till kung. Han skriver: ”Och när folket ville välja
honom och göra honom till kung, flydde han.”605 Den som valts till präst
(eller furste) borde visa sin insikt om det svåra i ämbetet genom att vilja fly,
602 Om hans kvinnliga släktingar: DV 632, 716:2. Michael Sunesson hade före sitt inträde

i Vadstena varit kanik i Västerås.
603 Silfverstolpe 1898, s. 89.
604 C 349 fol. 166r: Tu Domine elegisti me regem populo tuo et iudicem filiorum tuorum et
filiarum. (Michael Sunesson till Erik) Jfr. Sap. 9:7.
605 Joh. 6:15.
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om inte rent fysiskt så i alla fall andligen. Han kunde dock låta sig tröstas av
Bibelns ord: ”Var inte rädd min tjänare, hedervärde Jakob, som jag har
utvalt.”606
Flera av klostrets egna invånare uppförde sig för övrigt under denna tid i
enlighet med detta ideal. Brodern Olof Gunnarsson valdes till biskop i
Västerås år 1454, men han ville först inte åta sig uppdraget eftersom han
sade sig vara olämplig för ämbetet. Han ändrade sig först efter påtryckningar
från ärkebiskopen och kungen.607 År 1456 handlade en syster i klostret på ett
liknande sätt. När Cecilia Petersdotter valts till abbedissa av klostrets
medlemmar blev hon alldeles förskräckt och vägrade. Enligt diariet hjälpte
varken uppmaningar eller hot i försöken att övertala henne. Till sist gick
hon, ”mot allas vilja” som det står i diariet, och gömde sig. I hennes fall
ledde dock vägran till att en annan syster blev abbedissa i hennes ställe.608
Michael förordade ett meritokratiskt system. Prästerskapets ställning
(status) borde uppnås genom förtjänst, och förtjänsten skulle grundas på
inspiration från den helige Ande. Det skulle inte ske genom omoraliska eller
fördärvliga sammansvärjningar.609 Han utvecklade temat om de olika
grunderna för valet. För att träda in i ett ämbete skulle man födas av en
”mor”: en ren och okorrumperad församling eller kapitel.
Samma ideal diskuterades i en annan predikan, skriven av en anonym
broder cirka 1447. Texten var skriven för att hållas på Henriks festdag och
den hade den för Henriksdagen vanliga perikopen ur Salomos vishet (Sap.)
10: Et certamen forte dedit illi, vt vinceret. Han inledde med att knyta an
predikan till ridderskapet:
2 Tim. 2(:5): ’Den blir inte krönt, som inte stridit på ett legitimt sätt.’ Det är
inte alla, som bär svärden, som är goda riddare, och inte heller alla som bär
på långa lansar, är starka i strid. Men den som tjänar Gud och den heliga
jungfrun Maria vinner genom den gudomliga nåden.610

Därefter berättade predikoförfattaren ett exempel om en riddare, som var på
väg att strida mot sitt rikes fiender. På väg till striden övervarade han en
mässa i en kyrka, och väl framme vid slagfältet ropade han högt om Marias
stöd varvid han vann.
Om detta uttalande kan två saker sägas. För det första är det väsentligt att
minnas att kungen under medeltiden också kunde betraktas som den främste
riddaren eller stridsmannen. En av kungamaktens främsta faktiska mål under
medeltiden var att gripa kontrollen över statsmakten just för att kunna föra
606 Jes. 44:2.
607 DV 654.
608 DV 674.
609 C 349 fol. 167r (Michael Sunesson till Erik)
610 C 3 fol. 101 (Anonym till Henrik)
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krig stor skala.611 Riddarens ideologiskt definierade funktion, att kämpa med
vapen för att värna de obeväpnade och upprätthålla freden och lagen, var
också kungamaktens främsta roll. I Sverige i mitten av 1400-talet fick dock
detta anförande och exempel också en annan innebörd. Det var då just
medlemmar av aristokratin, de största riddarfamiljerna, som kämpade om att
placera en pretendent på kungatronen. Därför är citatet ur Timotheosbrevet
också att betrakta som en kommentar till dessa stridande, en uppmaning att
strida av rätt orsaker. Tanken var densamma som anfördes av den Heliga
Birgitta då hon kritiserade Magnus Erikssons misslyckade korståg i österled.
Hela temat utvecklades till en plädering för makt genom kärlek och tro.
Författaren menade rent av att inställningen kärleken övervinner allt skulle
vara rättesnöret. Det var det för kungen Gud (rex deus), för djävulens fiender
och deras följeslagare, det vill säga riddare som brydde sig om Gud och sina
närstående och som verkligen var furstarnas tjänare.
Seger vanns inte genom våld, utan genom trofasthet, skrev predikanten
och fortsatte med en hänvisning till Salomos vishet: den största makten är
visheten.612 I predikan lades temat ut i tre sorters strider: den för Gud, den
för sin nästa och den mot motståndare. Striden för Gud skulle utföras genom
predikan och goda ord och genom goda handlingar som till exempel att
skänka sin egendom till de fattiga så att ens rikedomar fanns i himlen. Ånyo
återtog predikanten sitt grundtema: Kärleken övervinner allt. Man skulle
också strida för sina närmaste, en strid som utkämpades med hjälp av
omsorg och goda handlingar. Slutligen skulle man strida mot motståndare,
det vill säga främst mot Djävulen. Och här skulle en viss typ av person
segra. I den segerrikes profil såg man också vadstenabrödernas program:
Den som endast vill ge Gud ära och berömmelse får stort rykte, mycket
beröm och mycken hedervärdhet. För denne man får sin ära genom predikan,
genom vältalighet, genom vishet, genom enträgenhet, genom [andlig]
rikedom, genom goda handlingar.613

Däremot tillhörde den som endast traktade efter världslig framgång,
rikedom, nöjen och ärebetygelser inte den skara som skulle utväljas att
komma till himlen. I en predikan till Knut inskärpte även Michael Sunesson
den principen. Han skrev att en härskare borde bemöda sig mer om att älska
Gud än om att iklä sig regalier.614

611 Kaeuper 1988, s. 3 och passim.
612 C 3 fol. 101 (Anonym till Henrik) Sap. 8:1.
613 C 3 fol. 102 (Anonym till Henrik)
614 C 349 fol. 56v (Michael Sunesson till Knut)
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Bild 5: En ängel slår djävulen i huvudet med en stor knölpåk när denne
försöker fresta den arbetande Birgitta. Bilden finns i en stor svit med
målningar i Tensta kyrka, Uppland. Programmet beställdes av Bengt Jönsson
(Oxenstierna) utfördes 1437 av Johannes Rosenrod. Motivet behandlar temat
kampen mellan det onda och det goda, och den får här illustrera det budskap
birgittinerna ville rikta till den världsliga och kyrkliga aristokratin.
Vadstenabröderna förespråkade ett ideal där eliten skulle visa en vilja att
kämpa mot de frestelser som utgjordes av karriärmöjligheter och annan
världslig grannlåt. De såg säkerligen gärna att Bengt Jönsson begrundade den
djupare innebörden i den bild han beställt. Han var riksråd och far till
ärkebiskopen Jöns Bengtsson (Oxenstierna), en av de ledande männen inom
maktkampen på 1460-talet.
Foto:
Lennart
Karlsson,
Riksantikvarieämbetet.
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I sin behandling av striden som tema profilerade sig vadstenabröderna här
mot svärdets makt. De ville framhäva att strider skulle vinnas med de medel
de själva förfogade över i långt högre grad än någon annan samtida
institution. Deras ideologiska motpol var den medeltida krigiska riddar- och
kungakulturen som till stor del grundade sin makt på våld, kontroll av
egendom och på en noga skiktad social hierarki där dubbning till riddare
utgjorde en eftertraktad äremarkering.
Denna predikan till Henrik skrevs 1447, året innan Kristoffer av Bayern
dog, mitt under den mycket speciella period som setts som den tid då rådet
hade makten och rikets styre hade karaktären av aristokratisk republik.
Tillsammans med Michael Sunessons predikan till Erik den helige
framträder en kommentar till de strider som utkämpades angående makten i
riket. I klostrets andra stora vittnesskrift till eftervärlden, dess diarium, kan
man också finna en kommentar till tidens oroligheter. Dess notiser ger
underlag för en analys av klostrets faktiska relation till den världsliga
politiska eliten.

Guds vilja genom tyranniet
I sin predikan till Erik framförde Michael Sunesson ett ideal för
maktutövning, ett ideal som han kopplade till såväl kungar som präster. Men
också motsatsen till det goda styret gavs stort utrymme i hans text. Han tog
utförligt upp temat tyranner och dåliga präster och behandlade bland annat
hur personer valdes till sådana ämbeten:
Men ack! Ingen väljs efter värdefulla egenskaper, utan dels efter världslig
egendom och dels efter kurians tolkningar och intrång. Väljarna beaktar inte
vem som lever det bästa livet, är bäst utbildad eller har bäst rykte, inte vem
som vill göra mest nytta för sina beneficier och bidrag, den som vill förbättra
sitt liv, utan den som vill sprida allt, och som är rik på saker, välfödd på
beneficier, frikostig med utgifter, försedd med ett stort följe, av upphöjd
släkt… Denne väljs inte av Helige ande utan av sin egen ande.615

Mot det förfarandet ställde Michael texten i Andra Kungaboken (IV
Regum): ”Välj den bäste och den, som behagar er, av er herres söner och sätt
honom på sin faders tron.”616 Erik den helige passade väl in på ett sådant
ideal, han hade valts i enlighet med Guds önskemål. Därmed var Michael
framme vid sitt huvudsakliga budskap i predikan:
615 C 349 fol. 166r (Michael Sunesson till Erik). Se också C 349 fol. 55v-60r (Michael
Sunesson till Knut)
616 IV Reg.
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Men tyranner och dåliga präster, som inte valts enligt gudomlig ingivelse,
kan ibland likväl genom Gud för en tid utöva herravälde och tillåtas styra och
detta på grund av tre orsaker. Först för att genom dem förvärra ett
straff…/…/ För det andra för att åtgärda ett fel, som i Job: ”Gud lät då en
falsk man regera på grund av folkets synder.”617 För det tredje för att ge
övning i godheter, eftersom ett plågsamt liv nästan är som en övning i
godhet./…/ Om alltså Gud låter dåliga makthavare finnas till syndernas straff
eller för att befrämja människornas godhet och träning [i fördragsamhet], då
ska vi likväl underdånigt lyda dem. I Första Petrusbrevet: ”Lyd era herrar,
inte bara de goda utan de orättvisa”618, ett sådant sätt är inte mot Herren som
skapat det, eller mot goda seder.619

Michael menade alltså ett även tyranner var tillsatta av Gud. Folket fick det
styre de förtjänade. Det gick tvärs emot den uppfattning som brukar anses
mest typisk för det medeltida politiska tänkandet, enligt vilken en tyrannisk
kung ansågs ha förbrukat sitt förtroende och sin legitimitet och därför skulle
avsättas.620
Michael Sunesson utvecklade dessutom tyrannitemat vidare. I marginalen
till det fortsatta stycket har han noterat: ”Rex durus”, en hård kung. Tanken
var uppenbarligen att stället skulle vara lätt att hitta för framtida användare
av predikosamlingen. Han anförde ett exempel där en Petrus Alphonsus
berättade om ett val i en stad, där en kungs frånfälle lett till ett nyval. Den
man över vilken man kunde se ett himmelskt tecken skulle få tillträda tronen.
Då såg man en duva nedstiga från himlen över en tjänare varvid de hårda
och uppretade krigare som förtryckte sina underlydande accepterade honom
som kung. Michael menade att det var så det gick till när en kung som skulle
komma att förtrycka sina underlydande blev tillsatt. Enligt hans
framställning valde inte Gud alltid den man som skulle vara bäst lämpad att
utöva ett got styre över riket, utan han kunde lika gärna välja en man som
saknade de räta egenskaperna för att straffa folket för deras synder. Vidare
skrev han att de som hade upprest sig mot Gud, plundrat, sugit ut och så
vidare förtjänade ett ont styre.
I ett annat exempel berättades om hur en person genom att spela ångerfull
och helig lyckades bli biskop, hela tiden i avsikt att plundra, njuta och idka
andra synder.
Predikanten framhöll därefter Erik den helige som en god kung. Men han
tycktes ha menat att det var först då en person blivit vald som dennes sanna
natur visade sig. Därefter tog han upp den franske helgonkungen Ludvig den
helige som exempel. Ludvig hade inte valts genom prästerskapets tecken
617 Iob 34:30.
618 I Petr 2:18.
619 C 349 fol. (Michael Sunesson till Erik)
620 Black 1992, s. 148-152.
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eller mirakler, utan genom den Helige andes försorg, därför att han själv
kunde utföra mirakler. ”På så vis är det såväl med prelater som med furstar,
att de inte kan utföra mirakler utan Guds vilja och utan att det är till folkets
och kyrkans gagn”, betonade Michael. En olämplig ämbetsinnehavare skulle
alltså obönhörligt avslöjas genom att ingenting av det goda som borde ha
följt med hans styre skulle ske.621
I framställningen gick sedan Michael vidare till den andra orsaken till att
Gud kunde låta en tyrann väljas till präst eller furste, nämligen att
befolkningens synder behövde rättas. Han argumenterade att eftersom Jesus
haft till uppgift att handla och att undervisa så fyllde även en kung samma
funktion. Ett exempel på hur Erik den helige själv handlade i enlighet med
idealet var när han gick till strid mot Guds fiender, det vill säga finnarna,
som vid den tiden besatt många brister och dessutom utförde fientliga räder
in i riket.622 Framställningen var här något mångtydig; Michael försökte
troligen foga in en plädering för att det ibland kunde vara befogat för en
kung att använda våld om det skedde för att undanröja sådant som var
misshagligt för Gud.
Den tredje punkten utvecklade Michael genom att betona att en prelat
skulle väljas enlig lagarna, och han menade att frågvishet och kunskap var
vad som krävdes för att en god rättslig sed skulle kunna upprätthållas.
Michael Sunesson utvecklade här temat till att inskärpa vikten av seriöst
underarbete i fråga om rättstillämpningar, i det här fallet med avseende på
ämbetstillsättningar. Han skrev att det inte räckte med uppgifter bara från en
part (i samband med att ett komplicerat ärende skulle avgöras) och anförde
kung Salomo som ett exempel på den rätta inställningen: för att få förmågan
att rätt kunna döma efter lagarna och för att kunna styra sitt folk väl hade
Salomo bett Gud ge honom vishet. Enligt predikoförfattaren var det
uppförandet en kontrast mot sådana människor som inte ville se förändringar
utan som ville få styra och regera allt efter sina egna sinnen. Han citerade så
Salomos vishet: ”Lyssna ni kungar och kom till insikt, sprid lagarna till
jordens ände.”623
Här berörde Michael Sunonis en väsentlig sida av det medeltida idealet
kring lagarna och rätten. I sammanhanget är det viktigt att påminna om att
rättstillämpning och teologi för vadstenabröderna liksom för hela kyrkan var
intimt sammanlänkade. I sitt anförande anslöt han sig till synen att lagar och
rättstillämpning hela tiden måste utvecklas i enlighet med behovet i det
samhälle där de tillämpades. De som hade makt över lagarna måste därför
vara lyhörda, frågvisa, opartiska och visa och syftet med verksamheten
skulle vara att utöva ett gott styre, inte att hålla fast vid principer som endast
621 C 349 fol. 166r (Michael Sunesson till Erik)
622 C 349 fol. 166v (Michael Sunesson till Erik)
623 Jfr Salomos Vishet 6:1-2.
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gynnade upprätthållandet av den egna positionen. Erik den helige framhölls
sedan i ett exempel som det goda exemplet på hur ett ämbete borde skötas,
med ett citat ur hans legend, denne kung som
…i enlighet med gudomlig vishet reste runt i sitt rike och besökte
befolkningen, utmätte rättvisa, reste på kungsvägen och inte lät sig lockas av
favörer eller gåvor, eller av fruktan eller hat åt något håll. Han vandrade
orubbligt den rätta vägen som leder till Himmelriket. På så vis stiftade han
fred mellan stridande parter, han befriade dem som förtrycktes av mäktigare
män, han ledde dem som färdades rakt fram på Guds väg, fördrev de otrogna
ur landet och fördelade åt var och en hans rättigheter i lika delar på rättvisans
vågskålar.624

Det är sammantaget uppenbart att Michael Sunesson liksom hans medbröder
Olof Petersson och den anonyme författaren som anförts ovan var starkt
kritiska till sitt samtida styre. Kärnan i Michaels budskap var dock att
kungamakten alltid skulle ses som legitim och tillsatt av Gud, även om den
var tyrannisk. Samtidigt var Erik och det franska kungahelgonet Ludvig
förebilder för det goda styret. Tyranniet förklarades som ett resultat av
folkets synder.
I de texter som här anförts finns ett klart budskap riktat till eliten i
samhället. Såväl präster som riddare och kungar behandlades som en
kategori med mycket gemensamt. Det bekräftar den bild av den
senmedeltida eliten som givits av den norske historikern Erik Opsahl där
makteliten ses som en tämligen enhetlig grupp inom vilken det förekom
samarbete men också konkurrens om innehavet av den högsta platsen i den
interna hierarkin.625 Det är intressant att notera att åtminstone i de här
behandlade predikningarna är inte borgerskapet inkluderat i den grupp som
förmodades besitta makt. Kyrka, riddare och kungamakt var de aktörer som
de här studerade bröderna i Vadstena vände sitt budskap till. Det är också
uppenbart att för vadstenabröderna var monarkin fortfarande det självklara
politiska systemet. Möjligen hade kungamakten förlorat legitimitet i andra
sammanhang, som Peter Reinholdsson menade i sina utgångspunkter, men i
det politiska tänkandet i Vadstena var den fortfarande självklar. Den
behövde inte motiveras utifrån andra enheter såsom riket. Den motiverades
fortfarande av att Erik och andra helgonkungar utövat ett Gudi behagligt
föredöme.
I sammanhanget bör en annan text troligen tillkommen i Vadstena
nämnas. Det finns en samling av elva uppenbarelser som bland annat
berörde de rådande oroligheterna och som av utgivaren Georg Stenborg
knutits till Vadstena vid kung Kristoffers död. De ville då påverka utkomsten
624 C 349 fol. 167v –168r. (Michael Sunesson till Erik) Se Erikskrönikan: Aili & Ferm
1990 s. 93.
625 Opsahl 1998, s. 19.
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av valet av ny kung. I uppenbarelserna pläderades för ett insättande av en
sann kung Erik (del helige) på tronen, så att fred skulle kunna få råda.
Dessutom beklagades tillståndet i kyrkan. I den sjätte uppenbarelsen hade
den helige Eskil sagt att kyrkans män inte längre var föredömen för folket.
Texten faller utanför urvalet i föreliggande avhandling men är intressant som
en indikation på hur man i Vadstena försökte använda en rad olika medier
för att sprida sin syn på samtidens politik.626

Den andliga auktoritetens underminering
Bilden av den av Gud tillsatte härskaren hade fått nya inslag efter
turbulensen under det sena 1430-talet. Vadstenabröderna vidhöll ett andligt
härskarideal, men de hade till det fogat uppfattningen att en hård kung eller
en tyrann också kunde vara ett uttryck för Guds vilja. Gud kunde då ha valt
att tillsätta en sådan kung för att straffa en syndfull befolkning.
Tanken att en kung i alla lägen ska uppfattas som den av Gud tillsatte är
att betrakta som protoabsolutistisk. I sin mer institutionellt utvecklade form
förknippas den snarare med de starka, centraliserade kungamakter som växte
fram under 1500- och 1600-talen.627 När denna tanke i stället uppträdde i en
svensk predikan från 1400-talets mitt, måste det förklaras med att det i det
senmedeltida samhället pågick en förändringsprocess där absolutistiska
element började bli förenliga med grundstråken i det existerande, medeltida
politiska tänkandet.628 Det är därför nödvändigt att undersöka, om och i så
fall hur denna förändring märktes för Vadstena klosters del.
Vadstenadiariet förmedlar i det sammanhanget väsentliga upplysningar.
Från det sena 1430-talet, då en stark gruppering inom rådet fördrev Erik av
Pommern, och till 1471, då Karl Knutsson Bonde dog och Sten Sture blev
riksföreståndare, fick det nämligen en ny och särpräglad karaktär. Detta har
tidigare diskuterats av flera forskare och därvid givits olika förklaringar.
Claes Gejrot, som givit ut diariet i en relativt ny utgåva, har analyserat dess
uppbyggnad under denna tid och tagit fasta på att ett antal identifierbara män
varit redaktörer för diariet under perioden. Han menar att det ökade intresset
för världsliga politiska förlopp kan förklaras med redaktörernas egna
preferenser.629
626 Stenborg 1996, s. 47 (Eskil), s. 51-59 (rikets tillstånd) samt passim.
627 Se diskussionen om den absoluta staten i Lennersand 1999, s. 14-15, samt där anförd

litteratur.
628 Det är i så fall högst förenligt med vad som hävdats för franska medeltida förhållanden:
se Krynen 1993, passim.
629 Gejrot 1988.
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Fram till ungefär 1434 hade diariet till största delen varit en minnesbok
över klostrets inre angelägenheter. Där noterades inträden, dödsfall bland
medlemmarna och andra viktiga tilldragelser, som till exempel när klostrets
välgörare begravdes där.630 Dessutom skrevs notiser om vissa större
händelser utanför klostrets murar, men de var inte särskilt detaljerade eller
frekventa. Ibland skrevs också, som visats i föregående kapitel, rena
värdeomdömen om det politiska läget i riket in i diariet, ofta i efterhand.
Dessa inrikespolitiska kommentarer var dock undantag i den övervägande
interna rapporteringen.
Från och med det sena 1430-talet blev dock diariet, som sagt, i hög grad
inriktat på just inrikespolitiska händelser. I Claes Gejrots studie kan man se
att skillnaderna i innehåll också motsvarar skillnader beträffande
redaktörskapet. Under tiden 1414-1436 hade sakristanen Anders Jakobsson
varit huvudskribent för diariet, med assistans från Anders Lydekesson och
Johan Benekesson.631 Anders Jakobsson föreföll ha varit mycket fokuserad
på händelserna inom klostret, för de notiser som tillkommit under hans
period avsåg till cirka 80 % inre angelägenheter i Vadstena eller
Birgittinorden.632
Perioden 1434-1461 däremot kännetecknades av en betydligt större
fokusering på rikets politiska angelägenheter. Huvudredaktör för den
perioden var diakonen Johan Benekesson, som assisterat den föregående
redaktören. Benekesson lade stor vikt vid att beskriva de olika turerna i den
inre politiska situationen, beskrivningar som fick stort utrymme bland
notiserna.633 Hans efterföljare som huvudredaktör, Johan Johansson,
fortsatte samma linje under perioden 1461-69. Därefter blev Clemens
Petersson redaktör för diariet åren 1470-1489. Under den perioden blev
diariet abrupt åter en skrift där nästan enbart inre angelägenheter
noterades.634
Under perioden från 1430-talets mitt till 1471 kan dock samtidigt kraftiga
fluktuationer märkas i fråga om intresset för politiskt laddade händelser, och
jag menar att dessa inte helt samvarierade med olika redaktörsperioder. En
första märklig sak är att Engelbrektsupprorets utbrottsår 1434 egentligen inte
behandlades särskilt utförligt i diariet. Där finns bara tämligen summarisk
beskrivning, uppenbarligen skriven i efterhand, av upprorets förlopp. Där
summerades de väsentligaste dragen i resningen: dess upprinnelse i Dalarna,
angreppet på Jösse Eriksson och övertagandet av makten över slott och andra
kungliga egendomar i hela Sverige. Diarieföraren förklarade också att
630 Gejrot 1996, 1988.
631 Se tabell i Gejrot 1996, s. 24.
632 Gejrot 1988, s. 31.
633 Gejrot 1988, s. 36-37.
634 Gejrot 1988, s. 42-51.
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härföraren var Engelbrekt och att denne sedan hade makten i tre år.635 Det är
det enda omnämnandet av upproret i notiserna för 1434. Det är intressant
inte minst därför att en av de mest berömda händelserna under upproret eller
resningen inträffade just i Vadstena, då Engelbrekt med sina styrkor kom på
besök till Vadstena och hotade kasta ut tre av rikets biskopar och rådsherrar
till allmogen (underförstått en uppretad sådan) om de inte lovade hålla sig
till Sveriges rätt, som det står i krönikan, och säga upp sin lydnad till
kungen.636
Under tiden 1434-1438 var över huvud taget de världsliga notiserna
fortfarande mycket få. Av 44 notiser handlar endast en om rent världsliga
händelser utan direkt koppling till Vadstena: den som berättar om att
upproret brutit ut.637 Ytterligare några notiser har koppling till
våldsamheterna men de verkar medtagna för att de berörde klostret.638 Några
handlade också om att biskopar dött eller tillsatts, samt andra allmänt
kyrkliga angelägenheter. Karaktären av intern skrift kvarstår dock.
Från 1439 inträdde en förändring. Från januari 1439 till sommaren 1442
noterades mer flitigt händelser som sammanhängde med Karl Knutssons
maktkamp och valet av kung Kristoffer. Av 41 notiser handlade sju om
inrikespolitiska händelser som inte direkt berörde Vadstena. Ytterligare fem
notiser berörde på olika sätt Vadstenas roll i sådana händelser.639 Däremot
svalnade intresset ånyo i det närmaste totalt så snart Kristoffer valts till kung
sommaren 1441. Endast hans bröllop år 1445 och hans försök att förhandla
med Erik av Pommern på Gotland sommaren 1446 noterades,. Under tiden
från augusti 1442 till januari 1448, då Kristoffer dog, skrevs 55 notiser (525582). Av dem handlade två om inrikespolitiska händelser, och tre om
Kristoffers och hans drottnings besök i klostret.640
Från 1448 till 1471 inträdde en ny förändring. Under vissa av åren, i
synnerhet under inbördeskriget på 1460-talet, hade diariet verkligen drag av
inrikespolitisk krönika. Efter slaget vid Brunkeberg 1471 dog dock denna
tendens tvärt. Det sammanfaller inte med något byte av redaktör eller dylikt
utan måste ha helt andra förklaringar. Jag menar att förklaringen ligger i att
Vadstena, efter att Karl Knutsson Bonde dött och Kristian I besegrats vid
635 DV 440.
636 Biskoparna i fråga var Knut av Linköping, Sigge av Skara och Thomas av Strängnäs.
Den sistnämnde var vid den här tiden kungens kansler och alla satt som sagt också med i
rikets råd. Engelbrektskrönikan s. 65-66. Schück 1994.
637 DV 440.
638 DV 463, 465, 466.
639 Alltså var 12 av 41 händelser kopplade till den världsliga makten i någon mening,
vilket utgör 29 %.
640 Fem av 55 notiser berörde alltså den världsliga makten, vilket är något under 10 %.
(Jag har undantagit notiserna 579-581 eftersom de berör året 1454.)
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Brunkeberg, förlorade sin möjlighet att spela en central roll i det politiska
utrymmet i senmedeltidens Sverige.

Vadstena och den världsliga makten
Invånarna i Vadstena kloster verkar ha betraktat den nya tidens världsliga
makthavare med viss vaksamhet. En indikation på det är deras anteckningar i
diariet då den nye unionskungen skulle utses. Enligt Vadstenadiariet höll
rikets herrar ett möte i Arboga i januari 1440 där de enhälligt beslutade att
aldrig ta en utlänning till kung.641 Valet skulle äga rum jämnt ett år efter
uppsägelsen av kung Erik, men när herrarna då samlades i Arboga beslutade
de att välja den danske kandidaten Kristoffer till svensk kung. Det finns ett
inslag av kritik eller tvivel om det kloka i beslutet i diariets notis: ”Det sägs
att hans val skedde på prelaternas föranstaltande – måtte detta även ha varit
Guds mening!”.642
Att det var en orolig tid märker man på en notis i diariet från 1442. Där
beskrevs hur man gömt klostrets värdeföremål på flera ställen i ”…en
skattgömma eller ett valvförsett rum”. Rummet hade byggts särskilt för
förvaring av böcker och andra värdeföremål, och ingången till det var väl
maskerad. Endast ett fåtal personer i klostret skulle känna till dess existens
och rummet skulle användas
… när någon missämja råder i riket och kyrkans immunitet är i fara, eller när
man kan frukta ett utländskt angrepp eller ett krig.643

I Vadstena ansågs uppenbarligen det nya världsliga politiska läget kunde
medföra ett rent fysiskt hot mot kyrkan. Det är ett tecken på hur allvarligt
klostermedlemmarna såg på läget efter våldsamheterna under 1430-talets
andra hälft. Den världsliga maktens strider hade vällt in på de andliga
institutionernas områden och resulterat i en fysisk vaksamhet mot det
omgivande samhället. Innebar denna nya vaksamhet också en förändring i
uppfattningen om vad som var möjligt att uppnå på det ideologiska planet?
Efter Engelbrektsupproret hade två huvudsakliga falanger utkristalliserats
inom den svenska makteliten. Den Oxenstiernska maktgruppen stod mot
Karl Knutsson Bonde och dennes män. Ånyo var Vadstena kloster tillbaka
till 1300-talets tumultartade läge med ett allestädes närvarande hot om våld.
Från 1440 till 1471 kom makten över riket att bli än mer omstridd än under
tidigare perioder. I det sammanhanget fick rådet en stark roll. Det är därför
perioden karaktäriserats som en aristokratisk republik av Herman Schück.
641 DV 497:1.
642 DV 497:3.
643 DV 523.
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Det är dock inte säkert att det var så bröderna i Vadstena uppfattade
maktstrukturen i riket och den förändring den var i färd med att genomgå.
På ett mer generellt plan är det eventuellt så att kung Kristoffer i vissa
avseenden stärkte kungamakten under sin tid vid makten. Han skaffade sig
visitationsrätt till de danska klostren och han föreföll ha fullföljt Erik av
Pommerns politik beträffande valet av rådsmän. Under Erik av Pommern
hade kungamakten börjat kontrollera tillsättningen av biskopar, som
diskuterats ovan, och det ville kristoffer av allt att döma fortsätta med.644
Under den aktuella perioden kom tre män att titulera sig kung över det
svenska riket. Samtliga kungar besökte också Vadstena kloster och deras
besök högtidlighölls i klostret genom särskilda ceremonier, som beskrevs i
diariets notiser. Särskilda ceremonier markerade också deras drottningars
besök. Kung Kristoffer kom till Vadstena på sin Eriksgata 1442, vilket
föreföll ha firats i någon mån. Kungen bad då om broderskapsbrev, vilket
han fick, och hans kärlek till klostret och till den Heliga Birgitta omtalas i
diarienotisen.645 Det riktigt stort manifesterade besöket kom dock först fyra
år senare. På Henriks dag 1446 kom kungen nämligen till klostret med sin
nyblivna drottning Dorotea och vid det tillfället omtalas ”ett mycket stort
beridet följe från Danmark”.646 Det blev väl mottaget, bland annat hedrades
den fjortonåriga drottningen genom att reliken av Birgittas huvud för hennes
skull bars fram till klostergången. Kungen blev vid besöket förelagd en rad
ärenden som klostret ville ha hjälp med men han verkade, enligt diariet, inte
särskilt intresserad av att hjälpa till. Ändå hade han vid ett besök 1444 lovat
just att främja orden och klostret när han blev ombedd.647
Karl Knutsson Bonde blev den andre kung som kom till Vadstena under
denna period. Han valdes till kung av det svenska rådet då Kristoffer dött
1448, och kom ett halvår efter valet på besök till klostret. Även i samband
med hans besök, och senare då hans drottning 1450 kom dit, genomfördes
högtidliga ceremonier till hans ära. Slutligen, 1458, kom också kung Kristian
I till klostret och mottogs, som det står i diariet, ”…på brukligt sätt, som
beskrivits under Herrens år 1448 när det gällde mottagandet av kung
Karl.”648
644 Olesen 1995, s. 146-148 om Erik av Pommerns bruk av lojala biskopar och
användande av dessa i sitt kansli, ett system som övertogs av Kristoffer.
645 DV 518:3.
646 DV 559. Besöket kan ha haft ett samband med att drottning Dorotea krönts föregående
år. Hennes kröning betraktar Aksel E. Christensen som en starkt symbolisk markering från
kungens sida om att han ville hålla samman unionen. Christensen 1996, s. 309-310.
647 DV 548. Torvald Höjer menade att kungen var ganska neutral i sitt förhållande till
klostret. Höjer 1905, s. 314. Höjer avfärdade den negativa tonen i diarienotisen om att man
valt Kristoffer till kung med att det var ett ”milt klagande ogillande” som ”eljest sällan präglar
dessa meningslösa uppgifter”.
648 DV 686.
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I Vadstena klosters egen historieskrivning finns ingen indikation på något
annat än att de uppfattade rikets styre som liggande under en kung. Under en
kort period på något halvår är i stället Bengt och Nils Jönssöner
(Oxenstierna) riksföreståndare, men de sågs i diariet just som vikarier i
väntan på tillsättningen av en ordinarie kung. Under några år på 1460-talet
titulerade notiserna i diariet också två män som kung samtidigt, men det
svarade mot den oklara situationen som rådde. Generellt sett föreföll
redaktörerna i diariet angelägna om att se det som att klostret hyllat en regent
i taget. Den som för tillfället betecknades kung i diariet var i princip
densamme som just då stöttades av större delen av rådet.
Vadstenabröderna föreföll också uppfatta det som att det var vid de
rådsmöten som leddes av kungen som de stora besluten fattades. Vid
herremöten ledda av kungen lyckades hur som helst klostret uppnå att deras
vilja i för dem viktiga beslut respekterades. År 1446 fick de rätt till sin del av
fisket i Kymmene älv i Finland, något de länge stridit om, bland annat med
Karl Knutsson Bonde som var hövitsman över Viborgs län.649
En jämförelse av beskrivningarna över kungarnas mottagande i klostret
visar dock på väsentliga skillnader. Karl Knutssons besök beskrevs avsevärt
mer utförligt än de båda andras, och mottagandet föreföll ha varit särskilt
vördsamt. Konfessorn läste en versikel i vilken Herren ombads visa kungen
nåd, och det lästes kollektböner för den heliga treenigheten och för kungen,
enligt diariet.650 Sådana detaljer beskrevs inte när det gällde de båda andras
första besök som krönta. Och även i övrigt framträder klostrets förhållande
till Karl Knutsson Bonde som det mest särpräglade. Kristoffer, däremot,
verkar de inte alls ha intresserat sig för.
När Karl Knutssons drottning Katarina dog 1451 begrovs hon i vad som
beskrevs som kungens kapell i Vadstena kloster. Det var ett kapell, vigt till
Vår Fru, som skapats till gravkapell av Karl Knutsson. Hans första hustru
hade begravts i klostret redan 1436 och där fanns också hans föräldrar
begravda. Det finns tydliga tecken på att även Karl avsett att låta sig
begravas där i stället för i Gråbrödraklostret i Stockholm som blev fallet.651
Parallellerna till det av Erik av Pommern grundade gravkapellet till S:ta
Anna, där hans drottning Filippa begravdes, är tydliga. Det skulle dock visa
sig att Karl Knutsson på flera sätt hade ett betydligt mer dominant
förhållningssätt till klostret än någon tidigare regent.652
649 DV 563. Se Fritz 1973, del 2, s. 133.
650 DV 593.
651 DV 614 med kommentar. Lindblom 1965, s. 53-55.
652 Att en kung stiftade ett eget kapell i Vadstena klosterkyrka bröt över huvud taget med
Birgittas avsikter med institutionen: se Fritz 1992 om att Birgitta endast ville se två kungar
hyllade i kyrkan, Erik och Olav, och dessa hade det gemensamt att de var heliga och sedan
länge döda.
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På hösten 1451 avlade kungen ett flera dagar långt besök i klostret. Han
tog först emot reglerna för tjänarna ab extra i klostret och bekräftade dem
efter att, som det står, ”…ha förbättrat dem på en rad ställen.”653 Det föreföll
ha varit ett ganska vanligt beteende då regenter besökte klostret; Kristoffer
hade gjort detsamma vid sitt besök. Därefter gick kungen dock vidare och
fattade betydligt mer väsentliga beslut. Det skildras i diariet:
Vidare, kungen beslöt att bröderna varje vecka skulle läsa sju mässor för den
heliga Jungfruns viktiga fester, och att systrarna skulle ha särskilda
läsestycken för rikets allmänna tillstånd, för att allmogen desto villigare
skulle ge klostret vårfrupenningen, såsom hans brev över denna bestämmelse
säger, osv.654

Här markerade Karl Knutsson att Vadstena klosters funktion var att verka för
riket och att det var genom den funktionen det hade en plats i invånarnas
hjärtan. Han menade alltså att det inte räckte att klostret var Sveriges
viktigaste religiösa centrum, med vården av arvet efter Sveriges enda
kanoniserade helgon som främsta merit. Dess legitimitet som institution låg i
stället i att verka för specifikt svenska rikspolitiska intressen. Det var
dessutom inte fråga om någon önskan från hans sida, utan en bestämmelse
rörande innehållet i klostrets andliga liv. Notisen ger läsaren en helt annan
känsla än beskrivningen av den ödmjuka drottning Margaretas hovsamma
besök i klostret 1403.
Karl Knutsson hade dessutom ingen laglig rätt att dirigera klostrets
angelägenheter. Enligt klosterordningen lydde Vadstena under
Linköpingsbiskopen i den mening att denne hade visitationsrätt. Någon
världslig överhet skulle klostret däremot inte ha.655 Klostret framstod dock
alltmer som Karl Knutssons personliga institution. Då han i januari 1451
drog på fälttåg mot danskarna i Skåne vistades han först i Vadstena, och
återvände sedan dit efter några veckor då han och hans stora styrka härjat i
Skåne.
I april kom så kungens största ingrepp i klostrets angelägenheter. Den 25
april skickade han ett brev till konventet där han befallde att klostrets
främsta ledare, abbedissan och generalkonfessorn, skulle avsättas och
ersättas med andra personer.656 Orsaken var att abbedissan Ingeborg var
släkt med Kristian I. Drottning Margareta hade nämligen år 1408 låtit insätta
653 DV 621:2.
654 DV 622, min kurs.
655 Detta påpekas av Alf Härdelin i dennes beskrivning av Gustav Vasas beteende mot

klostret på 1520-talet. Härdelin 1998, s. 133 t.ex. I sin analys av Vårfrupenningen påpekade
Lars-Arne Norborg att under 1440-talet verkade böndernas benägenhet att betala denna skatt
minska och vid flera tillfällen fick man inskärpa att det var en inkomst klostret hade påvlig
bekräftelse på. Se Norborg 1958, s. 247-251.
656 DV 627.
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en ung flicka i orden, en flicka som då endast var elva år gammal. Hon hette
Ingeborg Gertsdotter och hennes far var hertig över Slesvig. Hennes syster
giftes bort med en medlem av den oldenburgska furstesläkten och blev mor
till Kristian. Eftersom Ingeborg var flera år yngre än den stipulerade
inträdesåldern på arton år för flickor hade Margareta fått utverka en påvlig
dispens, något som visar hur angelägen Margareta varit om att hon skulle bli
medlem i Vadstena.657 Ingeborg Gertsdotter blev abbedissa i Vadstena 1447,
alltså året innan Karl Knutsson Bonde och Kristian blev kungar över Sverige
respektive Danmark.658 Vadstena kloster hamnade alltså i en situation där de
hade relationer till båda parterna i den nya konflikten. Det är mer oklart
varför även generalkonfessorn Magnus Unnesson avsattes från sin post. Det
kan ha berott på att hans samarbete med abbedissan fungerat väl och att han
därför kunde förmodas vara lojal mot henne.
Brevet med kungens krav utlöste en våg av aktiviteter kring klostret.
Linköpingsbiskopen fick efter en tid också ett brev där denne beordrades att
tillse att kungens vilja följdes. Han utförde då till följd av kungens krav
visitationer hos systrarna och bröderna, men kunde enligt diariet inte finna
något som föranledde de båda ledarnas avsättande. Då beslutade sig
abbedissan självmant för att avgå, för att ”…inte klostret på grund av dem
skulle mista någon egendom eller dra på sig kungens vrede…”. Konfessorn
avgick också inom en vecka, och de båda ersattes av nya befattningshavare
som utsetts av klostrets invånare. Det finns inga källor som tyder på att Karl
Knutsson bestämde vilka som skulle utses.
Nästa tecken på kungens grepp om klostret visade sig under vintern 145354. Först invigdes en herr Mathias till broder i klostret, och han hade varit
kungens kaplan.659 Vid nyåret kom kungen till klostret och meddelade då
bland annat att han tänkte låta insätta sin åttaåriga dotter Birgitta i klostret,
för vilket han utverkat en påvlig bulla. Bröderna skrev att det var första
gången han nämnde sina planer vilket visar att han redan på förhand bestämt
sig för att lyckas med sitt uppsåt och inte ens för syns skull låtit bröderna
vara delaktiga i beslutet. Bröderna kände sig uppenbarligen överkörda (”…
657 Nyberg 1991g, s. 208. Ingeborgs invigning till syster som elvaåring beskrivs i DV 169.
658 Rajamaa 1992, s. 255. Ingeborg Gertsdotter skrev en text med råd till kung Kristian I

som finns bevarad. Däri ger hon tämligen handfasta råd om hur han bör börja dagen (med
bön), vilka synder han borde undvika och så vidare. Den syftade uppenbarligen till att ge
riktlinjer för daglig andakt och kristet liv i mer teologisk mening. Däremot fanns ingen
utläggning om hur han borde förhålla sig i politiska frågor. Geete 1904-05, s. 157-204.
659 DV 639. Kaplanen hade under senmedeltiden fått en alltmer politisk funktion. Det
gällde även de kungliga konfessorerna. I Frankrike hade den utvecklingen börjat på 1200talet, under Filip den sköne. På 1400-talet var deras funktion i riksstyrelsen helt knäsatt. De la
Selle 1995, s. 245-252. Som tidigare nämnts var det också under Filip den sköne Giles av
Rom skrev sitt verk De regimine principum. Perioden var alltså väsentlig i utvecklandet av en
mer centraliserad furstemakt i Frankrike.
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bullan gav inte på övligt sätt uttryck för att detta förfarande stred mot
klosterregeln, vilket det bort”, skriver diarieföraren), men i februari togs den
lilla Birgitta emot för sitt probationsår.660
Dagen efter att Birgitta tagits emot i Vadstena trädde kungen in i
brödernas refektorium. Där inspekterade han de värdeföremål som skänkts
till klostret av kung Erik och drottning Filippa och hade synpunkter på att
sådant förvarades i klostret. Bland annat gällde det två guldkronor som Erik
tänkt sig skulle användas antingen till att finansiera utsmyckningen av den
Heliga Annas kapell, finnas för utlåning till kröningar av framtida kungar
eller användas som reservtillgång om klostret råkade i nöd. Föremålen
värderades och kungen bestämde, ”…med båda konventens samtycke och
samråd…”, som det står, att byta till sig föremålen mot deras värde i mynt.
Han citerades i diariet: ”Att ni har dessa dyrbarheter i klostret är ett brott mot
Frälsarregeln till fara för era själar”, ett uttalande som ånyo röjer hans
paternalistiska förhållande till klostrets inre angelägenheter. Enligt notisen
skickade kungen sedan pengarna till klostret.661
Under de påföljande åren fortsatte kungen att själv bestämma sitt
handlingsutrymme i förhållande till Vadstena kloster. Då hans dotter efter
sitt probationsår skulle invigas till syster hölls en ceremoni, varvid kungen
begick en klausuröverträdelse då han först trädde in i brödrakoret med en
krona på huvudet och stannade där under gudstjänsten, och vidare läste en
bön och en bibeltext då evangeliet borde ha lästs. Linköpingsbiskopen fick ta
vid då kungen avslutat sin liturgiska insats.662 Vid ytterligare några tillfällen
fattade kungen beslut åt klostret. En nyläggning av kyrkans tak utfördes
enligt ”…kungens och herrarnas och andra kloka mäns råd, och inte
konventets”.663 Året därpå, 1456, då den nye konfessorn och den avsatte
skulle fara på generalkapitel för orden i Marienwold utanför Lübeck,
hindrade kungen dem från att fara ut med motiveringen att det inte var säkert
med tanke på stridigheterna med danskarna.664
De svåra interna striderna i det svenska rådet hade dock fortsatt, och 1457
ändrades maktförhållandena. Karl Knutsson sökte fristad i Polen och i juli
kröntes Kristian I till svensk kung. Den nye kungen avlägsnade genast några
av tecknen på Karl Knutssons inflytande över Vadstena kloster. Först
noterades att jungfru Marie förhärligandes fest, som instiftats av kung Karl
660 DV 640:2.
661 DV 641. Hela förfarandet med visitationen och förhållandet till klostrets egendom stred
mot de regler som skulle gälla för Vadstena men var i linje med de principer som lagts fast för
furstars förhållande till kloster i Danmark vid denna tid. Enemark 1995.
662 DV 658. I det följande återges Vadstena klosters syn på händelserna. För en
genomgång av Karl Knutssons politik ur andra vinklar se Kumlien 1940.
663 DV 666.
664 DV 670.
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året innan, inte firades detta år. Därefter uppträder en notis i diariet som är
av särskilt stort intresse eftersom dess text till stor del raderats ut. Claes
Gejrot har dock restaurerat den i samband med arbetet på utgåvan. Texten
hade av allt att döma handlat om hur kung Kristian sett till att hans moster
Ingeborg Gertsdotter och förre konfessorn Magnus Unnesson åter insattes på
sina ämbeten. Det bör ha skett under hösten 1457. Kung Kristian kom sedan
efter nyåret 1458 till Vadstena kloster där han togs emot ”…på brukligt sätt,
som beskrivits under Herrens år 1448 när det gällde mottagandet av kung
Karl.”665 Han föreföll ha varit hörsam inför klostrets önskemål, men trots
abbedissans släktskap med kungen kan man notera att klostret inte verkade
särskilt hjärtlig i beskrivningen av hans första besök efter kröningen. De
personliga detaljerna från beskrivningen av Karls besök saknas helt.
Även Kristian kom sedan att föra en dominant politik gentemot klostret.
Åren 1460-61 genomförde han en hårdför skatteindrivningskampanj i
Sverige och kom i samband med det till Vadstena tillsammans med
Linköpingsbiskopen Kettil Karlsson (Vasa) och flera andra rådsherrar. Där
krävde han att få en annan skatt, som skänkts av kung Erik, för att finansiera
ett prästkollegium i sockenkyrkan. Han fick vad han begärde med tillstånd
av abbedissan, generalkonfessorn och de övriga medlemmarna. Han lovade
samtidigt att kompensera förlusten genom att själv senare grunda ett
kollegium eller ersätta klostret för vad han tagit.666
När inbördeskriget bröt ut i full skala 1464 försökte Kristian ånyo utnyttja
klostret för sina syften. Den 25 februari 1464, när linköpingsbiskopen Kettil
Karlsson (Vasa) just startat en resning mot Kristian, lät kungen utfärda ett
öppet brev till invånarna i Östergötland. I brevet tog han i detalj upp den
propaganda Kettil Karlsson låtit sprida i landskapet och kallade denna för
uppenbar lögn. Det anmärkningsvärda är att det i Vadstenas kopiebok
skrivits in tillsammans med ett följebrev. Kristians man i Östergötland,
Svarte Åke Jönsson, hade skickat brevet till Vadstena med ett eget brev. Där
bad han abbedissan (Ingeborg, Kristians moster) och generalkonfessorn tillse
att brevet från kungen lästes upp i predikstolen i klosterkyrkan.667 Händelsen
är en parallell till situationen år 1439 då kung Erik sände sina våldsamma
män till Vadstena och lät dem läsa upp ett brev i predikstolen. I fråga om
kung Kristians brev vet vi inte om det faktiskt lästes upp. Det var dock
665 DV 686.
666 DV 719. Striderna mellan Kristian och Karl Knutsson Bonde tog mycket stora resurser
i anspråk. På ett sätt kan man se kungarnas utnyttjande av Vadstena klosters resurser som ett
naturligt inslag i det medeltida politiska systemet som också byggde på ömsesidighet och
hjälp i trängda lägen. Se Reinholdsson 1998, s. 258 och passim om hur individer och
institutioner inom eliten förväntades ge varandra stöd.
667 A 20 fol. 198v. Kampen om böndernas stöd var viktig. Om Kettil Karlsson (Vasa) fick
bönderna med sig var Kristians möjligheter att hålla Östergötland små. Se Reinholdsson 1998,
passim och Harrison 1997 s. 68-72.
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uppenbarligen ett led i en propagandaoffensiv riktad mot befolkningen. På
nästföljande sida i kopieboken var ytterligare ett brev med liknande innehåll
inskrivet.668
Under åren därefter finns inga noteringar om ingrepp i klostrets egna
angelägenheter. De berättande källorna från klostret, främst dess diarium,
ger dock underlag för två slutsatser angående klostrets belägenhet under
maktkampens tid. För det första kunde klostret ofta inte freda sin autonomi,
framför allt inte under 1450- och 60-talen. Dess egendom, liturgi,
ämbetsfördelning och predikstol utnyttjades av de starka världsliga
makthavarna i den pågående stridens syften. För det andra föreföll man i
Vadstena kloster inte alls uppfatta perioden som en aristokratisk republik
eller liknande. Diarieskildringen ger bilden av en oavbruten monarki med en
stark önskan om att betrakta riket som lydande under en kung, en kung som
fattade beslut med hjälp av rådet i enlighet med Magnus Erikssons landslag
och liknande normativa författningar.
Även de krönikeartade skildringarna av händelseförloppet under dessa
decennier visar på en politiska positionering. När Karl Knutsson Bondes
regering skildras markeras hans legitimitet på flera sätt. Diarieföraren
noterar till exempel att norrmännen kallat honom till sin kung 1449, och att
hans val skedde med alla tecken på legitimitet, det vill säga bifall från
landets biskopar, herrar och allmoge.669 Kröningen ledde dock till allt
starkare motsättningar mellan honom och Kristian I, och dessutom hade Karl
problem med de svenska rådsherrarna, vilket visade sig i maj 1450. I diariet
framställdes då hur Karls val till norsk kung på ett orättfärdigt sätt
kritiserades av rådsherrarna från Sverige, Danmark och Norge vid ett möte
vars syfte egentligen var fredsförhandlingar. Enligt notisen blev Karl mycket
upprörd och fråntog de svenska herrarna deras slott och ämbeten och i
september tvingade han dem, som det står, att ånyo svära honom tro och
lydnad ända in i döden.670
Under striderna framstod Vadstena emellanåt som Karls fasta punkt
mellan de olika rådsmötena och fälttågen. När han drog i fälttåg mot Skåne i
januari 1452 utgick han från Vadstena, och efter striderna återvände han dit
varvid han föreföll ha berättat om sina planer och om hur det hade gått i
konflikten.671 Detsamma skedde 1457 när han skulle anfalla danskarna och
668 A 20 fol. 199r.
669 DV 598 skildrar hur Karl Knutsson fick ett brev där han ”uttryckligen” ombads komma
till Norge och krönas till kung där, samt hur kröningen gick till. Om detta se Enemark 1995, s.
171-174.
670 DV 607. Här illustreras hur Karl Knutssons maktanspråk vilade på resurser som inte
bara var personlig utan också materiella. Kontrollen av län och inkomster var en central del i
maktsträvandena. Se Reinholdsson 1998 passim, och Hallenberg 2001.
671 DV 624.
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deras svenska allierade på Öland. Det fälttåget tog dock en annan vändning
och Karl tvangs i stället försvara sig på fastlandet, och det slutade med att
han drevs att ta sin tillflykt till Danzig i Preussen där han togs emot av
Polens kung. Motståndarna till kung Karl, bland dem ärkebiskopen, beskrevs
i negativa ordalag i diariet: kungens landsflykt berodde på att han tvingats ge
efter för deras ondska.672
När Kristian sedan hade makten beskrevs hans handlingar till stor del som
olagliga eller grymma. Åren 1460-61 reste han som sagts ovan på en
skatteindrivningsresa i riket. Det beskrivs som en olaglig handling som
dessutom syftade till att gynna Danmark – det är över huvud taget slående
hur Vadstena kloster vid det här laget tydligt betraktade Norden som
uppdelat i tre från varandra skilda riken. För 1460 noterade klostret att kung
Kristian: ”… samlade… in en svensk mark för varje stuga i riket, mot vårt
lands lagar; och alla pengarna fördes till Danmark”. Året därpå samlade han
in en stor skatt från hela folket, inklusive kyrkornas och klostrens landbor.
Dessutom beslagtog Kristian en stor skatt, som Karl deponerat, från
franciskanernas kloster i Stockholm. Medlen skulle han enligt diariet
använda till att återköpa Holstein.673 Därefter reste han till Vadstena och
avkrävde även detta kloster en skatt, närmare bestämt medel som deponerats
där av Erik av Pommern.
År 1463 övergick det hotfulla läget till ett rent inbördeskrig mellan olika
parter i konflikten. Karl Knutsson hade bidat sin tid i Danzig och där samlat
styrkor. Han hade fortfarande stöd i riket. På Kristians sida stod bland annat
ärkebiskopen i Uppsala, Jöns Bengtsson (Oxenstierna), som kallade kung
Kristian till Sverige då han fick höra om Karls planer. Kristian stannade på
väg till Stockholm till i Vadstena där han mötte biskopen och flera andra
rådsmän. Enligt vadstenadiariets framställning fungerade ärkebiskopen som
en slags ledare för kungens politiska polis; han föreföll ha ombesörjt flera
fall av politisk tortyr av misstänkta budbärare och av Karls män.674 Dessa
beskrivningar av tortyr i syfte att få fram upplysningar ska vara de första
beläggen för sådana praktiker i Sverige, och skildringen i diariet syftade
knappast till att framställa Kristians falangs handlande som legitimt och
värdigt. I deras framställning gavs vid flera tillfällen utrymme för skildringar
av plundring och bedrägeri.675
672 DV 677:4.
673 DV 719. Under konflikterna på 1400-talet fick nationella tongångar en mer
framträdande plats än tidigare: Thordeman 1954, Reinholdsson 1998 s. 51-67. Andra forskare
pekar dock på att den nordiska makteliten (där biskoparna, riddarna och tronpretendenterna
ingick) var övernationell vilket t.ex. visas av att Karl Knutsson hade stöd i Norge medan
Kristian I hade stöd i Sverige. Se Enemark 1995.
674 DV 728 med kommentar.
675 DV 751-781.
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När Karl Knutsson 1465 hamnat i underläge ingick han ett avtal med
biskoparna. Där kom de överens om att de skulle få makten över riket om
han fick kontrollen över Raseborgs slott i Finland och kunde dra sig tillbaka
dit. Efter att den situationen beskrivits i diariet har skribenten infogat en vers
som beskrev klostrets syn på läget. Bilden är mycket mörk:
Riket står utan kung …. Och förtrycks/ under tre på varandra följande år, /
medan det splittras / av tyrannerna. Städer skövlas, / de sjöfarande plundras, /
kyrkorna förstörs. / Prästerskapet berövas sina ägodelar / sockenprästen får
lida / och försmäkta av svält. / Ingen gläder sig på jorden / vare sig till havs
eller till lands: / men de ofromma fröjdar sig. / Ingen bryr sig om vem som
plundras; / rövaren är trygg med tjuven / eftersom de två är
bundsförvanter.676

I efterhand hade man försökt radera ut dikten ur diariet och några inledande
rader har inte kunnat återskapas.677 Dikten skrevs av Johan Johansson,
prästbroder i klostret. Han blev sedermera generalkonfessor, efter att en svår
strid utbrutit kring ämbetet.
Det är värt att notera att de styresmän som beskrivs som tyranner i texten
är ärkebiskop respektive Linköpingsbiskop. Deras deltagande i striderna
kritiserades inte uttryckligen på andra ställen i boken, men de ger en antydan
om att man i Vadstena inte nödvändigtvis valde att stödja kyrkans män i en
sådan strid. Detta märks också på andra notiser. Biskop Kettil och hans män
kallade 1468 åter in Karl men han ’bedrogs svekfullt’ av dem och de vände
sig mot honom. Senare samma år:
…satte (genast) ärkebiskopen och biskop Kettil en ny sammansvärjning i
verket, ett nytt förräderi mot kung Karl som vistades i Stockholm.678

När Karl Knutsson återfick initiativet i striderna och återvände 1468 kom
han tämligen omgående till Vadstena och använde sedan klostret som
stödjepunkt, än mer än vad som varit fallet tidigare. Han samlade sina män
till rådsmöte där på julafton 1468, då en stormannafraktion ledd av Ivar Gren
beslutat stödja Kristian. Vadstena blev under de första månaderna 1469 en
bas för krigsföretagen. Det berodde säkert till en del på att det var en bra bas
för de anfall mot Västergötland och Axvalla slott som planerades. Det är
dock även en spegling av det förhållande klostret hade till den starka
falangen inom aristokratin. Vid påsk återsamlades hur som helst de svenska
frälsemännen, som de kallas i diariet, i Vadstena.679

676 DV 762a.
677 Gejrot 1996, s. 21.
678 DV 758:2.
679 DV 789:4. Även i den terminologin visas hur Vadstena blivit en protonationalistisk
institution. Karls stödjare var de svenska frälsemännen.
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På hösten samma år kom frälsemännen som stod på Karls sida till
Vadstena och övervarade firandet av Birgittas kanonisationsfests oktav, 8-14
oktober. I samband med det blev de anfallna, och flera fördes till Stegeholms
slott där de tvangs svära Erik Karlsson (Vasa) tro och lydnad. Erik Karlsson
var bror till biskop Kettil, som avlidit, och hade utsett sig till rikshövitsman.
Efter den händelsen blev notiserna i diariet om de pågående striderna mer
sparsamma. Man noterade att Karl Knutsson dog i maj 1470, och att han då
lämnade över makten över Stockholms slott och hela Sveriges rike till Sten
Sture.680 Karl Knutsson begravdes i Gråbrödraklostret i Stockholm, inte i
Vadstena kloster som han uppenbarligen planerat. Det har ansetts bero på att
Karl Knutsson ville knyta an till borgarna i Stockholm genom att gynna den
viktigaste andliga institutionen i denna stad.681 Det kan enligt min mening
också ha berott på att det inte var Karl Knutsson som bestämde var han
skulle begravas, utan Sten Sture. Det skulle i så fall ha ett samband med vad
som sedan skedde, när man i Vadstena fick en helt annan position i det
politiska utrymmet. Året därpå skrev Clemens Petri, diariets redaktör, kort
och koncist: ”År 1471 besegrar Sten danskarna.”682 Därefter blev diariet i
det närmaste helt en intern skrift igen. De långa krönikorna över stridernas
detaljer avfördes helt från brödernas dagordning.
Denna positionsförlust sammanföll med att en annan kyrklig institution i
stället stärkte sin ställning. Det var vid denna tid Uppsala domkyrka började
spela en mer central roll i rikets förvaltning. Intressant nog förefaller det vara
så att Uppsala under sin tämligen nytillträdde biskop Jakob Ulvsson var
mycket väl lämpad att efterträda Vadstena kloster som kyrkligt centrum för
den stärkta kungamaktsfunktionen. Gösta Kellerman citerar i sin avhandling
ärkebiskopen då denne menar att riksföreståndaren borde vara skyldig att lita
på goda råd i sin ämbetsutövning, och att råden borde komma från en
rådgivare som inte var oansvarig. En oansvarig rådgivare skulle hellre beakta
sina egna intressen än menighetens och skulle hellre vilja så tvedräkt än
endräkt om det passade hans syften. Detta ideal som förordade fridsamma
och ickematerialistiska rådgivare var helt i enlighet med det som framförts
av vadstenabröderna, och bör alltså enligt min mening tolkas som att även
Jakob Ulvsson ville förorda kyrkans tjänare som rådgivare. Dessa hade ju
avsvurit sig rikedom (åtminstone i teorin) och de anslöt sig till en kristen
ideologi som bland annat kretsade kring ett fredsideal. Samtidigt noterade

680 DV 804.
681 Kyhlberg tolkar Karl Knutssons begravning i Stockholm som ett utslag av ett medvetet
politiskt val. Han anser att Karl Knutsson i likhet med Magnus ladulås ville knyta an till
borgarna i staden och på så vis underminera sina motståndare, som återfanns inom
aristokratin. Kyhlberg 1997, s. 64.
682 DV 810b.
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Kellerman beträffande biskopen att denne visade Sten Sture stor följsamhet.
Han fattade sällan beslut utan att fråga riksföreståndaren först.683
Under 1400-talets strider blev det än mer tydligt än tidigare att rikets
biskopar kunde delta som aktiva parter i väpnade konflikter. De som gjorde
så var de biskopar som kom från de stridande aristokratiska familjerna, och i
skildringen i diariet behandlas de som medlemmar av de olika falangerna
utan omsvep. Det var dock inte självklart för en biskop att strida med svärdet
i hand. Peter Reinholdsson har beskrivit hur ärkebiskopen Jöns Bengtsson
(Oxenstierna) agerade 1457 när han uppsade kung Karl tro och lydnad. Han
anslog sin uppsägelse på Uppsala domkyrkas portar. Därefter genomförde
han en ceremoni framför altaret inne i kyrkan. Han tog där av sig sin
biskopsmössa och skrud inför menigheten, lovade att inte ta på sig dem igen
förrän Sveriges lag åter rådde, och iklädde sig harnesk och vapen. På så vis
ville han markera sin övergång från kyrkoman till stridsman.684 Genom
hänvisningen till fredandet av lagen anknöt han också till en av kyrkans och
hela elitens viktiga uppgifter, som visats ovan. Samtidigt är det knappast
troligt att denna krigiska handling från ärkebiskopens sida föll inom ramen
för det andliga kyrkomannaideal som förfäktades av medlemmarna i
Vadstena kloster. De medlemmar därifrån som blivit biskopar deltog heller
inte som stridsmän i dessa konflikter.685

Den världsliga maktens ideologiska manifestation
Vadstena kloster kunde använda predikan som ett instrument för att
kommunicera sitt politiska tänkande. Kungamaktens olika pretendenter
kontrollerade inget lika effektivt kommunikationsinstrument. Deras främsta
medel var det fysiska våldet och de feodala lojalitetsbanden, med löften om
ömsesidig lojalitet och stöd. Kungamakten förde dock också en ideologisk
kamp. Ett av dess vapen var den romerska rätten.
Vadstenabröderna beskrev utförligt ett tillfälle då kungamakten gjorde ett
försök att med lagens hjälp definiera om maktbalansen i riket. Det skedde
1463, när kung Kristian vänt sig mot ärkebiskopen och var på väg att föra
honom till Köpenhamn för fängsligt förvar. Innan han gjort det kallade han
till ett möte i Stockholm. Mötet, och dokumentet han ville få diskuterat,
återges i Vadstenadiariet.
Kungen kallade till sig i Stockholm, som det står:
683 Kellerman 1935, s. 48-53 och passim.
684 Reinholdsson 1998, s. 237.
685 Peter Reinholdsson har visat hur biskoparna förenade sitt andliga ämbete med aktivt
deltagande i striderna. När ärkebiskopen Jöns Bengtsson (Oxenstierna) skulle uppsäga kungen
tro och lydnad 1457 genomförde han en liten ceremoni i domkyrkan där han tog på sig
riddarskrud: Reinholdsson 1998, s. 237.
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vissa av kyrkornas prelater och kaniker, nämligen dem från Uppsala,
Västerås och Strängnäs – i synnerhet sådana som var mycket rättslärda. 686

Han visade dem en anklagelseskrift mot ärkebiskopen, som var utformad
som ett förslag till ny rättslig ordning. Där ville nämligen kungen införa en
ordning med nya centrala punkter. Han ville få diskuterat:
huruvida en kung, som icke erkänner någon över sig i sitt rike, kan tillfångata
eller fängsla en ärkebiskop eller biskop, antingen på grund av bruten länseller trohetsed eller på grund av majestätsbrott… Särskilt skulle detta gälla i
sådana fall som angår kungens ställning, hans egen person och såväl
upprätthållandet som försvagandet av hela riket. Och huruvida man i dessa
ting borde ta hänsyn till den clementinska statuten Si quis suadete diabolo
etc.687

Vad kungen föreslog var helt enkelt införandet av en princip, som erkände
kungamaktens suveränitet över kyrkan. Den statut hans män hänvisade till
återfanns i den kanoniska rätten och syftade på att ett brott mot en biskop av
nödvändighet måste ha skett under Djävulens inflytande, varför den som
begått ett sådant brott skulle bannlysas. Kungen kommenterade detta längre
fram i förslaget där han framhöll att andra regler än den clementinska
statuten borde gälla när ”det inte är djävulen utan en klok och förståndig
furste som ligger bakom.” Vidare menade han att man på olika sätt borde
kunna undandra ärkebiskopen från de privilegier som gavs honom av den
kanoniska rätten om han hade betett sig vanhedrande, till exempel brutit sin
ed till kungen. Dessutom ville han få diskuterat om kungar verkligen
omfattades av dylika lagar.688
De närvarande klerkerna var förmodligen noggrant utvalda. Under Erik av
Pommerns tid och framgent hade just Uppsala, Strängnäs och Västerås hört
till de biskopssäten som kontrollerats av kungamakten. Dock ville, enligt
diariet, de församlade männen inte svara på kungens frågor utan bad om
betänketid, vilket de fick. Kungen återvände till Köpenhamn med den fångne
ärkebiskopen. Det finns inga tecken på att dessa prelater kom att gå med på
kungens önskan.
Kungens begäran kan inte tolkas som annat än ett försök att införa den
absoluta kungamaktens principer och rättsordningar över kyrkan i Sverige.
686 DV 732.
687 DV 733. När ärkebiskop Gustav Trolle fängslades av riksföreståndaren 1517 föregicks
det hela av en procedur som starkt påminde om denna. Sten Sture sammankallade då också
rättslärda kyrkomän och försökte få dem att erkänna vad han kallade inhemsk lag mot den
kanoniska. Enligt denna ”inhemska lag” skulle han ha rätt att fängsla ärkebiskop Trolle
eftersom dennes handlande stred mot rikets bästa. Det var samma argument som användes av
Kristian I. Se Westin 1971, s. 137-140.
688 DV 733-750 med kommentarer. Om den romerska rättens principer som grund för
kungamaktens ambitioner se Krynen 1993, Black 1992, s. 34-41.
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Det var en utveckling i linje med de försök Margareta och Erik av Pommern
gjort att minska kyrkans egendom och det var också i linje med
kungamaktens politik i Danmark där denna tagit sig rätten att kontrollera
klostren i riket. I Kristian I’s lagförslag fanns legitimerande hänvisningar till
rikets bästa (DV 733, 738). Merparten av förslagen handlade dock om
majestätets person och maktbefogenheter. Det var furstemaktens rätt över
kyrkan som hävdades. Användandet av begreppet majestätsbrott (criminis
lese majestatis) är signifikant. En biskop kunde enligt resonemanget anses
förlustig sina rättigheter om han begått majestätsbrott eller om han brutit sin
läns- och trohetsed. Kung Kristian placerade därmed in biskopar som
vasaller under sig.
Under medeltiden fördes en livlig diskussion om såväl majestätsbrottet
som rätten att visa motstånd mot tyranner. Nu innebar inte Kristians förslag
en ändring i synen på tyranner, eftersom han legitimerade sitt handlande med
att han var en klok och förståndig furste. Majestätsbrottet som idé hade
introducerats på allvar på 1200-talet. För de flesta var brottet att jämställa
med helgerån; en vanlig syn var rent av att all olydnad mot kungen var
helgerån. Det fanns dock teologer som höll isär helighet och politik och som
därför såg majestätsbrott som ett lindrigare brott än helgerån. En av dem som
såg saken på det viset var Paristeologen Johannes Gerson.689 Juridiskt sett
var majestätsbrottet ett politiskt brott som behandlades som fristående från
kyrkans jurisdiktion.
Kungamakten, här representerad av kung Kristian, anknöt också i övrigt
till en politisk strömning som formulerats på 1200-talet. Denna strömning
förespråkade suverän handlingsfrihet för kungen, alltså ett politiskt ideal
som gick helt emot det som förespråkats av Vadstena klosters bröder fram
till 1400-talets mitt. Giles av Rom hade behandlat frågan på 1200-talet i sitt
arbete De regimine principum, som han skrev åt den unge franske kungen
Filip den Sköne ca 1277-1279. Verket fick mycket stor spridning i hela
Europa, och låg till grund för den Konungastyrelse som tillkom i Sverige
under 1300-talets förra del.690 Giles diskuterade i sitt verk skillnaden mellan
en regimen regale och en regimen politicum. Enligt den förra är kungen fri
att handla enligt sin egen vilja, medan han av den andra begränsas av
lagstiftning och sedvänjor. Giles fann att en regimen regale med en fri kung
var det mest naturliga. Kungamakten var enligt denna framställning legitim
för att den utövades för det allmänna bästa, och det gjorde den genom att
övervaka rätten. Kungens uppgifter var därutöver att upprätthålla fred i riket,
försvara detta mot utomstående fiender, uppmuntra utbildning, förebygga
splittring bland stormännen, bli älskad av sitt folk och uppfylla sina religiösa
plikter. En sådan kung var alltså fri att själv bestämma hur han skulle handla,
689 Gauvard 1991, s. 833-835.
690 Moberg 1984.
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men om han ville att handlingarna skulle uppfattas som legitima måste de
ändå uppfylla vissa krav.691
Det finns väsentliga skillnader mellan det kungaideal som framkom i
denna text och i Kristian I’s förslag till ny rättspraxis, och de ideal som
framkom i Michael Sunessons predikan som analyserats ovan. Det är i ljuset
av denna motsättning mellan två olika tolkningar av kungamaktens
befogenheter man ska tolka vadstenabrödernas politiska ideal. Michael
Sunonis propagerade för principen om en kung och en rättstillämpning som
var lyhörd mot det omgivande samhällets behov. Där framträdde alltså
bilden av en kungamakt enligt principen för regimen politicum. Den vise
kung som vadstenabröderna idealiserade skulle näppeligen ha den sorts
maktbefogenheter Kristian I ville skapa åt sig.

Klosteridealets nya utrymme
Som visats ovan hävdades fortfarande ett andligt härskarideal i Vadstena vid
mitten av 1400-talet samtidigt som det också finns belägg för en
omorientering i klostrets politiska hållning. Det finns ett nära samband i tid
mellan den Erikspredikan där Michael Sunesson menade att tyranni kunde
vara ett uttryck för Guds vilja, och den politiska process på 1460-talet där
kungamakten under Kristian I försökte få ett av romersk rätt underbyggt
absolutistiskt maktförhållande mellan kungamakt och kyrka godkänt. Dessa
båda unika källor visar att det i den anarki som tycktes råda vid mitten av
1400-talet fanns en klar tendens. I själva verket var det en tid då
kungamakten stärkte sina positioner, något som alltså här märks på det
ideologiska planet. Det mest uppseendeväckande är att förändringen
accepterades av en av samtidens tyngsta producenter av samhällsteori.
Att kungamakten försökte vinna acceptans för absolutistiska idéer är inte
att förvånas över. Redan på 1200-talet hade dessa lanserats och kodifierats
inom ramen för den romerska rätten. När Kristian I hävdade att hans
jurisdiktion skulle gälla över kyrkan och att motspänstiga biskopar och andra
prelater kunde anses ha gjort sig skyldiga till majestätsbrott, använde han sig
av principer som etablerats i Frankrike två hundra år tidigare. När medeltida
jurister och furstars kanslister förhöll sig till majestätsbrottet vävde de ofta in
det i en religiös kontext. Det var dock vanskligt eftersom det i den religiösa
kontexten också förespråkades barmhärtighet.692

691 Lönnroth 1934 om regimen politicum respektive – regale i Sverige.
692 Gauvard 1991 s. 832-835. Gauvard pekar på att majestätsbrottet behandlats inom
juridiken sedan romersk tid.
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Det intressanta är att se, att det i åtminstone en vadstenapredikan från
denna tid också fanns tecken på att dessa absolutistiska idéer accepterades.
Frågan är vad det var som hade förändrats – Vadstena klosters samhällsideal
eller dess ambitioner beträffande en framskjuten plats i det politiska
utrymmet?
Det andliga samhällsidealets fortlevnad märktes genom en fortsatt
undervisning kring centrala värderingar som även tidigare varit viktiga i
dessa predikningar. Det fanns fortfarande ett starkt idealistiskt maktideal,
något som kom till uttryck bland annat i predikan till Erik den helige.
Visheten och kunskapen, ett intellektuellt ideal, spelade en framträdande roll
även under perioden 1440-1470, men förbands nu till största delen med
kyrkans och andens tjänare. En broder vid namn Jakob Larsson, medlem i
Vadstena kloster 1446-1460, gav uttryck för det i flera av sina predikningar.
I två predikningar till Henrik berörde Jakob Larsson behovet av sann
kunskap. Han menade att det var diuina sapiencia et intellectu, gudomlig
vishet och insikt, som utgjorde väsentliga förutsättningar för rättrådighet och
rättvisa, och detta var egenskaper som särskilt kännetecknade kyrkans
män.693
Visheten innebar i praktiken djup kunskap om Guds regler för
människolivet, alltså om teologi och den av kyrkan utformade kanoniska
rätten. Rättrådighet eller rättvisa, en central hörnsten för ett kristet samhälle,
kunde också skapas på andra sätt som i synnerhet förknippades med
prästerskapet i Henrikspredikan. Jakob menade, att för att uppnå rättvisan
måste människan leva i enlighet med de kristna reglerna i alla avseenden,
något som den helige Henrik gjort under sitt liv. Gud hade styrt Henriks liv
längs tre vägar, och därmed förmått honom att leva i enlighet med Guds
påbud, att offra sig för församlingen och att vara hängiven sitt kall.694
En annan klosterbroder, Olof Pettersson, medlem i Vadstena kloster 14391452, skrev också om visheten i predikan till Henrik.695 Han diskuterade tre
sorters vishet, som han menade fanns i världen. Den första visheten var att
begrunda målet eller slutet då man planerade sin tillvaro. Målet skulle vara
den eviga saligheten, och det gällde att hålla siktet inställt på det och inte låta
sig förledas av världsliga ting. Den andra visheten var att välja de vägar som
ledde till målet. Den tredje och kanske viktigaste visheten var att förstå vilka
handlingar som ledde till målet. De främsta hoten mot sådan vishet var
falskhet och förställdhet. Motmedlet var kunskap om hur man skulle styra
sin tillvaro med målet i sikte. Helgonet till vilken predikan var skriven,
Henrik, var naturligtvis väl införstådd med målet, med behovet av att välja
de rätta vägarna till målet; han var dessutom rustad med den nödvändiga
693 C 396 fol. 103v-104r (Jakob Larsson till Henrik)
694 C 313 fol. 436r-436v (Jakob Larsson till Henrik)
695 C 16 fol. 155r-158v (Olof Petersson till Henrik)
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kunskapen som hindrade honom från att välja fel.696 Här kan man säga att
kunskapen, sciencia, lyftes fram som en grundläggande nödvändighet. Det
var naturligtvis kyrkan, och därmed också Vadstena kloster, som besatt den
teologiska träningen som krävdes, som kunde erbjuda denna nödvändiga
kunskap.
Olof Pettersson från Västerås var en av Vadstenas mest betrodda bröder.
Han företog flera resor utomlands. Bland annat tillbringade han två år på
resande fot i samband med att han skulle bege sig till Rom för att försvara
Birgittas uppenbarelser och klosterregel. Resan företogs bland annat med
Johan Borkvardsson. Han sändes också till Norge för att försöka rätta till de
grava problem som plågade det birgittinska klostret Munkaliv.697 Hans
intellektuella insatser för Vadstena var betydande, eftersom han bland annat
utarbetat förklaringar till Birgittas uppenbarelser som skulle sändas till Rom.
Olof Pettersson framstår därför som en av de mer lärda och betrodda
bröderna i Vadstena. Hans budskap om att sann vishet vilade på kunskap var
därför i hans liksom i tidigare predikan en bekräftelse av den roll kyrkans
lärda män borde inneha i samhället och i det politiska livet.
I avslutningen till den anonyma Henrikspredikan från 1447 lyftes också
den roll som Vadstena kloster kunde tjäna fram. Där poängterades att just de
färdigheter inom vilka vadstenabröderna excellerade var de som ledde till
seger och till himmelriket. Predikan, vältalighet, vishet, uthållighet, och goda
gärningar var själva kärnan i brödernas gärning.698
Henechinus hette en annan Vadstenabroder som levde i klostret 14401453. I samlingen C 7 skrev han tre predikningar som kunde användas till
Henriks dag, men också till andra helgon.699 I dessa predikningar berörde
han de centrala dygderna, och det var de som i samhället bars upp av
klosterväsendet: kärleken, ödmjukheten, den frivilliga fattigdomen,
kyskheten, avhållsamheten och så vidare.700 I dessa teman ser man en tydlig
kontinuitet från tidigare perioder: klosteridealen var fortfarande de mest
centrala.

696 C 16 fol. 156v-157r. (Olov Petersson till Henrik)
697 Maliniemi 1942, s. 39-40.
698 Dessa ideal förespråkades förstås också i flera andra predikningar från denna period. I

en predikan skriven för Henriksdagen, av Erik Simonsson (vadstenabroder 1442-1464)
framhölls på två ställen att bland annat oracionibus, i det här sammanhanget predikan, var en
av de goda gärningar som kunde leda till himmelriket. C 9 fol. 103r-103v. (Erik Simonsson
till Henrik)
699 C 7 fol. 33r-34v (Henechinus till Henrik), C 7 fol. 34v-35v (Henechinus till ”Henricii,
Laurencii, Dominica sexagesima, Dominica quarta post Epyphaniam”, dvs en predikan för
flera tillfällen), C 7 fol. 35v-36v (Henechinus till ”Henrici vel alterius”, Henrik eller någon
annan). Henechinus var vadstenabroder 1440-1453.
700 C 7 fol. 33v (Henechinus till Henrik) C 7 fol. 35r (Henechinus till Henrik)
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Andens människor som det godas värn
Naturligtvis fortsatte vadstenabröderna att rikta sig mot prästerskapet på ett
mer direkt sätt. Ovan har visats hur präster och kungamakt kunde behandlas
som en gemensam kategori, något som knöt an till en viktig strömning inom
den medeltida kyrkans samhällsideal. Samtidigt var prästerskapet och andra
kyrkans tjänare en egen grupp, inom vilken det fanns olika befattningar och
en strikt hierarki. Den var i mångt och mycket lagstadgad och i Vadstena
föreföll man känna behov av att ta upp dessa skillnader till behandling. I en
predikan av Ericus Simonsson påpekades att Gud valde ut sina medarbetare
på olika formella sätt: präster (clericis) valdes genom promovering och
noviser genom att avlägga löften.701Dessa val definieras genom lagstiftning,
och Ericus förklarade noga hur personer fick förbereda sig för de olika
stegen.
I en annan predikan framhölls att det var Gud som skapat den kyrkliga
hierarkin. Medlemmarna i denna hade till uppgift att genom kunskap om
läran och genom sina föredömliga liv upplysa de som var okunniga,
enfaldiga och analfabeter.702 Predikan ifråga borde ha varit riktad till just
prästerna som grupp, eftersom den helt var ägnad att lovorda prästens
funktion i samhället och beskriva hur en präst kunde missköta sitt uppdrag.
Där citerades den helige Bernhard, som skrivit:
Prästen sätts mitt bland folket; såsom ljuset sätts i mitten av kandelabern för
att lysa upp, så sätts herden mitt i församlingen för att styra, och han är
sedernas spegelbild, dygdernas rättesnöre, fullkomlighetens kännetecken.703

Det innebar också att de präster som svek sitt uppdrag i stället utsläckte
ljuset, ljuset i betydelsen heligheten, och i stället vandrade Djävulens väg.
Det fanns tre sätt på vilket en andens människa kunde hamna på fel väg:
genom djävulens inverkan, genom ondska och genom okunskap. Den
sistnämnda vägen till fördärvet är intressant eftersom den visar hur dessa
personers funktion i samhället ställde särskilda krav på dem. Om en präst
eller andens människa inte odlade sitt intellekt kunde denne inte tänka några
kloka tankar eller utföra några goda handlingar.704 Då kunde denne inte
känna igen faran och det onda som fanns precis intill. Eftersom Jakob
Larsson här använde begreppet andliga människor i stället för det annars
vanligare uttrycket kyrkans man (vir ecclesiasticus), kunde budskapet även
vara riktat mot Vadstenasystrarna. Det var ingen orimlig tanke, eftersom

701 C 9 fol. 285v-286r (Erik Simonsson till Henrik)
702 C 318 fol. 252v (Lars från Törnevalla till Henrik)
703 C 318 fol. 252v (Lars från Törnevalla till Henrik)
704 C 318 fol. 253r (Lars från Törnevalla till Henrik)
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även klostersystrarna var ålagda studier för sin andliga förkovran.705 Jakob
Larsson fortsatte med att hänvisa till Salomos vishet: ”Vi gick vilse från
sanningens väg, rättfärdighetens ljus lyser inte på oss, och förståndets sol
kommer inte från oss.”706 Just det kapitlet i Salomos vishet handlar generellt
sett om de gudlösas ånger, de gudlösa som plågat en rättfärdig man och, med
en modern term, mobbat honom, sedan de insett att det varit han som haft
rätt. Därför kan predikoförfattaren ha avsett att genom association också
varna för den sortens oförstånd, som resulterar i oförmågan att uppskatta den
klokes budskap.
Lars från Törnevalla var prästbroder som verkade i Vadstena 1448-1458.
Innan dess hade han varit präst i Törnevalla i Östergötland, varav han fått sitt
tillnamn.707 I hans predikan till Henrik framhölls jungfru Maria som det
främsta ljuset för mänskligheten, i en lång hyllning i vilken hennes betydelse
lyftes fram. Hyllningen förstärker intrycket att predikan riktades inte bara till
de manliga, utåtriktade prästerna, utan att det var ett budskap som lyfte fram
även heliga kvinnors betydelse. Senare utvecklades dock framställningen
tydligare inriktning på prästerna, med en betoning av de goda prästernas
(boni prelati) betydelse.708
I en annan av Jakob Larssons predikningar till Henrik hyllades också goda
präster. I prästerna bodde Kristus, och därför borde prästerskapets kropp
vara ärad och värdig.709 Chrysostomus, den store predikanten från 400-talets
Bysans, hade i en kommentar till Matteusevangeliet skrivit, att den som
gjorde präster något illa, förbröt sig mot Kristus, för denne hade då inte
begripit att prästen var Kristi ställföreträdare (vicarius Christi). Av samma
skäl så kunde man säga att den som ärade en präst, också ärade Kristus.
Därefter behandlade predikoförfattaren problemet med att inte alla präster
levde upp till sin roll. Han hänvisade till Hieronymus, som skrivit att lika
stor som äran var för prästerskapet som sådant, var också fördärvet för den
medlem av prästerskapet som syndade. Med en referens till Ambrosius tog
han upp den tidlösa problematiken med präster som var odisciplinerade och
oordnade, som gav hela kåren ett dåligt rykte. Ambrosius hade skrivit:
Men de som skulle vara apostlarnas ställföreträdare och söner till den helige
Petrus, görs i stället till Judas bundsförvanter och förelöpare för Antikrist.710

Problemet med förekomsten av olämpliga präster var som sagt tidlöst och
Jakob Larsson, som skrivit denna predikan, föreföll acceptera tanken på att
705 Rajamaa 1992, s. 213-215.
706 C 318 fol. 253r. (Lars från Törnevalla till Henrik) Jfr Sap. 5:6.
707 Andersson 2001, s. 213.
708 C 318 fol. 254v (Lars från Törnevalla till Henrik)
709 C 337 fol. 432r-437r. (Jakob Larsson till Henrik) Anfört ställe: C 337 fol. 432v.
710 C 337 fol. 433r (Jakob Larsson till Henrik)
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rötägg alltid skulle finnas. Han ville främst vända sig mot att dessa förstörde
ryktet för kåren i sin helhet. Men ännu en hänvisning till Chrysostomus ville
han plädera för att inte låta föraktet för dåliga präster drabba de goda.711
Vadstenabröderna kunde i sin predikan fortfarande vid 1400-talets mitt
framhålla de andliga institutionernas medlemmars oundgängliga roll. Det var
en roll som inkluderade även systrarna, men för prästerskapet fanns en
mäktigare uppgift. För goda präster skulle rollen vara att styra (gubernare),
och att fungera som samhällets ledstjärna.

Lydnaden
I flera predikningar diskuterades också ett centralt klosterideal, nämligen
lydnaden. Henechinus tog upp lydnaden som huvudtema i en av sina
Henrikspredikningar, där han utgick från Johannesevangeliet: Min kost är att
göra hans vilja, som sänt mig.712 När Henrik arbetade för själarnas räddning
i Sverige och i Finland verkade han i enlighet med det idealet. Vidare
verkade Birgitta i enlighet med samma ideal, menade Henechinus längre
fram i samma predikan, när hon lydde herren, för en hustru bör handla i
enlighet med sin makes vilja.713 Att däremot handla i enlighet med sin egen
vilja i strid med den gudomliga avsikten, det var detsamma som att gå
djävulens ärenden. Att leva i enlighet med klostrets ideal var att samtidigt
följa Guds vilja: att alltid utföra goda handlingar, vilket var vad som skedde i
samband med vakor, predikningar och allt liknande arbete.714
Erik Simonsson tog också upp lydnaden i en predikan till Henrik.715 Han
utgick från samma perikop som Henechinus gjort, Johannesevangeliets
fjärde kapitel, och betonade att Henrik i sin gärning visat lydnad då han
lämnade sin familj och sina vänner i England för att resa till Norden för att
missionera. Han hänvisade också till Birgittas uppenbarelser, i vilka Jesus
uppmanat henne att vara lydig mot sin make.716 Därefter utvecklade han
temat bland annat med hjälp av en hänvisning till Augustinus:

711 C 337 fol. 433r (Jakob Larsson till Henrik)
712 C 7 fol. 33r-34v (Henechinus till Henrik) Joh 4:44.
713 C 7 fol. 34r (Henechinus till Henrik) Hänvisar till Uppenbarelserna, där Jesus talade till

Birgitta med de orden.
714 C 7 fol. 34r-34v (Henechinus till Henrik)
715 C 9 fol. 102v-104v. (Erik Simonsson till Henrik) Erik Simonsson var vadstenabroder
1442-1464.
716 C 9 fol. 102v-103r (Henechinus till Henrik)
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Den som har mitt budskap i åminnelse och som tjänar detta i livet, den som
har mitt budskap i predikningar och som tjänar det i sederna, den som har
hört och som tjänar det genom handling, den som har handlat och som tjänar
denna genom framhärdande, denne är den, som glädjer mig och lyder mig
och gör min vilja och som förtjänar att tillsammans med mig ha himlens
kungarike.717

Budskapet var inte tänkt att endast ses som en uppmaning att tjäna Gud. Det
skulle vidare uppfattas som en uppmaning att möta svårigheter med tålamod.
Så skulle fattigdom, sjukdom, plågor och motgångar alla tålmodigt bäras,
vilket skulle belönas i himlen. Längre fram gav Erik Simonsson flera
exempel på svårigheter, och han uppmanade åhörarna att göra Guds vilja
genom att ha tålamod när man utsattes för sådant, däribland intressant nog
blasphemias, hädelser.718 Erik Simonsson rekommenderade sina åhörare att
till döden framhärda i de viktigaste principerna: Kärleken till Gud, lydnaden,
tålamodet och all helighet. De skulle inte spara sig i fråga om tjänster till
Gud, i fråga om predikan, vakor, arbete och heliga handlingar.719 Belöningen
skulle komma i himlen.
I dessa utläggningar om lydnaden fanns på ett plan en allmän kristen
moralkod. Samtidigt tolkades lydnaden som något som bäst uttrycktes med
hjälp av de egenskaper som förkroppsligades av Vadstena kloster. Något
märkligt hade också smugit sig in i Erik Simonsson tolkning av lydnaden.
Han förespråkade där tålamod med alla tänkbara prövningar och svårigheter,
däribland hädelser. Möjligen ska den delen av framställningen tolkas som att
den sortens brott mot Guds ordning som utfördes av tyranniska och dåliga
präster och kungar var att likställa med hädelse. Då är Erik Simonssons
predikan också en del av det nya inslaget i Vadstena klosters samhällssyn
vid denna tid, nämligen acceptansen av ondska i samhället som något
oundvikligt. Tidigare hade ambitionen hos bröderna varit att försöka
upprätta Guds stat på jorden. Nu uppmanade de i stället sina åhörare att ha
tålamod med prövningarna på jorden för i himlen skulle de få leva i det
gudomliga samhället.

Det omgivande samhället
Vi har sett hur Vadstena kloster i sin undervisning formade ett ideal för
makten och en bild av andens tjänare som samfundets ljus, garanter för
vishet och rättvisa. Samtidigt accepterade vadstenabröderna nu att det kunde
vara förenligt med Guds vilja att ondska i sina olika skepnader figurerade i
717 C 9 fol. 103r (Henechinus till Henrik)
718 C 9 fol. 103v (Henechinus till Henrik)
719 C 9 fol. 104r (Henechinus till Henrik)
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samhället. Deras regler hade förskjutits – idealen fanns kvar och hyllades
med stark intensitet, men de pläderade för utövandet av tålmodighetens och
fördragsamhetens dygder i en värld de uppenbarligen betraktade som
omöjlig att helt styra in på de andliga vägarna.
I de predikningar som analyserats i denna studie är det prästerskapet,
riddarna och kungamakten som står i centrum. Övriga samhällsmedlemmar
figurerar som passiva mottagare av andlig vård eller som offer för den hårde
kungens övergrepp, men inte som aktörer. Vadstena kloster var dock en
institution med nära kontakt med hela den medeltida samhällskroppen, de
mötte alla slags människor genom sin predikoverksamhet, sin status som
pilgrimsmål och sitt mottagande av berättelser om mirakler, och inte minst
genom sina ekonomiska transaktioner med landbor och andra. För att kunna
förstå Vadstena klosters samhällssyn är det därför intressant att se några
direkta omnämnanden av andra samhällsgrupper än eliten i predikningar.
I en predikan till Henrik skriven av Jakob Larsson finns ett målande
exempel avsett att illustrera girighetens olika skepnader. Enligt berättelsen
hade djävulen fyra synnerligen fula döttrar, som han gifte bort i enlighet med
varje tillkommande ”makes” synd: simoni giftes med prästerskapet, ocker
med köpmän, rofferi med aristokratin, samt stöld, bedrägeri och mened med
de enkla, som han skriver, det vill säga allmogen.720 Jakobs poäng med
exemplet var att lära ut att när människan skaffade sig det hon behövde
måste hon göra det på ett rättfärdigt sätt. Han använde begreppet ”föda” som
en metafor som kunde avse såväl kroppslig som andlig spis. Temat för
predikan var hämtat ur Johannesevangeliet (Joh. 4:44): ”Min föda är att göra
hans vilja, som sänt mig.” I hans utläggning fick metaforen tre olika möjliga
innebörder: den kunde symbolisera sådant som hade med kroppen att göra,
sådant som var knuten till sakramenten, och sådant som grundades på
läran.721
Jakob exempel var tydligen ett omtyckt sätt att framställa ett budskap
riktade till flera samhällsgrupper. Samma typ av exempel finns också i andra
predikningar från perioden. I en av predikningarna på fornsvenska som finns
bevarade anfördes ett liknande exempel, men där hade Djävulen inte mindre
än sju fula döttrar.722 Exemplet visade på en generell samhällsbild som
förmedlades via klostren och, troligen, kyrkorna där olika grupper i
samhället ansågs ha olika egenskaper. Det ger dock ingen indikation på att
man i Vadstena skulle ha betraktat allmogen som potentiella aktörer i det
720 C 306 fol. 26r-30v. (Jakob Larsson till Henrik) Citatet: C 306 fol. 27v. Simplicibus kan
uttydas som de enkla (allmogen), eller som de enfaldiga.
721 C 306 fol. 27v (Jakob Larsson till Henrik)
722 MP 4, s. 59-60:31-4. Predikan är skriven mot 1400-talets slut, för andra söndagen efter
trettondagen. Andersson 1993 om de senmedeltida predikningarna på fornsvenska och deras
datering och tillkomst. Om denna predikan se Berglund 2001, s. 173-175.
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politiska livet. Även i övrigt är beläggen för en sådan syn hos klostrets
företrädare mycket få.
Ändå bör medlemmarna i Vadstena ha varit medvetna om att det fanns en
politisk diskussion i samtidens Europa kring frågan om alla undersåtars
deltagande i det politiska livet. I dess bibliotek fanns till exempel några korta
texter av de båda italienska juristerna Bartolus de Saxoferrata och Baldus de
Ubaldis.723 Dessa båda jurister (Bartolus hade varit Baldus lärare) var
framför allt verksamma inom den romerska rätten och i deras arbeten med
att kommentera denna och den kanoniska rätten utvecklade de ett
inflytelserikt politiskt tänkande. Baldus de Ubaldis betonade den
grundläggande principen att lagar endast var giltiga om de utövades med
samtycke av dem de berörde. Han utvecklade principen vidare och
propagerade för att om samtycke skulle råda måste den innebära att den
slutgiltiga makten att stifta lagar låg hos alla undersåtar. I förlängningen
innebar det att Baldus de Ubaldis skapade en teori om makt där makten
utgick från hela samfälligheten.724
Baldus politiska ideal, där makten gavs åt hela samfälligheten, var nära
förbunden med en annan samtida viktig politisk utveckling, konciliarismen.
Konciliarismen var dock en i grunden kyrklig rörelse, ett resultat av den
stora schismen 1378-1418 under vilken påven i konciliaristernas ögon
förlorade mycket av sin självklara suveränitet. I stället menade de att den
suveräna makten skulle finnas hos de möten, där kyrkans valda
representanter deltog, som tillsatte påvarna och andra kyrkliga ämbetsmän.
Från början menade vissa konciliarister att furstar skulle kunna ha rätt att
tillsätta kyrkliga befattningshavare inom sina riken, men den starkaste
riktningen såg maktutövningen som en uteslutande kyrklig angelägenhet.725
Sådana idéer framfördes inte av medlemmarna i Vadstena kloster. Det är i
stället frapperande att det i stor utsträckning är centralmakten som utgör
deras ideologiska ramverk. Medlemmarna i Vadstena kloster kunde heller
inte tänka sig en riksbildning som inte var en monarki. I det avseendet anslöt
de till den dominerande politiska hållningen under medeltiden, den som
sedermera skulle visa sig segerrik under tidigmodern tid.726

723 Se Andersson-Schmitt & Hedlund 1988-1995.
724 Canning 1980, s. 197-199.
725 Black 1980, s. 215-217.
726 Se Krynen 1993, passim, Black 1992, särskilt s. 184-185.
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De klosterliga idealen och den politiska verkligheten
Kungamakten, under perioden 1440-1471 representerad av flera olika
pretendenter och grupperingar, försökte på olika sätt kontrollera såväl
kommunikationen som de kommunicerande institutionerna. Det märktes
tydligt när det gällde Vadstena kloster. Brevet till abbedissan i vilket hon
ombads låta läsa upp Kristian I’s propagandabrev mot linköpingsbiskopen
Kettil Karlsson (Vasa) är det tydligaste exemplet. Men kungamakten ingrep
också i klostrets inre angelägenheter: man avsatte och tillsatte abbedissan
och generalkonfessorn och Karl Knutsson tvingade klostret att ta in hans lilla
dotter trots hennes låga ålder, i strid med den Heliga Birgittas bestämmelser.
Under perioden efter 1471 slöt sig klostret inom sig självt, att döma av
diariet. Sten Sture hade fått makten över riket i slaget vid Brunkeberg. Den
nye riksföreståndaren kom emellertid inte på besök till klostret förrän 1485.
Besöket motiverades av att han ville insätta sin dotter, döpt till Birgitta, i
Vadstena kloster. 727 Det finns en parallell till händelsen tre decennier
tidigare då Karl Knutssons lilla dotter Birgitta sattes in där. Det är dock
anmärkningsvärt att Sten Stures besök till Vadstena skedde först 14 år efter
hans maktövertagande. Ända sedan drottning Margaretas tid hade
nytillträdda härskare i Sverige avlagt besök i Vadstena kloster mycket snart
efter makttillträdet.
Nästa besök av Sten Sture ägde rum 1489 då den nyligen saligförklarade
Katarina Ulfsdotter skulle skrinläggas. Han bad aldrig om broderskapsbrev i
klostret, något alla regenter gjort sedan drottning Margaretas tid. I samband
med Katarinas skrinläggning genomfördes en av de mäktigaste ceremonierna
i klostrets historia, men också den vittnar om att en förändring inträffat. Hela
makteliten kom till klostret, men det var Sten Sture som spelade den
dominerande rollen.
Det var han som bar skrinet med den Heliga Katarinas huvud till
högaltaret i kyrkan, följd av de närvarande herrarna och rådsmedlemmarna.
Processionen skedde först i kyrkan och på klosterkyrkogården inför de
människor som rest dit för att bevittna det hela. Därefter fick Sten Sture,
ännu bärande Katarinas huvud, tillsammans med flera av rikets råd och
herrar träda in i brödrakoret, normalt sett avstängt för andra än bröderna.
Ceremonin kan ses som ett symboliskt tecken på den världsliga maktens
ändrade förhållande till Vadstena kloster.728 Det finns också en beskrivning
av Sten Stures uppenbarelse vid besöket. Han hade då en mycket praktfull
dräkt och han liknades i beskrivningen vid en Guds ängel.729 Det var inte
727 Hon föreföll vara av regelenlig ålder, inget avsteg noterades. DV 862.
728 DV 884-886 om hela ceremonin.
729 SRS III:2 s. 272.
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den ödmjuke kungen som var på besök den gången. Enligt min mening ska
Sten Stures förhållande till Vadstena kloster, i kombination med klostrets
hastigt avslutade intresse för världsliga politiska händelser, tolkas som att
klostrets plats i det svenska politiska utrymmet drastiskt hade försämrats.
Det var inte längre en aktör i det politiska utrymmet, med anspråk på att
undervisa kungamakten om hur denna borde uppfatta sitt ämbete. Den
moraliska och andliga auktoritet som var Vadstena klosters främsta tillgång
hade inte längre en plats i rikets styrelse.
Redan under decennierna före Sten Stures maktövertagande hade dock
bröderna i Vadstena uppfattat att den politiska situationen var en annan än
tidigare. Det intresse Karl Knutsson Bonde och Kristian I visade klostret bör
ha sammanhängt med att de ville utnyttja denna starkt symbolladdade resurs
för sina syften. Så länge klostret fyllde den funktionen kunde det fortfarande
vara delaktigt i den pågående maktkampen. Efter 1471 hade de förlorat den
makt de tidigare haft.
Under perioden 1440-1470 fortfor man som sagt i Vadstena kloster att
propagera för sin samhällssyn och för sitt politiska ideal. Däri spelade de
klosterliga idealen en central roll: det var fortfarande så, att just de
egenskaper som i allra högsta grad representerades av Vadstena klosters
invånare i det senmedeltida samhället också var de som gav legitim makt
och närhet till Gud, Kristus och Maria. Deras politiska ideologi, där främst
rättfärdigheten spelade en central roll, utgjorde enligt dem den önskvärda
mallen för ett Gudi behagligt samhälle.
Samtidigt hade nya element kommit in i förkunnelsen. Tålmodigheten och
fördragsamheten med plågor och elände betonades med nya förtecken. Dessa
prövningar måste människorna bära med hopp om belöning i det kommande
livet – det saknas en känsla av att vadstenabröderna i de analyserade
predikningarna såg det som möjligt att skapa ett samhälle där de skulle
slippa ogudaktigheter redan i jordelivet. Till och med präster som syndade
mot sina ämbeten måste accepteras. Så förhöll sig vadstenabröderna till
förhållandena under 1400-talets mitt då biskopar och ärkebiskopar stred
tillsammans med de världsliga herrarna om makten. Det beteendet var inte
ovanligt bland höga prelater av aristokratisk börd, men det stred mot
vadstenabrödernas bild av det fredliga ideala samhället där fysisk kamp
endast var legitimt om den syftade till att sprida tron.
Mest frapperande är budskapet att även en ond, hård kungamakt
representerade Guds vilja. Regeln att lydnad mor överheten var en
oundgänglig plikt, även om överheten inte representerade Guds ideal, var ny
i förkunnelsen. Den visar på en väsentlig förändring i Vadstena klosters
politiska vision. De menade fortfarande att Guds stat skulle skapas på jorden,
men i denna var inte längre klosteridealen de nödvändiga utgångspunkterna.
De var de önskvärda och ideala utgångspunkterna, men Gud kunde också
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avse att låta en stark kungamakt utöva ett ont styre som ett uttryck för den
gudomliga planen för jordens samhällen.
Genom Birgittas regler för Vadstena klosterkyrka vid 1300-talets mitt
hade birgittinorden blivit ett tidigt uttryck för upphöjandet av vissa av de
nordiska helgonens status till mer abstrakta symboler. I hennes bestämmelser
var det Erik och Olav som skulle representera den ideala kungamakten.
Rikspatronsbegreppet, tidigast belagt 1371, kom sedan att användas i
vadstenabrödernas predikan men utan att egentligen motiveras i texterna.
Det tyder på att användandet av de nordiska helgonen som uttryck för
gemensamma nationella ideal var något tämligen självklart redan under sent
1300-tal. Här har inte gått att belägga att kulten av Erik eller något annat
nordiskt helgon förändrades för Vadstenabrödernas del av de politiska
händelserna under 1400-talet. För dem hade dessa redan från början en
självklar plats i förkunnelsen och i det politiska idealet.730
Vadstenabröderna hade accepterat sin tids verklighet som ett uttryck för
den gudomliga viljan. De samtida prästerna var i allra högsta grad
inblandade i den politiska kampen i riket, men dessa präster kom från den
världsliga kyrkan, inte från Vadstena. Biskoparna stred om
riksföreståndarämbetet och strävade efter makt på ett sätt som stred mot det
ödmjukhetsideal som förespråkades av klostret.731
En centraliserad stat höll på att växa fram i senmedeltidens Sverige och
inom denna hade en kamp ägt rum om kontrollen av det politiska utrymmet
och av de ideal den centraliserade staten skulle bygga på. Samtidigt som det
på ytan förefaller vara en period präglad av rådsaristokratisk kontroll över
statsapparaten pågick en grundläggande förändring av definitionen av de
olika maktgruppernas befogenheter. Kungamakten flyttade i själva verket
fram sina positioner och lade grunden för den absoluta furstestat som
institutionellt realiserades först under tidigmodern tid. Den ideologiska
grundvalen lades dock redan under 1300- och 1400-talen och förändrades
dessutom ständigt under denna tid. Det är alltså inte sant att utvecklingen
mot en starkare kungamakt avbröts efter resningen 1434.732
I det sammanhanget är kungamaktens användning av den romerska rätten
betydelsefull. Det knöt tillbaka till en ambition som funnits sedan 1200-talet
där kungamakten i hela Europa förespråkat absolutistiska maktstrukturer
med stöd av denna. Det är viktigt att påminna om att denna politiska tendens
i själva verket hade introducerats till Sverige redan på 1300-talet genom den
730 Se Thordeman 1954 för en analys som pekar på att annorstädes i riket blev kulten av
Erik kraftfullare lanserad från och med 1434.
731 Reinholdsson 1998, s. 233.
732 Jfr ovan och Reinholdsson 1998, s. 31 och passim. Se Opsahl 1998 för synen att
senmedeltidens strider var en kamp inom en maktelit om den högsta positionen inom denna,
svs kungavärdigheten.
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så kallade Konungastyrelsen som nämnts ovan. Denna text, Um styrilse
kununga ok høfþinga hängde kronologiskt samman med upprättandet av en
gemensam landslag för hela riket och tillkomsten av Erikskrönikan som
innebar ett befästande av en kungaideologi.733 Som diskuterats ovan så har
nordisten Lennart Moberg i sin analys av texten visat att den troligtvis
skrivits av magister Mathias, prelat från Östergötland och bland annat
verksam som Birgittas biktfader fram till sin död 1350. Han stod också kung
Magnus Eriksson nära och stöttade hans korstågsplaner. Kungen stod ju vid
denna tid ännu på god fot med Birgitta och hennes krets.734 Som mest
betydelsefulla förlaga till Kungastyrelsen fungerade dock den tidigare
nämnde Giles av Rom (Egidius Romanus) text De regimine principum,
skriven ca. 1280 för den blivande kungen Filip den skönes uppfostran och
präglad av en stark kungavänlighet. Denna text och Kungastyrelsen
representerade båda tanken att det bästa för ett rike var ett samlat styre under
en stark kung, som hade Guds stöd för sin gärning. Denna i grunden
absolutistiska hållning var oförenlig med en stark rådsaristokratisk
inblandning i inre frågor, och under 1300-talets andra hälft bör den ha haft
svårt att göra sig gällande i Sverige. Det är dock signifikant att den starka,
centraliserade kungamakten redan under förre delen av 1300-talet funnits
som en möjlighet i det politiska samtalet. Under 1400-talet fångades dessa
idéer upp och trots den synbara oredan med kraftiga inbördes strider
lyckades kungamakten som institution befästa den ideologin i riket.
Vadstena kloster hade, liksom motsvarande institutioner på kontinenten som
Parisuniversitetet, förlorat sin möjlighet att definiera statens grundvalar
enligt en modell som gav dessa institutioner den högsta auktoriteten.
I materialet från Vadstena kloster är det kungamakten, biskoparna,
riddarna och kyrkans män som är politiska aktörer. Engelbrektsresningen till
trots föreföll inte vadstenabröderna uppfatta allmogen som autonoma
politiska aktörer. Det är ett förhållande som pekar på att Peter Reinholdssons
viktigaste resultat beträffande senmedeltidens politiska stridigheter stämmer.
Det var inom eliten maktkampen skedde. Detta var ett eliternas århundrade
där bönderna möjligen deltog, men inte styrde händelseförloppet. Det var
våldet och kampen om makten mellan de väpnade elitgrupperna som i
jämförelse därmed fick den avgörande betydelsen för statsbildningens
utveckling.735 Vadstena kloster, som från början av sin verksamhet aspirerat
på den högsta makten i riket i kraft av sin unika auktoritet hade under 1400talets gång gradvis fått acceptera att den världsliga makten stärkts under hela
perioden. Det talade och skrivna ordet, legitimeringen av handlingar med
predikstolen som medium och helgonens symboliska kraft var fortfarande
733 Se Moberg 1984, s. 11 om Kungastyrelsen.
734 Moberg 1984, s. 222-228.
735 Se Reinholdsson 1998, passim.
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starka tillgångar för Vadstena kloster som fortfor att spela en viktig roll för
pilgrimer och andra. Den yttersta politiska makten behärskade de dock inte.
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nder senmedeltiden pågick en kamp om kontrollen av det politiska
utrymmet i riket. Tidigare forskning har klarlagt att denna till stor del
handlade om en kamp såväl mellan som inom den världsliga och andliga
aristokratin om kontrollen över riksstyrelsen, men att även bönder och
borgare agerade på det politiska planet. Periodens politiska klimat har
karaktäriserats med olika begrepp i ett försök att fånga utvecklingens kärna.
Styret under Margareta och Erik av Pommern har benämnts det unionella
enväldet, medan den direkt efterföljande perioden ansetts präglad av ett
adelsvälde. I forskningen har också vissa resultat pekat mot att Vadstena
kloster influerade det politiska klimatet under denna tid. Sådana influenser
kom till exempel till uttryck i motivkretsar inom kyrkokonsten. Någon mer
genomgripande studie av denna starka andliga institutions politiska ideal och
egna politiska aspirationer har dock inte tidigare genomförts, särskilt inte
utifrån det material de själva producerade.
I föreliggande avhandling har syftet varit att undersöka två aspekter av
Vadstena klosters roll i senmedeltidens politiska liv. Mest central har frågan
om klostrets politiska ideal och samhällssyn varit, och i denna undersökning
är predikningar som skrevs i klostret huvudmaterial. Det är ett material som
föga nyttjats i svensk medeltidshistorisk forskning tidigare men som i den
internationella historieforskningen visat sig utgöra en värdefull ingång till
analyser av samhällssyn och politiska ideal. De ideal som framträtt i dessa
har jag analyserat i relation till de allmänna stråken i det medeltida politiska
tänkandet. Idealen har också relaterats till vad som framkommit beträffande
den andra huvudfrågan i avhandlingen, som rör klostrets plats i det svenska
samtida politiska utrymmet.
Utgångspunkten beträffande det sistnämnda har tagits i den internationella
forskningen om den roll starka andliga centra ville spela i de medeltida
samhällena. Min undersökning har visat att bröderna i Vadstena aspirerade
på en stark ledande ställning i riket, i kraft av sin unika auktoritet. Denna
kom av att Heliga Birgitta haft en unik ställning som länk mellan de
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himmelska och de världsliga härskarna. Det bekräftar de resonemang som
framförts i tidigare forskning. Vad som framför allt framkommit i
föreliggande studie är dock att det politiska idealet i klostret hade vissa egna
drag och att där gjordes vissa specifika betoningar och utelämnanden.
Dessutom har det framkommit att det politiska tänkandets innehåll varierade
över tid, något som förklaras med förändringarna i klostrets faktiska position
inom det politiska utrymmet.
Predikomaterial, som i vanliga fall används för att analysera teologiska
frågor, har i den här avhandlingen tolkats i ett annat syfte, nämligen att
undersöka om ett politiskt program framträder däri. Jag anser mig kunna visa
att så skett, det vill säga att i Vadstena kloster formulerades föreställningar
om vilka ideal och principer det politiska samhället borde ordnas efter. Det
kan särskilt utläsas ur rikspatronspredikningarna. Undersökningen har
grundats på ett urval av det vadstenabröderna själva skrev. Materialet kan
inte ge en heltäckande bild av alla de möjliga ideal och reaktioner på samtida
händelser som finns i vadstenabrödernas efterlämnade material, därtill är
detta alldeles för omfattande. Det har dock tydligt visat att ett politiskt
tänkande uttrycktes där, att det knöt an till de universella katolska politiska
idealen och att det dessutom speglade samtida politiska händelser och
processer. Det faktum att de allra flesta av de behandlade predikningarna
skrivits av klostrets mest namnkunniga bröder är också ett tecken på att
innehållet kan anses representera det politiska tänkandet inom klostrets
murar. Dessutom menar jag att predikningarnas politiska program kan
relateras direkt till det politiska händelseförloppet i det samtida Sverige.

Huvuddrag
På ett universellt plan anslöt verksamheten i Vadstena till en allmän
positionering inom den katolska kyrkan. Där vidareutvecklades en ambition
som länge funnits som en stark strömning inom den medeltida kyrkan.
Starka andliga centra i hela Europa reste anspråk på att representera den
högsta politiska auktoriteten på jorden. Denna ambition hade uttryckts under
flera hundra år, till exempel i Augustinus texter på 400-talet, i den så kallade
Gudsfredsrörelsen så som den ursprungligen var tänkt kring tusenårsskiftet
och i Bernhards av Clairvaux tanke och handling under 1100-talet. Johannes
Gerson vid Parisuniversitetet var samtida med Vadstena kloster och företrädde
den synen under decennierna kring sekelskiftet 1400. Samhällssynen som
representerades av denna riktning hade teologisk grund: det sågs som naturligt
att kyrkan, som stod närmast Gud, också skulle utgöra den högsta auktoriteten
när det gällde att forma ett jordiskt samhälle i enlighet med Guds intentioner.
Furstemakten, juridiken och den hierarkiska samhällsordningen skulle
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utformas i enlighet med de visaste råden, det vill säga kyrkans, för att uppnå
den av Gud avsedda fulländningen.
Inom historisk forskning har framväxten av Vadstena kloster i det svenska
senmedeltida riket analyserats utifrån två för den här avhandlingen viktiga
perspektiv. Det ena synsättet fokuserar på förhållandet att de andliga och
aristokratiska eliterna i Sverige sedan sent 1200-tal fått en mycket stark
ställning i det allt mer centraliserade och väladministrerade svenska riket.
Det var inom dessa kretsar det birgittinska politiska programmet
formulerades, och det var normalt under medeltiden att starka maktgrupper
utvalde ett existerande eller ännu hellre ett nytt, prestigeladdat andligt
centrum som katalysator för sina ambitioner att dominera politiskt och
socialt. Enligt det andra synsättet kan grundandet av Vadstena kloster
betraktas som fullbordandet av en utveckling i fråga om införandet av nya
andliga ordnar i Sverige. Efter hand som det svenska samhället förändrades
under medeltidens lopp skedde en anpassning av ordensstrukturerna till de
nya förhållandena. Liksom cisterciensorden var väl anpassat till att hjälpa ett
agrart, feodalt samhälle att utveckla sina ekonomiska och politiska
institutioner, svarade dominikan- och franciskanorden under 1200-talet mot
de förändringar som sammanhängde bland annat med städernas ökade
betydelse. Birgittinorden ska därför enligt denna riktning ses som en
anpassning till förhållandena som rådde då en allt mer centraliserad
riksbildning var i vardande.
Mina resultat visar att båda dessa synsätt äger giltighet och att
sammantaget utgör de en fruktbar förförståelse för analysen av de politiska
idealen i klostret. Vad jag i min undersökning visar är att det är lika fruktbart
att analytiskt delvis bryta loss birgittinerna och Vadstena kloster från deras
historiska rötter och ställa frågan hur klostrets anpassning till förhållandena i
riket från och med 1370 i själva verket utformades och om det skedde
förändringar inom den anpassningen. Det är kring det min avhandling
kretsar.
Min utgångspunkt har varit att verksamheten i Vadstena kloster är en del
av den svenska och europeiska medeltida statsbildningsprocessens historia.
Det är sedan tidigare väl klarlagt att under denna tid utvecklades mer
centraliserade stater och att en mer definierad maktordning etablerades. Så
småningom ledde denna utveckling till uppkomsten av den absoluta staten
på 1600-talet, en stat där kungens makt ansågs absolut och obestridlig,
eftersom den härrörde direkt från Gud. Samtidigt hade en politisk struktur
etablerats som kunde anpassas efter rådande sociala förhållanden. Inom
juridiken framfördes ideal som öppnade för möjligheten att alla undersåtar
skulle kunna delta aktivt i beslutsprocesser som gällde dem själva, och inom
teologiska kretsar förfäktades den konciliaristiska tanken om att beslut skulle
fattas i representativa församlingar.
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Min undersökning lyfter fram det centrala förhållandet att under
medeltiden var det inte självklart att det var kungamakten som skulle inneha
den högsta auktoriteten i ett rike. I stället fanns en stark riktning dominerad
av företrädare för de andliga institutionerna, som såg en helt annan politisk
framtid för de riken som höll på att ta form. Enligt dessa institutioner och
individer skulle den högsta, absoluta auktoriteten i stället tillkomma dem
själva. I den politiska ordning de utmålade som ett ideal var det de
institutioner som hade direkt kontakt med Gud som skulle diktera hans vilja
för de jordiska samhällena. I analysen av predikningarna har jag visat att
invånarna i Vadstena kloster ansåg sig utgöra en sådan institution.

Vadstena och de andliga samhällsidealen
Det politiska idealet i vadstenabrödernas predikan fann sin utgångspunkt i
det allmängiltiga andliga tankegods som utgjorde en stomme i det medeltida
politiska tänkandet. Detta tankegods hade flera beståndsdelar.
Det primära var principen att andens tjänare var samhällets ljus, vilken
hade förts fram av Bernhard av Clairvaux och andra prelater. Det idealet
tillskrev prästerna en andlig och moralisk auktoritet som också tog formen
av en auktoritet i politiska frågor. I sin ursprungliga form var idealet knutet
till föreställningen att kyrkan var överordnad kungamakten på jorden
eftersom den stod närmast Gud. Idealet kan fångas av uttrycket Guds stat.
För kyrkans män var Guds stat ett samhälle där deras tolkningsföreträde
respekterades. Jag finner att i vadstenapredikan var idealet framträdande
fram till 1440-talet. Under tiden därefter hävdades ännu kraftfullt att kyrkans
män var ljuset som sänts ut till samhället, de var sinnebilden för det goda och
så vidare, men principen om kyrkans överordnade position hade tonats ner.
I de undersökta predikningarna framgår att under grundläggningstiden
lades en ordning fast där beståndsdelarna utgjordes av ett ledarideal och ett
fredsideal. I fråga om ledaridealet var det den ideale prästen som lyftes fram
som modellen för en makthavare i samhället, och idealet presenterades i
flera predikningar. Kyrkans män hade den lärdom och kunskap om Guds
vilja som förknippades med de allra högsta värdena. De var framtidens ljus
och de ägde vishetens gåva, något som gjorde dem till de yppersta
rådgivarna. Dessutom kunde de förmå Gud att skydda kungar, vilket innebar
att den högsta världsliga makten var beroende av deras insatser.
Den ideale prästen skulle genom sitt levnadssätt vara ett åskådligt
exempel på den mest heliga livsföringen, och därmed utgöra en uppmaning
till omvärlden att handla i enlighet med dessa ideal. Dessutom skulle prästen
vara en behaglig man, något som anknöt till det medeltida höviska
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riddaridealet där en sådan framtoning också återspeglade den himmelska
lyckan och perfektionen. Genom att odla ett behagligt sätt skulle prästen
naturligt komma i ledande ställning. På så vis definierade vadstenabröderna
in den egna kretsen i den världsliga aristokratin, genom att dela den höviska
riddarkultur som framställdes som deras kännetecken.
Vadstenabrödernas samhälliga ideal framstår i de predikningar som
analyserats här som centrerat kring de högsta skikten i samhället, framför allt
prästerskapet och kungamakten men också riddarna. För bröderna var
kungamakten dessutom den enda tänkbara styresformen, men det var ett
ämbete som skulle utövas i enlighet med direktiv från deras egen krets. Det
väsentligaste med den ideale kungen var att de egenskaper han måste äga var
de som företrädelsevis ägdes av kyrkans män. Den ideale kungen måste
enligt förkunnelsen vara lärd och vis för att rätt kunna regera över sitt folk.
Det var Gud som var förebilden för den gode och rättvise kungen, och det
ideal som tonade fram var den medeltide rex iustus, den rättrådige kungen.
Syftet med kungens styre var att ge folket stabilitet, något som kom till stånd
genom att rättvisan fick råda, genom att folket försvarades mot dess fiender
och genom att freden upprätthölls inom riket. Det är principer som ansluter
till de andliga ideal som forskningen påvisat på kontinenten. Det medlidande
med de fattiga som uttrycktes av vissa prelater där har dock inte förekommit
i materialet i föreliggande undersökning.
För allmogen fanns ett mer implicit budskap i dessa texter. Allmogens
uppgift var att låta sig beskyddas av kungamakten och att låta sig undervisas
och dömas av kyrkans män. I predikningarna speglas den under medeltiden
vanliga synen att det var människorna som själva ansvarade för sina olyckor,
då dessa kunde ses som Herrens straff för begångna synder. Allra tydligast
kopplade dock dessa predikotexter Guds straffdom till härskarnas
försyndelser, inte till allmogens. Det medeltida frihetsideal som enligt vissa
studier var ett framträdande drag i det politiska tänkandet märktes inte i
vadstenabrödernas texter.
Den andra tydliga princip som fördes fram i predikan under klostrets
grundläggningstid var fredsidealet. I en vidräkning med vredens tid, som jag
menar ska ses som en kommentar till de ständigt pågående striderna på
1370-talet, utmålades kriget som en konsekvens av synder som begåtts av de
styrande. Framför allt hade dessa underlåtit att lyssna till de vises råd, alltså
till de principer som förespråkades av kyrkan. Med ett flertal exempel
hämtade ur Bibeln utmålades hur Herrens vrede drabbade såväl hög som låg
på grund av att härskare avvisat profeters råd. I den pågående
konfliktsituationen vid tiden för Vadstena klosters första verksamhet
hävdade man att det var gudsmännen och de av Gud utsedda budbärarna som
skulle vara de främsta rådgivarna, och att onda tider var en följd av att denna
princip inte fått råda.
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Det var i synnerhet helgonen som var de av Gud särskilt utvalda
representanterna och på 1300-talet fick dessa en förändrad roll i det svenska
riket, något som speglades i Vadstena klosters verksamhet. Kulten av de
nordiska helgonen övergick alltmer från att vara av begränsad regional
karaktär till att knytas mer uttalat till hela riket. Först märktes det då helgon
knutna till vissa stift började hyllas i andra stift, så som till exempel skedde
med Erik och Henrik vid 1300-talets början. Det märktes också i samband
med att såväl kungamakten i Magnus Erikssons gestalt, som den
aristokratiska och andliga eliten representerad av Birgitta Birgersdotter
använde sig av kungahelgonen Erik och Olav för sina syften. Birgitta
använde dessa kungar för att försöka lösgöra kungamaktens värdighet från
de samtida innehavarna av ämbetet, då hon föreskrev att till dessa två men
inga andra kungar skulle det finnas altare i hennes planerade klosterkyrka.
Magnus Eriksson försökte å sin sida använda symbolkraften i de båda
kungahelgonen när han ville binda sina norska och svenska arvkungadömen
närmare varandra. Från år 1371, just vid den tid då klosterverksamheten
kommit igång i Vadstena, finns också det första belägget för en ny sorts
användning av helgonen i Sverige. Det året användes begreppet rikspatroner
i ett brev, och det begreppet kom sedan att användas om en lätt föränderlig
grupp helgon med allt tydligare nationell prägel. I det här fallet var
utvecklingen i Sverige mycket lik den som samtidigt skedde på kontinenten,
då man i exempelvis Frankrike också började använda sig av nationella
helgon i en protonationalistisk process.
För Vadstena kloster var naturligtvis Birgitta den mest centrala gestalten
och när hon kanoniserades 1391 kunde en mycket omfattande kult av henne
utvecklas. Då hade också de ekonomiska och institutionella förutsättningarna
för verksamheten i Vadstena stabiliserats och klostret var officiellt invigt.
Framför allt de analyserade Birgittapredikningarna visar att vid tiden kring
sekelskiftet 1400 framställde man i klostret Birgitta som en profetisk gestalt
som var den idealiska budbäraren till samtidens härskare. Birgitta hade den
fördelen som helgon att hon var bekant för sin samtid och att hennes gärning
konkret i exempel och utläggningar kunde knytas till nästan samtida
härskare, riddare och kyrkomän. Dessutom hade hon de idealiska
kvalifikationerna för uppgiften som medlare och auktoritet i politiska
sammanhang: hon tillhörde såväl de jordiska härskarnas krets som de
himmelska.
Vadstenabröderna såg också kungen framför allt som en Guds tjänare,
vars uppgift var att troget tjäna Herren och att sköta sina plikter.
Trofastheten och tjänandet betonades i flera sammanhang i predikningarna
som studerats, bland annat exemplifierat med Erik den heliges gärningar. Så
som denne hade skött sina åtaganden som kung och samtidigt alltid haft
siktet inställt på det kungliga riket, det vill säga himmelriket, så borde även
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samtidens kungar handla. Idealet var i allt väsentligt detsamma som hade
framförts av Bernhard av Clairvaux tre hundra år tidigare. Bernhard hade
liksom vadstenabröderna poängterat att kungens uppgift var att värna om det
goda, betvinga det onda, försvara de fattiga och upprätthålla rättvisan, och
om kungen underlät att utföra dessa uppgifter skulle hans makt och
rikedomar tas ifrån honom. Det kan synas som ett självklart kyrkligt
kungaideal, men så var det inte. Andliga institutioner som levde i
beroendeställning till starka världsliga herrar kunde inte alltid förfäkta det
idealet utan anslöt sig i stället till den starka kungamaktens ideal. Jag menar
att principen att kungen var en tjänare som straffades om han underlät att
utföra sina uppdrag framför allt förfäktas av andliga aktörer med stark
auktoritet under medeltiden.
Även det grundläggande regelverket för hur samhället skulle styras,
lagarna, hade sitt ursprung i den gudomliga sfären enligt vadstenabrödernas
perspektiv. De predikade att lagarnas ursprung var den allomfattande
dygden, och de knöt samman skipandet av rättvisa med ett teologiskt
definierat vishetsideal. Det var i grunden samhällets rätta ordning som skulle
upprättas och vidmakthållas och grunden för det var alltid religionens läror.
Rättvisan har i den internationella medeltidsforskningen ibland tillskrivits en
roll som hela samhällets mest kritiska grundval och de medeltida staterna har
kallats law states. Även vadstenabröderna såg rättvisan och lagen som
samhällets fundament men de satte in dessa fenomen i en kontext. De
teologiska värdena var rättvisans ursprung, menade de.
Samtidigt som hela samhällskroppens och maktutövningens ursprung
härrördes till den teologiska sfär som vadstenabröderna på ett unikt sätt
förvaltade genom den heliga Birgittas auktoritet, markerade man i predikan
vid tiden kring sekelskiftet 1400 att det samtida styret inte skedde i enlighet
med idealen. Kyrkan var enligt vadstenabröderna förtryckt, dess lära om
samhället beaktades inte och den världsliga maktutövningen fortgick enligt
helt andra principer än de som lagts fast av bröderna. Det var en ordning som
enligt Vadstena skulle leda till fördärvet. Med sin starka hållning illustrerade
vadstenabröderna själva kärnan i det medeltida kyrkliga idealet, där andens
män var satta att undervisa kungamakten om dennes ämbetsutövning.
Detta politiska ideal grundat i en stark andlig auktoritet kom dock inte att
bestå helt intakt. I materialet från de följande decennierna märktes i stället en
gradvis förskjutning av det budskap som framfördes i klostret, där idealen
förändrades och inslaget av kritik av samtida förhållanden mildrades.
Förändringen var dock inte helt snörrät utan innehöll också betydande
fluktuationer över tid. I predikan antyddes att klostret och statsmakten under
Erik av Pommern hade en mycket nära relation, och att kyrkan i samband
därmed hade givit kungen sitt förtroende. Mot slutet av 1430-talet, efter de
våldsamma händelserna under Engelbrekstupproret, var dock tonen mot
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kungamakten åter mycket kritisk. Där framhölls hur giriga, orättfärdiga
kungar saknade legitimitet, hur de som var satta till att respektera och slå
vakt om kyrkan i stället lät synderna få fritt spelrum. I stället, menade
predikanterna, skulle präster och kungamakt fylla liknande funktioner i
samhället, funktioner som ånyo definierade prästerna som mallen för
maktutövning. Båda hade som uppgift att visa omsorg om de fattiga, att
garantera lagen och freden genom sina respektive verksamheter.
Den stora förändringen i det politiska tänkandet i Vadstena inträffade efter
1440. Som tidigare fanns ett ideal, som förespråkades med mycket små
variationer. Idealets kärna var ännu det goda styret underkastat Guds vilja
och kontroll. Fortfarande menade man i Vadstena att det var de rättfärdiga
kungarna, riddarna och prästerna som hade störst möjligheter att upprätta det
goda samhället och att hålla sig själva kvar vid makten. Samtidigt hade helt
nya element förts in i förkunnelsen. I samband med att tyranner fördömdes i
predikan menade man ändå att även tyranner var insatta av Gud och att deras
styre skulle ses som utslag av Guds vilja. Det var ett tankegods som helt
avvek från det andliga politiska ideal som tidigare förfäktats. I tidigare
forskning har man betecknat tanken att en furste alltid var legitim och tillsatt
av Gud som protoabsolutistisk. Undersökningen visar att vadstenabröderna
vid 1400-talets mitt blivit nödgade att acceptera sådana tankar.
Att detta tankegods förekom i Vadstenapredikan från tiden ca 1440-1470
är ett tecken på att väsentliga förändringar då börjat ske i det politiska
utrymmet i det svenska riket. Vadstenabröderna hade uppenbarligen
accepterat idén att det tillkom den världsliga makten att utöva den högsta
makten över riket, och därmed var Bernhard av Clairvaux-idealet inte längre
det förväntade målet för brödernas verksamhet. Centralstatsidén, som redan
tidigare hade börjat slå igenom, förväntades inte längre ta formen av en stat
där en andlig institution angav normerna för det politiska styret. Guds stat
kunde nu uppfattas som en enhet där en tyrann hade samma legitimitet som
en rex iustus. Denna tydliga förskjutning av tänkandet innebar de facto att
Vadstena kloster fått en mycket svagare position i det politiska utrymmet.

Det föränderliga politiska utrymmet
Förändringarna i det politiska idealet i Vadstena kloster menar jag kan
förklaras med utvecklingen av dess relationer till den övriga makteliten i
samhället under den hundraårsperiod som studerats här. Vadstena kloster var
en institution som vid sin tillkomst representerade ambitionerna hos en
dominerande världslig och andlig aristokrati. Samtidigt förvaltade Vadstena
ett äldre europeiskt andligt arv, där man menade att vissa framträdande
andliga institutioner skulle kunna aspirera på att leda den politiska
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utvecklingen i samhället. I realiteten hade man dock att ta hänsyn till de
föränderliga maktförhållandena i omvärlden.
Under det sena 1300-talet och tidiga 1400-talet var Vadstena kloster
förhållandevis autonomt. Dess starka och otvetydiga ställningstaganden i
predikan mot en ofullkomlig kungamakt motsvarades av ett framgångsrikt
förhållningssätt gentemot den världsliga makten i praktisk handling. Den
starka ställningen åskådliggjordes allra tydligast i samband med drottning
Margaretas räfst, då hon så småningom bokstavligt talat böjde knä för
klostrets medlemmar i en tydlig demonstration av underkastelse. Samtidigt
märktes också hur Vadstena kloster blivit ett nav för den världsliga maktens
utövning. Även för kyrkan föreföll Vadstena ha blivit ett centrum, dit man
gärna förlade exempelvis biskopsvigningar. Då påvens legat kom på ett
hovsamt besök till Vadstena vintern 1406 gavs en fingervisning om hurdan
ställning klostret hade i det samtida samhället. Även inför påvemakten hade
Vadstena hög status.
Under Erik av Pommerns styre förändrades Vadstena klosters position
något. Under ett par decennier var dess samröre med kungamakten mycket
nära, eventuellt på grund av drottning Filippas starka intresse för klostret. I
samband med Eriks giftermål med Filippa kom ett birgittinskt kloster i
hennes hemland England att förverkligas, och i samband med det projektet
blottlades det beroende även ett birgittinskt kloster kunde komma att uppleva
gentemot världsliga makter. Englands kung Henrik V, Filippas bror, fick en
maktställning rent konstitutionellt i Syon Abbey, då han fick rätt att
kontrollera klostrets andliga och praktiska liv. Samtidigt började banden
mellan kungamakten i Sverige och Vadstena som sagt att tätna. Först
märktes det främst på en mycket stor generositet från kungaparets sida mot
klostret, men samtidigt höll kung Erik på att ta den svenska kyrkan i ett fast
grepp genom att kontrollera tillsättningen av biskopar. Då en vadstenabroder
blev ärkebiskop skedde det till följd av kungens önskemål och denne blev
också kungens handgångne man. Under Engelbrektsupproret blev det tydligt
att kung Erik betraktade Vadstena kloster som en av sina stödjeplatser.
Dessa förhållanden kan förklara de försiktiga formuleringarna som fanns i
predikan till Erik den helige vid denna tid. Efter några år tog dock klostret
kraftigt avstånd från Erik av Pommern, synbarligen till följd av att han under
stridigheterna låtit våldsamheterna och övergreppen drabba också klostret
och dess underlydande. Det märktes i diarienotiserna, och det speglades
också i de politiska inslagen i predikan. Åter blev den hårda kritiken av
maktutövningen ett märkbart inslag.
Den påföljande perioden, ca 1440-1471, är intressant därför att i den
rådande forskningen har den betraktats som en tid då kungamakten tappade
kraft i det svenska riket, till förmån för rådsaristokratin som i stället framstår
som den främsta kontrollanten av det politiska utrymmet. En analys av
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materialet från Vadstena kloster, däribland dess diarium, visar dock på en
annan bild. Samtidigt som det på ytan verkade som att rådet och aristokratin
styrde riket, var det uppenbarligen så att monarkin i själva verket i allra
högsta grad fanns kvar. Under framför allt Karl Knutsson Bonde och
Kristian I flyttades monarkins positioner framåt trots den synbara anarkin.
Den världsliga maktens våld koncentrerades i händerna på framträdande
tronpretendenter och bröderna i Vadstena kloster noterade på flera sätt att så
hade skett. Det märktes i deras förkunnelse, då de accepterade att en våldsam
och girig kungamakt var förenlig med Guds vilja. Det märktes också i
diariet, då Vadstena blev ett instrument för den världsliga makten både
ekonomiskt och symboliskt, framför allt under 1450- och 60-talen. När
Kristian I försökte införa en ny rättslig princip som gav kungamakten laglig
rätt att kontrollera kyrkans män var det ett tecken på en självmedvetenhet
från kungamaktens sida. De, liksom medlemmarna i Vadstena kloster, visste
att det var den absolute kungen som skulle komma att kontrollera de
centraliserade kungarikena.
Efter Sten Stures seger 1471 var den världsliga maktens intresse för
klostret nästan helt slut. Det är i sammanhanget märkbart att förändringen är
mycket hastig. Under decennierna före slaget vid Brunkeberg var brödernas
intresse för de världsliga politiska händelserna livligt av diariet att döma, och
den världsliga makten besökte ständigt klostret. I diariet upphörde abrupt
notiserna om yttre händelser och den nye riksföreståndarens besök dröjde.
Sten Sture reste inte dit förrän ett och ett halvt decennium senare, och
rådsmötena förlades till andra orter. När Katarina Ulvsdotters reliker skulle
skrinläggas efter att hon saligförklarats dominerades ceremonin av
riksföreståndaren. Ceremonin utgör en passande symbol för det nya politiska
utrymmet i Sverige vid den tiden. Där var Vadstena klosters politiska roll
överspelad. Framtiden tillhörde den världsliga makten, som lierat sig med
Uppsala ärkestift.
I den undersökning jag gjort märks vare sig den tidigare påstådda krisen i
kungamaktens legitimitet eller en stagnation i utvecklingen av kungamakten
som institution. Analysen av Vadstenadiariet visar att under den kaotiska
ytan stärkte kungamakten hela tiden sina positioner, och perioden kan
snarare betraktas som en tid av kamp kring kungens person, kring
definitionen av kungaämbetet och därmed kontrollen över det politiska
systemet i sin helhet. Jag vill hävda att vadstenabröderna troligen var
delaktiga i processen på ett sätt de kanske inte önskade. Genom att i enlighet
med det medeltida andliga idealet jämställa kungen med prästerskapet
legitimerade de i praktiken kungamaktens auktoritet. När sedan svärdets
makt visade sig hotfullt även för Vadstena började klostret retirera från sin
position som den främsta auktoriteten i riket. Klostret accepterade därmed att
denna legitimerade kungamakt fick nya möjligheter att hävda sig.
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Det är också värt att notera att utifrån denna studie med Vadstena kloster i
centrum framträder en delvis annorlunda karaktärisering av perioden än den
gängse. Under det så kallade unionella enväldet kunde vadstenabröderna
försvara en tämligen autonom ställning i förhållande till kungamakten.
Förändringen inträffade under Karl Knutsson och Kristian I. Under den
period som benämnts aristokratisk republik föreföll Vadstena kloster snarare
vara underordnade den faktiska kungamakten. Ideologiskt och juridiskt
uttrycks i det undersökta materialet från Vadstena principen om den starka
kungamakten som stod över andra institutioner. För Vadstena klosters del
blev detta den protoabsolutistiske furstens tid. Det världsliga svärdet var på
väg att segra.
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SUMMARY: GOD’S STATE AND THE
CONDITIONS OF POWER. POLITICAL IDEALS
IN VADSTENA ABBEY, C. 1370-1470.

V

adstena abbey was one of the most powerful religious institutions in
medieval Sweden. It was the seat of the Birgittine order, founded in the
latter half of the fourteenth century as the result of the work and revelations
of Birgitta Birgersdotter, whose family belonged to the highest aristocracy in
the kingdom. The abbey has been the object of much research and is in a
sense the most well known institution of its time in Sweden. There is,
however, one aspect of its history that has rarely been touched upon: the
possibility that the members of the abbey had direct political ambitions of
their own.
In this thesis the aim has been to study two aspects of the activities at
Vadstena abbey. The first concerns the aspirations the abbey might have had
to function as an autonomous centre of political power, while the second
revolves around the possibilities of the abbey being directly involved in the
production and diffusion of a set of political ideals. The starting point for the
study is the year 1370, when construction was begun at the site that was to
house the abbey. Vadstena was originally a royal palace which had been
donated in 1346 by Sweden’s king Magnus Eriksson and his wife Blanka
(Blanche of Namur) to the not yet founded order of Birgitta. The study ends
in about 1470, a significant time for the abbey and the kingdom of Sweden.
It marked the end of several decades of struggle between two rivalling kings,
both of whom had close ties to Vadstena. It also marked the end of the
interest the abbey had shown for actual political events in the kingdom.
Vadstena abbey generated a wealth of material, much of which has been
preserved. A Memorial book (Vadstenadiariet) was begun in the late
fourteenth century and kept until 1545, after which the effects of the
Reformation on the Catholic institutions in Sweden led to the slow demise of
the abbey. It has been edited, commented and translated by the classical
philologist Claes Gejrot and contains many entries describing visits of
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princes and members of the royal council, the reactions of the inhabitants of
the abbey to the political upheavals of their time, and other information
relevant to the study of its position in relation to other powerful groups and
individuals. However, the entries in the Memorial book are brief and for
some periods not too numerous, and by themselves they would not permit an
in-depth study of the political ideal of Vadstena. Fortunately there is another
type of source material which does allow such a study: the many sermon
collections produced there, which are preserved to our day.
Vadstena abbey was an unusual institution in that it incorporated one
convent for women and one for men within the same complex, with a large
church in between them open to the general public (see above pp. 12-13 for
images). In her instructions to the order Birgitta had stipulated that 60 sisters
would live in one convent and that thirteen priests and twelve laymen would
live in the other. The function of the priests was to serve the spiritual needs
of the sisters and of the people who came to the church to participate in the
celebration of Mass, to make the pilgrimage to the shrine of Birgitta, to
report miracles and to hear sermons. Preaching to visitors was a key element
in the service of the brothers and as they were generally well-educated and
travelled men they also upheld a learned culture at Vadstena. The library
soon became very large, with over a thousand volumes. Many of these were
sermon collections.
The sermon collections of Vadstena abbey have been studied by
theologians and philologists, but they have not before been studied in depth
by a historian. In this study sermons written for the feast days of Nordic
saints have been used and the results show that the material can be made to
yield information about the political ideals of those who wrote the sermons.
Primarily, of course, the sermons are texts of religious instruction, but the
theology of the Middle Ages included a theory of an ideal society on earth
according to the wishes of God, and the propagation of this plan had political
implications as well.
The Nordic saints are in themselves symbols of the increasingly
centralized medieval kingdoms in the region. In the late fourteenth century
some of the Nordic saints and a few others were for the first time referred to
as patrons of the kingdom (rikspatroner or patronae regis), in a document
from 1371. The first use of this term in Sweden corresponds closely in time
with the foundation of the abbey in 1370. It was a time of apparent political
turmoil, when a large group from the aristocracy including the son of
Birgitta Birgersdotter backed the king Albrekt of Mecklenburg in his attempt
to seize power from his rival Håkan Magnusson, the son of the royal couple
who had donated the palace at Vadstena to the Birgittines.
Soon the category of Nordic saints was enriched by the inclusion of
Birgitta, who was canonized in 1391 and thus became the only officially
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canonized saint in Sweden. The fact that the abbey had been founded by
such a supreme authority gave the brothers there a unique opportunity to
assert themselves as representatives of the foremost religious institution in
the realm.
The study covers a century during which the balance of power fluctuated
wildly. It was the era of the Kalmar Union, constructed to unite the three
Nordic kingdoms under a single ruler with the councillors (riksråd) being
chiefly responsible for internal affairs. The period c. 1397-1434 has been
considered to be characterized by the imposition of a relatively strong,
centralized government as queen Margarete and her heir Erik of Pommerania
largely ignored the stipulations of the Kalmar Union. The following period
has been described as one of aristocratic rule in the absence of a strong
kingship. According to the views presented in earlier research the period
after 1434 can also be considered to be void of any development in the
theory of kingship in Sweden, a void which lasted until the sixteenth
century.
I believe this brief outline of the problem, the material and the historical
and academic context shows that there is a lot to be gained by attempting to
understand the changes that were underway in the late Medieval Swedish
society by way of the Memory book and sermon collections of one of its
leading religious institutions. The fact that there were strong religious
institutions in other areas of Europe that contributed a political thought and
who aspired to be the superior power to that of the secular kings also opens
up for interesting lines of questioning regarding the activities at Vadstena.
Did the abbey take the position exemplified by Bernard of Clairvaux and
other clergymen, and seek to dominate secular leaders, or did the close
contact with kings, queens and aristocrats lead them down a different path?

Vadstena abbey and the religious political ideals
The political ideals in the sermons written in Vadstena abbey were to a large
extent the same as those found in the texts of the authorities from Europe. In
the first decades of activity in the abbey, 1370-1390, the ideals revolved
around two central themes: the quest for peace and the supremacy of the
ideal priest. The former was presented in a sermon which in its entirety
centered on what was referred to as a time of wrath, and where the evil times
were deplored. War was seen as the result of sins committed by rulers, and
the foremost of these sins was that rulers ignored the advice given to them
by wise counselors, in other words, by members of the Church. In the
warlike situation which prevailed throughout the first decades of the abbey’s
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existence, the brothers put forward the idea that it was the men representing
God that also represented wisdom and truth.
This message closely corresponded to the second theme, that of the
supremacy of the ideal priest. The spiritual servants were to be regarded as
the lights of society, a close parallel to ideals brought forward by Bernard of
Clairvaux and others. This ideal gave the priests a spiritual and moral
authority which also took the form of authority in regard to political issues.
Originally it was linked to the idea that the Church by definition was
superior to the secular powers in all matters, and this was the position that
the brothers of Vadstena abbey took in the beginning. The ideal can be
termed that of God’s state. For the men of the Church God’s state was a
society where their authority was acknowledged and where they had the
power to define the ideals of that society.
The brothers of Vadstena presented the priest as an ideal model for all
types of rulers. The men of the Church had the learning and the knowledge
of God’s will which in their minds linked them to the highest values in
society. It was also in their power to protect kings, so the kings needed them.
In his lifestyle the priest should exemplify the highest moral values, but he
should also act in accordance to the medieval chivalric codes. This, the
brothers at Vadstena maintained, would assure him a leading position. In this
manner the brothers at Vadstena defined themselves as belonging to the
same culture as the aristocracy, as well as being linked to kings in their
capacity as role models and ideal advisors.
During the following period, 1391-1440, the brothers at Vadstena defined
their position in these matters more finely. The ideal of the rex iustus was
amplified and the brothers became more frank in their admonitions to the
rulers. The king was said to be obliged to follow the dictates of the priests,
whose roles as leaders were further amplified. The most interesting feature
of the sermons from the period around 1400 was that they were full of harsh
criticism of the behavior of rulers. It was stated that if the kings failed to
obey the dictates of wise men he would loose all his power and be struck
with the wrath of God. There were close parallels in these teachings and
those of Bernard of Clairvaux.
They also stressed the authority of saint Birgitta. According to their
teachings, Birgitta was an exceptional advisor because of her close contacts
with the most exalted of both the spiritual and the physical worlds. Through
her friendship with princes she had authority with them, and through her
close contacts with God, Mary and Christ she was the supreme authority in
every issue regarding the construction of the ideal society. This was a reason
alluded to by the brothers of Vadstena for the supremacy of that institution
over kings.
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The most significant change over time in the political ideals of the
brothers of Vadstena occurred in regard to this theme, that of the king being
obliged to obey religious institutions such as that of Vadstena or be
punished. In sermons from the third chronological period of the analysis,
1440-1470, a different perspective was brought forward. There the authors
also put forward an image of the ideal king, symbolized by holy kings such
as the Swedish royal saint Erik. As before, they taught that the priests were
the light of society and that they represented the ideal leadership. On the
theme of tyrants, however, the brothers now had a new perspective. They
now suggested that if a tyrant was brought upon the people this must be
endured, as this surely was consistent with God’s plans to punish the people
for their sins. This was an almost absolutist idea that meant that a king was
to be regarded as legitimate even if he mistreated his subjects and generally
broke against the clerical ideal of kingship. There had been a definite shift in
the focus of the brothers regarding the definitions of power. Whereas before,
their counsel was indispensable to kings and their political ideals a necessary
condition for a successful rule, they in effect retreated from their position as
obligatory advisor and representative of a superior set of values in the
practical matter of politics.
This shift in the political thought of the brothers of Vadstena abbey can be
regarded as the most central result of the study. In other matters the brothers
were consistent in their ideals. They never wavered regarding the ideal
priest, the importance of justice and peace and other such themes. They did
waver and change their thinking in this respect, however. The introduction of
the idea that God supported the king even if he was a tyrant must somehow
be the result of a development in the political position of the abbey.

The changing political space
When activities began at Vadstena abbey, it represented the ambitions of the
dominant families in the Swedish elite. Birgitta, the foundress, was the
symbolizing figure for the dominant group of aristocrats and churchmen who
controlled the initial organization of the Kalmar Union. The changes in the
political structures in the kingdom in the late thirteenth century, when the
aristocrats and clergymen strengthened their positions as a centralized state
began to take shape, can in a sense be said to mark the origins of the abbey.
Both these groups needed a strong central institution to manifest their
ambitions. This meant that the abbey was of great importance to the kings
and queens of the period as well. In order to retain the support of the
magnates they had to support Vadstena.
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During the late 14th to the early 15th centuries Vadstena was a relatively
autonomous institution. Their strong position regarding the practice of
kingship in that period must be explained by their success in dominating the
rulers to some extent. The clearest expression of their strong position was
created when Queen Margareta, having failed to take property from the
abbey, literally fell to her knees before the members of the abbey and asked
to be taken in as their sister ab extra. Her show of deference was extensively
recorded in the Memorial book. Later her adopted son and heir, Erik of
Pommerania, developed close ties to the monastery, with the help of his
queen Philippa, whose interest in the abbey seems to have been very great.
Vadstena was a center in the kingdom in every respect in this period, as the
council of the realm often chose to meet there, bishops were installed into
their offices in the abbey church, and the greatness of their foundress Birgitta
was exalted on several occasions. This period would prove to be the
strongest in the history of the abbey.
Towards the end of the reign of king Erik there was an uprising against
his rule and he was ousted. The members of Vadstena, having been
sympathetic towards the king prior to this, changed their view after the
uprising (which started in 1434). The explanation given in the Memorial
book was that this was due to king Erik’s men’s brutality as they stayed for
some time in Vadstena. It may have been more linked to the fact that one of
the new potential candidates to the office of king was a nobleman named
Karl Knutsson Bonde, whose family had supported Vadstena for
generations. In any event it became clear in the following decades that
Vadstena abbey gradually lost its ability to fend for its autonomy. As the
various kings replaced each other in a fierce power struggle, they came to
use Vadstena as a personal resource rather than as an object of veneration.
That the political climate of Sweden was undergoing a change became
clear in the 1460’s. The actions of one of the aspiring kings, Kristian I,
showed that the monarchy as an institution had in fact moved its positions
forward during the seeming turmoil of the conflict. In a meeting extensively
reported in the Memorial book, he attempted to introduce a doctrine from the
Roman law that would give him the power to punish bishops who acted
against him. This shows how the political situation in Sweden was changing
during this time.
The secular powers had extended their powers and reduced those of
autonomous religious institutions such as Vadstena. This is how we might
interpret the proposition in sermons that tyrants represented the will of God,
and the long entry in the Memorial book describing the attempt of the king
to take control of the bishops. The development in this direction was further
proved by the events after 1470.
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In 1471 there was a great battle called the battle of Brunkeberg
(Stockholm), where king Kristian I was defeated. Soon after a man named
Sten Sture became Protector of the realm (riksföreståndare). At this point
the character of the Memorial book and of the contacts between the ruler and
the abbey changed drastically. Having been virtually a chronicle of political
events for several decades, the Memorial book abruptly closed itself to such
entries. Meanwhile, the new Protector did not visit Vadstena for almost a
decade and a half after he had risen to his position. Instead he cultivated
close ties with the archbishop at Uppsala, Jakob Ulvsson, marking the
beginning of the shift of focus to that institution as the symbol of religious
political participation.
The results of the analysis in this thesis show that strong religious
institutions such as Vadstena could, and did participate in the political space
in the Middle Ages. The inhabitants of the abbey aspired to a position of
supreme authority when it came to defining the ideals of their society.
Initially, they were successful and brought heavy criticism against the
secular leaders in their sermons, leaving them no option but to obey the
dictates of Godly counsel, if they wished to remain in power. Towards the
middle of the fifteenth century, however, they had begun to accept the idea
that while they retained their ideals, they were not in a position to insist on
them. The brothers of the monastery accepted that the centralized monarchy,
which was in constant development, would not be defined by their authority.
Finally it is important to notice that, from the perspective of the material
from Vadstena abbey, the characterization of the periods in late medieval
Swedish history must be altered somewhat. During the, in many ways,
dominant rule of Margareta and Erik of Pommerania the abbey was in effect
relatively autonomous and outspoken. In the period described in the earlier
research as dominated by the aristocracy, however, the idea of the absolute
monarchy seemed to be gradually strengthened, both in the teachings of
Vadstena and in propositions made by the kings themselves. There was no
weakening or stagnation in the concept of monarchy as far as the brothers of
Vadstena were concerned. They may have sensed that the temporal sword
was on its way to victory.
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