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1 Inledning
Föreliggande avhandling är en kodikologisk och textuell undersökning av
Codex Holmiensis A 49 (hädanefter benämnd A 49). Bokens innehåll utgörs
av en samling av ca trettio texter av olika längd och karaktär. Den största delen
av innehållet har en uppbygglig och undervisande karaktär, men här förekommer även texter av mer praktisk natur såsom en läkebok, en läsanvisning och ett
biktformulär. Bortsett från två kortare texter på latin föreligger hela innehållet
på folkspråk (vissa dock med inslag av latin).
Boken tycks av allt att döma ha tillhört det finländska birgittinklostret i
Nådendal och kallas ibland även Nådendals klosterbok. Nådendals kloster var liksom moderklostret i Vadstena ett dubbelkloster, dvs. det hade både ett systraoch ett brödrakonvent. Innehållsmässigt pekar de flesta av texterna mot systrakonventet som bruksmiljö. Flera av texterna återfinns t.ex. i handskrifter som
antas ha använts i Vadstena klosters systrakonvent. Och på versosidan av det
blad som suttit fastlimmat mot insidan av frampärmen finns en ägarnotis som
antyder att boken ägts av en syster vid namn Kristina Hermansdotter: ”Syster
cristin hærmansz dottor æghir mik ok hon nyttiar mik illa”.
Men det förekommer även texter i handskriften som inte omedelbart förefaller ha haft någon funktion i systrakonventet, t.ex. en kort bön till S. Anna i
egenskap av äktenskapets beskyddare som vänder sig till alla som är eller väntas
komma i äktenskap och alltså inte till någon innanför klostrets murar – varken bröder eller systrar, och ett biktformulär som återger vilka frågor prästen
skulle ställa till en svårt sjuk eller döende person; en text som snarast torde ha
fungerat som handledning åt en präst. Och i en av texterna förefaller textens
avsedda mottagare vara en man vid namn ”Thord”: ”libera me famulum tuum
thordonem ab omnibus hiis periculis” (218v21–22).1 Dessa texter visar snarare
på brödrakonventet som bruksmiljö.

1

I översättning: ”befria mig, din tjänare Thord, från alla dessa faror”.

1

2

Inledning

Systrarna och bröderna levde strängt åtskiljda innanför klostermurarna.
Klostret var uppbyggt på ett sådant sätt att de aldrig eller åtminstone i minst
möjliga mån skulle komma i kontakt med varandra. Kommunikationen mellan
konventen försiggick i ett särskilt talehus, som med hjälp av en skiljemur var
uppdelat i två rum. Det ena rummet tillhörde systrarna och det andra bröderna. I skiljemuren fanns öppningar som var avsedda för samtal och utväxling av
föremål mellan de båda konventen (se t.ex. Bertil Berthelson 1946, s. 191–192).
Rent logistiskt fanns det alltså inga hinder för att bägge konventen kunde använda boken, men rent praktiskt torde det ha varit tämligen besvärligt.
Och man kan fråga sig varför dessa texter överhuvudtaget har bundits ihop.
Har texterna en gemensam funktion eller är det bara av rent praktiska skäl de
har placerats inom samma pärmar? Och vad kan detta säga om bokens tillkomst
och bruk?

1.1 Undersökningens syfte
Syftet med föreliggande undersökning är att försöka hitta svar på ovanstående
frågor genom en noggrann undersökning av bokens fysiska uppbyggnad och
textinnehåll. Undersökningen kommer även att testa de resultat som framkommit i tidigare forskning kring A 49. Därmed blir den dels ett mer generellt bidrag till den filologiska handskriftsforskningen med fokus på nödvändigheten
av en klarläggning av en boks fysiska struktur innan en analys av texten och
dess kontext görs, dels ett mer specifikt bidrag till den särdeles komplexa A 49.
Kartläggningen av en boks tillkomsthistoria har blivit särskilt viktig med
materialfilologins fokus på att varje text ska läsas och förstås utifrån den kontext den uppträder i. Kontexten får en betydelsefull roll i texttolkningen, vilket
sätter särskilda krav på en klarläggning av vad denna kontext egentligen är och
om den alltid har varit densamma. I detta sammanhang uppmärksammas och
diskuteras även bokens datering och proveniens, som i många fall också inverkar på hur vi ska uppfatta och förstå den enskilda texten och boken som helhet.

1.2

Cod. Holm. A 49 – en inledande beskrivning

A 49 antas ha varit en gåva från Vadstena kloster till det nybildade finska
dotterklostret i Nådendal, dit den förmodas ha kommit med Vadstenabrodern
Lars Håkansson på den resa han enligt Vadstenadiariet företog sig i maj 1442
(DV 521).1 Detta antagande baserar sig på en samtida anteckning i boken:
1

Vadstenadiariet eller Diarium Vadstenense (fortsättningsvis förkortat DV) är Vadstenabrödernas egen minnesbok där såväl stora som små händelser i klostrets värld har skrivits ned, se vidare

Cod. Holm. A 49 – en inledande beskrivning

3

”Nadhendals closterbook medh b[ro]dher lauris hacvini” (109r) (Gustaf Edvard
Klemming 1887–89, s. 358, Robert Geete 1904–05, s. xix, Vilhelm Gödel 1916,
s. 41–42, Carl Ivar Ståhle 1956, sp. 344 och Birgit Klockars 1979, s. 83). Det är
emellertid oklart hur den bok, som Vadstenabrodern enligt notisen medförde,
såg ut när den överlämnades till Nådendals kloster.
Enligt Klemming (1860, s. xxvi) består A 49 av tretton häften som skrivits i
eller för Nådendals kloster i senare hälften av 1400-talet.1 Han uppger dock inte
hur dessa häften avgränsar sig från varandra (t.ex. innehållsligt, paleografiskt
eller kodikologiskt) eller var exakt gränserna går mellan dem. Det framgår inte
heller vilka av häftena som skulle vara skrivna i Nådendal eller var de häften
som inte skrivits här har sitt ursprung.
Samuel Henning (1960, s. 152, fotnot 221) menar att A 49 ursprungligen
har utgjort minst tre delar. Detta antagande grundar han på tre i boken förekommande anteckningar som anger att de tillhör Nådendals klosterbok.2 Den
första och äldsta delen omfattar blad 1–169 och antas vara tillkommen i Vadstena kloster varifrån den sedan skickats till Nådendal år 1442, medan den andra
och tredje delen återfinns på blad 170–237 resp. 239–268 och troligtvis har skrivits i Nådendals kloster i senare hälften av 1400-talet (ibid.).3 Notera dock att
Klemming (1883–86, s. 503) för tillkomsten av texten på blad 170–177 till Vadstena kloster, och att även den här efterföljande texten på blad 178–188, enligt
Geete (1904–05, s. xix), kan ha skrivits där. Jämför också Klockars (1979, s. 83)
som menar att den ursprungliga boken (blad 1–169) har bundits samman med
två andra.
Även Jonas Carlquist (2002, s. 81) för den inledande delen (blad 1–169) till
Vadstena och den resterande delen (blad 170–268) till Nådendal. Carlquist hävdar att den inledande delens homogena innehåll, skrivet av endast två skrivare,
talar för att det var denna del man i moderklostret velat förära det nya dotterklostret och inte den senare delen med ett tämligen blandat innehåll – många
av texterna är i konceptform och inte avslutade – skrivet av flera (minst tolv)
skrivare (ibid.). Den inledande delen kan ha varit avsedd att ge systrarna i det nybildade klostret tillgång till folkspråklig bordsläsning, menar Carlquist, medan
den andra delen snarare tycks vara ett resultat ”av mer eller mindre avancerainledningen i Gejrot (1996). Hänvisningar till diariet görs till notisnummer och inte sida i Claes
Gejrots (1996) utgåva. Namnen på bröderna och systrarna i diariet återges konsekvent i svensk
språkform. I de fall det råder osäkerhet om vilket svenskt namn som ligger bakom en latinsk
form (t.ex. Hans, Johan, Jöns m.fl. för Johannes) har jag rättat mig efter den form Gejrot (1996)
använder i sin översättning av den latinska texten.
1
Notera dock att Klemming i samma utgåva (s. 350) daterar boken till mitten av 1400-talet.
2
De tre anteckningarna återfinns i den övre marginalen på 109r, 170r och 239r. Observera att
samtliga blad utgör det första bladet i ett nytt lägg på vilket en ny text inleds.
3
Henning utelämnar blad 238, som är helt blankt, i sin redogörelse.
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de skrivövningar”, och han föreslår att den möjligen ska betraktas som en typ
av ”skrivövningshandskrift” eller ”anteckningsbok”. Men oavsett hur bokens
andra del har använts, fastslår Carlquist att funktionen inte är densamma i den
första och andra delen (Carlquist 2002, s. 84, 126, 135 och 145).
Även om det förefaller vara oenighet kring hur många separata delar A 49
består av tycks det således råda enighet om att den är sammansatt av flera sådana separata delar. Den del som Vadstenabrodern Lars Håkansson hade med sig
till Nådendal torde ha tillkommit i Vadstena kloster senast i mitten av maj år
1442, då resan från Vadstena till Nådendal inleddes. Den resterande delen antas
ha tillkommit i Nådendals kloster under 1400-talets andra hälft.1 Men trots att
boken tycks vara sammansatt av flera ursprungligen separata delar nedtecknade
vid olika tillfällen omkring mitten och/eller andra hälften av 1400-talet behandlas den ofta som en helhet från ca 1440–42 (jfr t.ex. Klemming 1887–89, s. 358,
Ivar Thorén 1942, s. 170, Ståhle 1956, sp. 344 och Carlquist 1996, s. 27 och 37
samt 2002, s. 79).2

1.3 Inledande anmärkningar
1.3.1 Texternas benämningar
Benämningen på en text kunde under medeltiden variera från bok till bok. I
tillägg till detta kan forskare under årens lopp ha gett texterna andra namn, så
att det idag kan föreligga flera olika benämningar för en och samma text; något
som kan vara ytterst förvirrande och inte minst irriterande i arbetet med det
medeltida textmaterialet. För att bara ta ett exempel: i sin beskrivning av A 49
benämner Klemming (1860, s. xxxi) en av de texter som saknar rubrik: Om de
femton i Christi pinohistoria märkliga ställen, dem jungfru Maria besökte under de
15 år hon öfverlefde sonen. Texten har utgetts under benämningarna Om Christi
pina (dock efter ett annat textvittne) och Om de femton platser Maria besökte efter
Jesu död (George Stephens & Fredrik August Dahlgren 1874, s. 69 och Andersson 2003, s. 107). I Fornsvensk bibliografi finns texten upptagen under både ett
latinskt och ett svenskt namn: Passio Domini (nr 141) resp. Jungfru Marias sorg
(nr 899).
I det följande används de verktitlar som föreligger i Fornsvensk bibliografi
(Geete och Collijn 1903–1948). Varje gång en ny text introduceras refererar jag
1

I Fornsvensk bibliografi (Robert Geete & Isak Collijn 1903–1948) dateras A 49 till mitten
och/eller senare hälften av 1400-talet (t.ex. nr 22, 348 och 363), i vissa fall specificerat med ”senast
1442” (t.ex. nr 182, 183, 282, 305 och 310). I två fall uppges ”omkr. 1442” resp. ”1442 ell. ngt förr”
(nr 187 och 342). Hänvisningar till bibliografin görs endast till verknummer och varken till band
eller sida.
2
En beskrivning av katalogkaraktär av A 49 föreligger i bilaga A.
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även till verknummer i bibliografin. Vid de tillfällen en text inte specifikt figurerar i bibliografin, har benämningen hämtats från föreliggande utgåva, tidigare
forskning eller rubrik i den aktuella källan. I verktitlar hämtade ur Fornsvensk
bibliografi, en utgåva eller tidigare forskning har ortografin i förekommande
fall moderniserats. Verktitlar hämtade direkt ur den aktuella källan återges med
den däri förekommande ortografin. Specialtecken, som t.ex. runt r, högt s, æ och
ø, återges med dess motsvarighet i modern svenska. Eventuella förkortningar
upplöses utan markering.

1.3.2

Textexempel

Textexempel har i största möjliga mån hämtats direkt ur den aktuella källan.
Förkortningar har generellt upplösts utan markering. Svagtonigt -ir/-er återges
med -er och mz respektive thz med medh och thet, utom i de fall den omedelbart
omgivande texten ger indikationer om något annat. Interpunktion och bruket
av stor/liten bokstav följer handskriften. Vid de tillfällen läsningen av ett tecken
eller ett ord är osäkert, t.ex. på grund av ett oläsligt parti på handskriftssidan,
har dessa placerats inom hakparentes. Ord eller tecken som felar i handskriften
och har supplerats av mig har placerats inom vinkelparentes. Uppenbart korrupta former har korrigerats av mig, och handskriftens skrivsätt meddelas i en
efterföljande fotnot. När ett exempel härstammar från en utgåva återges texten
i enlighet med de principer som tillämpas i denna.

1.4 Disposition
Undersökningen är disponerad enligt följande. Efter detta inledande kapitel följer i kapitel 2 en teoretisk och metodisk diskussion där de teoretiska och metodiska ramarna för undersökningen skisseras. Kapitlet rymmer även en redogörelse för den terminologi som används i analysen. Härefter görs i kapitel 3
en genomgång av Nådendals klosters historia, invånare och skrivarverksamhet,
dels i syfte att ge en bakgrund till den sociala och kulturella miljö i vilken A
49 tillkommit (åtminstone delvis) och använts, dels för att få en bättre uppfattning om rimligheten i en hypotes om datering och tillkomstplats. I kapitel 4
redovisas resultaten från den kodikologiska och textuella analysen och, avslutningsvis, i kapitel 5, följer en sammanfattande diskussion vari avhandlingens
resultat sammanfattas och metoden för analysen utvärderas.

2 Teoretisk och metodisk
diskussion
any effort at coming to terms with the transmission and reception of medieval literature must address routine habits of book production, quite
normal medieval mediations, alien to our perceptions. And to notice these
– and with them, the vicissitudes to which received texts have been subjected – one must learn to see, and often to see small physical details
(Ralph Hanna III 1996, s. 21)

En medeltida bok är inte den statiska enhet som vi är vana vid i ett modernt
sammanhang där böcker trycks upp i flera tusen helt identiska exemplar. Ingen
medeltida bok är exakt likadan som en annan – varken vad gäller innehåll eller
fysisk utformning, utan varje bok är unik – oavsett hur innehållet förhåller sig
rent textkritiskt till andra textvittnen. Detta är delvis en konsekvens av att den
medeltida boken skrevs för hand, men det återspeglar också de olika bokproducenternas förutsättningar och de enskilda böckernas funktion.
En medeltida bok kan ha tillkommit i en samlad process, dvs. någon beslutar att producera (eller få producerad) en bok med en viss text eller samling
av texter; arbetet utförs och vid en viss tidpunkt är boken klar. Boken utgör
en produktionsenhet: ett antal lägg innehållande en eller flera texter tillkomna i
ett produktionsförlopp (jfr Johan Peter Gumbert 2004, s. 23 och Erik Kwakkel
2002, s. 13–14). Men ofta var proceduren för den medeltida bokproduktionen
betydligt mer komplicerad, och boken består av två eller flera produktionsenheter.1 Innan produktionsenheterna bands in i sin nuvarande kontext kan de ha
1

Det kan vara flera orsaker till att en medeltida bok producerades i flera omgångar, t.ex. tillgången till förlagor eller material. Hanna III (1996, s. 31) menar att just tillgången till förlagor,
eller snarare bristen på sådana, framför allt vad gäller de folkspråkliga texterna, var ett av skälen
till att man i det senmedeltida England valde detta produktionssätt: ”Especially in the case of
vernacular texts, one can scarcely underestimate the exemplar poverty of late-medieval England,
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använts separat eller tillsammans med andra produktionsenheter i andra sammanhang.
Innehållet i en medeltida bok innehållande flera texter behöver således inte
ha tillkommit vid samma tidpunkt, på samma plats eller i ett och samma syfte, och detta får inte bara konsekvenser för bokens datering och proveniens,
utan även för tolkningen av den enskilda texten och dess (nuvarande) kontext.
Att studera texterna i en sådan bok utan att vara medveten om dess fysiska utformning kan således vara en riskabel uppgift. Slutsatser baserade på och enbart
gällande för en del av boken behöver inte också omfatta andra delar i samma volym, jfr Gumbert (2004, s. 18):
The distinction between these cases [böcker innehållande en produktionsenhet resp. två eller flera produktionsenheter] is most important, even if
one ’merely’ wants to edit one of the texts found in a manuscript. To
declare that a manuscript is not homogeneous, that is: produced in a
single process, but that it grew in stages and/or was put together from
originally separate pieces, is one of the most important things that can be
said about a manuscript. Understanding a manuscript in this sense [...] is
vital, not only for abstract codicology but even for understanding the text
in it, the precise form the text takes in this manuscript, and the combination with other texts in which it appears. But many philologists and other
scholars, who use manuscripts in their research, are insufficiently aware
of this matter, so that their use of the sources are often vitiated by serious
methodological errors (they may, for instance, wrongly take a date given
in one part of the volume as valid for other parts as well)

2.1

Samlingshandskrifter, samlingsband och
multitextböcker

Böcker innehållande två eller flera texter förefaller snarast vara regel än undantag under medeltiden; monografier är inte särskilt vanligt förekommande (se
t.ex. Gödel 1916, s. 34, Carlquist 2002, s. 25, Eva Nyström 2009, s. 38 och Eva
Nilsson Nylander 2010, s. 103). På svenska brukar denna typ av böcker vanligtvis benämnas samlingshandskrifter eller samlingsband (alt. sammelhandskrifter
eller sammelband).1

the difficulty book producers experienced in gathering copy. [...] in the era preceding a national
canon, scribes and stationers were never aware of the totality of literary production and could
always reasonably expect that the most important text they could transmit in any chosen context
might be the one that would only come to hand next week.” Även i monastisk bokproduktion
tycks tillgången till förlagor ha varit den viktigaste faktorn (Michael Gullick 1995, s. 42).
1
Ett samlingsband kan även omtalas som en komposit handskrift.
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Det tycks dock råda en viss oklarhet kring avgränsningen av de två begreppen. I handskriftskatalogen över C-samlingen vid Uppsala universitetsbibliotek
(Mittelalterliche Handschriften der Universitätsbibliothek Uppsala, fortsättningsvis förkortat MHUU) används de två begreppen för böcker innehållande många
olika texter. Men de är inte synonyma. Medan samlingshandskriften uppvisar
en viss enhetlighet (och jag utgår ifrån att det är handskriftens fysiska karaktäristika som här åsyftas), utgörs samlingsbandet av flera, ursprungligen separata
delar som förts samman vid inbindningen (Monica Hedlund 1992, s. 137).
Enligt Nilsson Nylander (2010, s. 104) är en samlingshandskrift ”en bok
som består av en eller flera kodikologiska enheter som antingen hör ihop från
början, eller som inte gör det, men som fogats ihop i en tid som ligger nära den
i vilken texterna kom till. Texterna är flera, de är skrivna av en eller flera författare och innehållsligt kan de ligga nära varandra men behöver inte göra det”. En
kodikologisk enhet betraktar Nilsson Nylander, med hänvisning till Gumbert
(2004, s. 40), som ”ett visst antal lägg som tillkommit vid ett och samma tillfälle och som innehåller en eller flera texter” (Nilsson Nylander 2010, s. 104).
Ett samlingsband är enligt Nilsson Nylander (2010, s. 104) ”en bok som består av kodikologiska enheter med varierande ursprung, också från olika tider.
De har sammanbundits antingen i en tid som ligger nära den tid i vilken texterna tillkommit eller i modern tid, av samlare eller bibliotekarier, av praktiska
skäl: för att boken ska kunna stå upprätt på hyllan, för att förhindra stöld eller
förlust, eller för att texterna ligger innehållsligt nära varandra”. Det är dock
oklart hur man med denna definition av de två begreppen rent praktiskt kan
särskilja en samlingshandskrift från ett samlingsband eftersom de bägge, enligt
Nilsson Nylanders avgränsning, kan innehålla flera kodikologiska enheter som
sammanbundits i en tid som ligger nära den i vilken texterna tillkommit.
Medan MHUU och Nilsson Nylander (2010) åtskiljer de två begreppen
samlingshandskrift och samlingsband,1 tycks detta inte vara tillfället i Carlquists
(2002) studie av de fornsvenska samlingshandskrifterna, i det han kategoriserar bägge typerna som ”samlingshandskrifter”, vilka han i detta sammanhang
avgränsar utifrån fem kriterier. Två av dessa – kravet om att en viss del av
innehållet ska vara i (forn)svensk språkform och kravet om att bortse från fragmentariskt bevarade handskrifter – är fullständigt rimliga och helt förståeliga
i Carlquists undersökning, men saknar relevans för närvarande diskussion. De
tre övriga kriterierna är däremot intressanta i en mer överordnad diskussion av
de två begreppen.

1

Observera dock att Nilsson Nylander (2010, s. 97) inleder det andra stycket i sin artikel om
samlingshandskriften med att använda termen ”[s]amlingsbandet” trots att det utan tvivel bör
vara samlingshandskriften som åsyftas.

10

Teoretisk och metodisk diskussion

1. Handskriften ska innehålla texter från minst två olika genrer.
2. Handskriften ska framstå som en gränsöverskridande antologi. Blandningen av texter ska vara medveten och kunna anses planerad.
3. Handskriftens innehåll ska kunna antas vara infört eller sammansatt
ungefär samtidigt.
Till det första kriteriet kan det anmärkas att Carlquist betraktar lagar och förordningar som en och samma genre, medan lagar och krönikor (eller liknande)
betraktas som två olika. Det framgår emellertid inte hur han särskiljer olika
typer av religiös litteratur, t.ex. böner, legender och andra uppbyggliga texter,
som utgör en stor del av innehållet i de handskrifter han behandlar.
Till det andra kriteriet kan det noteras att Carlquist med ”antologi” indikerar att handskriften ska innehålla flera texter, men det är oklart hur många
texter som ska föreligga. Det framgår inte heller hur ”gränsöverskridande” ska
uppfattas, men det tycks höra samman med kravet om minst två olika genrer (jfr
föregående kriterium). Och återigen kan det diskuteras dels hur olika två eller
flera texter ska vara för att rubriceras som olika typer av texter, och dels hur
många typer av texter som ska vara representerade i en och samma handskrift
innan det rör sig om en ”gränsöverskridande antologi”. Kravet om att blandningen av texter ska vara ”medveten” och ”planerad” ska inte klarläggas genom
en djupare litterär analys, utan är medtagen för att exkludera handskrifter där
en tydlig huvudtext kan urskiljas men där skrivaren har fyllt ut blanka blad med
annan text av snarast slumpmässig karaktär.
Det tredje kriteriet avser att exkludera handskrifter som inbundits betydligt senare än texternas nedskrivning, och handskrifter med senare tillagd text
på ursprungligen blanka blad. Carlquists definition är därmed först och främst
(men inte uteslutande) textuellt baserad.
Denna terminologiska förvirring gör sig inte enbart gällande på svenska utan förekommer även, som också Nilsson Nylander (2010, s. 104) påpekar, ”på
alla de stora språk som används i traditionell, västeuropeisk kodikologi”, och
beror nog till största delen på att man inte gjort en tydlig distinktion mellan
bokens fysiska struktur och dess innehåll. Ibland har man utgått från den fysiska strukturen, ibland från textinnehållet, och ibland från bägge delar utan att
tydligt redogöra för vad. Jämför den kritik som bland annat har framförts av
Gumbert (2004, s. 18–21) och Nyström (2009, s. 42–48), se även Nilsson Nylander (2010, s. 104–106).
För att försöka undvika dessa problem har jag i likhet med Nyström (2009,
s. 44) valt att använda termen multitextbok för alla böcker innehållande två eller
flera texter, oavsett hur lika eller olika texterna förefaller och oavsett bokens
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fysiska struktur. Innehållet ska dock framstå som heterogent, dvs. det ska föreligga någon form av blandning i exempelvis ämne eller typ av text, och texterna ska vara sådana som normalt överförs separat, utanför föreliggande samling (sällsynta texter förekommer naturligtvis inte alltid i andra sammanhang).1
Detta betyder således att jag inte uppfattar exempelvis Bibeln som en multitextbok, eftersom texterna häri traditionellt uppträder tillsammans, och om någon
av texterna föreligger utanför denna kontext betraktas de som ett utdrag ur detta verk. Detsamma gör sig gällande i de fall en boks fysiska struktur är enhetlig
och samlingen av texter kan uppfattas som en ny helhet – ett nytt verk, som får
sin helt egen transmission.2
Den fysiska strukturen i en bok kan vara antingen homogen eller heterogen.
Den enhetliga utformningen i en bok med en homogen fysisk struktur antyder
att den tillkommit i en samlad följd och utgör en produktionsenhet, medan den
olikartade utformningen i en bok med en heterogen fysisk struktur indikerar
att den är sammansatt av flera ursprungligen separata delar och består av två
eller flera produktionsenheter, som kan ha tillkommit vid olika tidpunkter, på
olika platser och i olika syften. Marilena Maniaci (1996, s. 76) gör en distinktion mellan volume omogèneo och volume compòsito, och Gumbert (2004) skiljer mellan monomerous manuscript och composite manuscript. Denis Muzerelle
(1985, nr 143.06 s. 60) benämner en bok innehållande flera produktionsenheter
volume composite, men saknar en term för en bok innehållande en enda produktionsenhet. Jag använder i det följande Gumberts termer (översatta till svenska)
och benämner således en multitextbok med en homogen fysisk struktur (innehållande en enda produktionsenhet) för monomer och en multitextbok med en
heterogen fysisk struktur (innehållande två eller flera produktionsenheter) för
komposit.3
Innehållet i en multitextbok kan vara antingen homogent eller heterogent.
Om det är möjligt för oss att urskilja en grundtanke bakom kombinationen
av texter i en monomer multitextbok betraktas den som innehållsligt homogen
och benämns i det följande för organiserad (jfr organized/organic miscellanies i
Nyström 2009, s. 46). Om det inte är möjligt att urskilja en sådan plan uppfattas den som innehållsligt heterogen och kallas i det följande för oorganiserad (jfr Nyström 2009, s. 46 disorganic miscellanies). Muzerelle (1985, nr 431.10
1

Jag har i ett tidigare sammanhang (Arvidsson 2010, s. 87–90 och 95) diskuterat om det överhuvudtaget är meningsfullt att särskilja denna typ av böcker, eftersom de snarare är regel än
undantag i en medeltida kontext. Men när de diskuteras i ett modernt sammanhang, där denna
typ av böcker kan framstå främmande och egendomliga, kan det vara fördelaktigt att framhålla
just denna viktiga skillnad i förhållande till böckerna i vår samtid.
2
Denna typ benämner Nyström (2009, s. 46) ”florilegium” eller ”anthology”, jfr även Nilsson Nylander (2010, s. 103).
3
Även Nyström (2009) använder sig av Gumberts termer.
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resp. 431.16 s. 130) skiljer mellan recueil organisé resp. recueil factice, och Maniaci (1996, s. 211) mellan miscellànea organizzata resp. miscellànea eterogènea.
Gumberts (2004, s. 22) terminologi hänför sig primärt till bokens fysiska utformning och förändring över tid, varför det inte föreligger något begrepp för
denna företeelse i hans artikel. Innehållet i en komposit multitextbok uppfattas
som homogent om produktionsenheterna satts samman efter en urskiljbar intention och kallas i det följande för organiserad. Om produktionsenheterna enbart förefaller ha satts samman av praktiska, yttre orsaker benämns den i det
följande oorganiserad. Maniaci (1996, s. 76) skiljer mellan compòsito organizzato och compòsito fattìzio. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att
det vi idag uppfattar som osammanhängande inte nödvändigtvis var det för den
medeltida läsaren, och det kommer alltid finnas tillfällen där det inte är möjligt
att fastställa vad den möjliga avsikten en gång var (Gumbert 2004, s. 19–20 och
Nyström 2009, s. 46–47).
Sammanfattningsvis, en bok innehållande två eller flera texter benämner
jag en multitextbok. Den fysiska strukturen kan vara antingen homogen eller
heterogen. En multitextbok med en homogen fysisk struktur rymmer en enda
produktionsenhet och kallas en monomer multitextbok. En multitextbok med en
heterogen fysisk struktur innehåller två eller flera produktionsenheter och benämns en komposit multitextbok. Innehållet i en multitextbok kan vara antingen
homogent eller heterogent. En innehållsligt homogen multitextbok kallas organiserad, och en innehållsligt heterogen multitextbok benämns oorganiserad.
Observera att det föreligger en väsentlig skillnad mellan den monomera och
den komposita multitextboken här. En monomer multitextbok benämns organiserad om det är möjligt att urskilja en plan bakom kombinationen av texter,
medan en komposit multitextbok kallas organiserad om produktionsenheterna
satts samman efter ett urskiljbart syfte.1 Om det inte är möjligt att urskilja en
intention bakom sammansättningen av texter benämns den monomera multitextboken oorganiserad, och om produktionsenheterna endast tycks ha satts samman av praktiska skäl kallas den komposita multitextboken oorganiserad. Den
använda terminologin illustreras i figur 2.1 på motstående sida.
I samband med undersökningar av komposita multitextböcker finns det
dessutom behov av en terminologi som kan redogöra för bokens olika delar.
I en artikel i Codicologica år 1980 introducerade Pamela R. Robinson begreppet
”booklet” för en både materiellt och innehållsligt självständig del i en komposit
bok (Robinson 1980, s. 46–69). En booklet kan bestå av flera lägg och inne1

Även i en organiserad komposit multitextbok har produktionsenheterna satts samman på basis
av textinnehållet, men till skillnad från i en organiserad monomer multitextbok har texterna i en
organiserad komposit multitextbok inte varit avsedda att ingå i ett specifikt sammanhang vid sin
tillkomst.

.
Multitextbok

Figur 2.1: Typer av multitextböcker

Komposit multitextbok
(heterogen fysisk utformning)

Monomer multitextbok
(homogen fysisk utformning)

Oorganiserad komposit multitextbok
(ingen urskiljbar plan bakom sammansättningen av produktionsenheter)

Organiserad komposit multitextbok
(urskiljbar plan bakom sammansättningen
av produktionsenheter)

Oorganiserad monomer multitextbok
(ingen urskiljbar plan bakom
kombinationen av texter)

Organiserad monomer multitextbok
(urskiljbar plan bakom kombinationen
av texter)
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hålla en eller flera texter. Dess omfång bestäms av dess innehåll, men början
och slutet sammanfaller alltid med en lägg- och textgräns. Förekomsten av en
booklet förutsätter således att enheten kunde fungera självständigt och samtidigt
tillhandahålla en eller flera fullständiga texter (för begreppet ”booklet” se även
Hanna III 1996, s. 21–34).
Termen booklet kan dock inte redogöra för alla de olika separata delar som
kan förekomma i en komposit multitextbok, och i kölvattnet av Robinsons artikel har flera olika förslag på termer framlagts (se t.ex. Muzerelle 1985, Maniaci 1996 och Kwakkel 2002).1 Bland de senaste i raden av forskare är Gumbert
(2004, s. 17–42) som försöker etablera en terminologi för alla de strukturella
variationer som kan förekomma och de förändringar som kan inträffa över tid
i en medeltida bok. Delar kan t.ex. ha lagts till, tagits bort eller gått förlorade
och nya texter kan ha lagts till på ursprungligen blanka sidor långt efter det
huvudsakliga innehållet nedtecknats.
Gumbert (2004, s. 23) använder termen ”kodikologisk enhet” (codicological
unit) för ett visst antal lägg som tillkommit i en följd och som innehåller en eller
flera fullständiga texter. Termen är inte något nytt koncept utan existerade redan innan Gumbert skrev sin artikel, t.ex. unité codicologique i Muzerelle (1985,
nr 143.04 s. 60) och unità codicològica i Maniaci (1996, s. 76), men hans definition
av begreppet avviker något från dessa (jfr Gumbert 2004, s. 20 och 23, fotnot
11).
Jag har dock valt att använda ett annat begrepp, produktionsenhet (productieeenheid), som introducerades av Kwakkel i en artikel år 2002 (Kwakkel 2002,
s. 12–19), eftersom jag tycker att det tydligare framhäver att det rör sig om
en enhet som producerats som en materiellt och innehållsligt separat del. En
produktionsenhet definierar jag som en kodikologiskt och textuellt avgränsbar
enhet som producerats för ett bestämt syfte, med ett bestämt innehåll, inom en
bestämd tidsperiod, av en eller flera skrivare.
En produktionsenhet kan vara intakt, dvs. dess innehåll och omfång är precis som det var när den ursprungligen producerades. Gumbert (2004, s. 41) använder här begreppet ”undisturbed”. Men inte sällan har en produktionsenhet
förändrats sedan dess tillkomst. Delar kan t.ex. ha lagts till, tagits bort eller gått
förlorade, och detta kan bl.a. få inverkan på datering och tolkningen av innehållet. Ny text kan exempelvis ha lagts till på ursprungligen blanka blad långt
efter att det huvudsakliga innehållet i produktionsenheten nedtecknats, vilket
innebär att innehållet i produktionsenheten inte alltid har varit detsamma och
att dateringen av innehållet inte överensstämmer. Vissa förändringar påverkar

1

Robinsons artikel var i många avseenden startskottet för den diskussion som förts de senaste
decennierna kring den kodikologiska terminologin.
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enbart produktionsenhetens (ursprungliga) omfång, t.ex. blanka blad som bortskurits i samband med inbindningen.
Om delar medvetet har tagits bort eller oavsiktligt gått förlorade benämns
produktionsenheten defekt. Till denna kategori förs även sådana produktionsenheter där skrivaren avbrutit sitt arbete utan att avsluta sin text. Ofullständigheten är dock inte densamma i alla dessa tre tillfällen. I det första fallet är produktionsenheten enbart fysiskt defekt, men sannolikt innehållsligt komplett,
medan den i det andra fallet är både fysiskt och innehållsligt ofullständig. I det
tredje tillfället är produktionsenheten innehållsligt defekt, men fysiskt fullständig. Defekterna i de två sistnämnda fallen kan ”repareras” genom supplering
av blad och text. Det är dock inte alltid nödvändigt med tillägg av blad i det
sistnämnda fallet. Dessa produktionsenheter kallas supplerade defekta produktionsenheter.
Om ny text har lagts till på ursprungligen blanka utrymmen i produktionsenheten eller på blad som supplerats till den ursprungliga produktionsenheten benämns produktionsenheten utvidgad. I det första tillfället har enbart textinnehållet i produktionsenheten utvidgats, medan den i det andra tillfället utvidgats både fysiskt och innehållsligt.1 Att en produktionsenhet enbart skulle
ha utökats fysiskt förefaller inte särskilt sannolikt, men kan inte uteslutas.2 En
produktionsenhet som inte är intakt kan således vara defekt eller utvidgad – antingen fysiskt, textuellt eller bägge delar. Den använda terminologin illustreras
i figur 2.2 på nästföljande sida.
Det krävs ett stort antal termer för att kunna beskriva alla de olika strukturella skikt som kan förekomma i en medeltida bok. Någon allmänt gällande
svenskspråkig kodikologisk terminologi har inte etablerats, och avsikten här är
inte att råda bot på denna brist. Men för att kunna redogöra för de olika enheter som förekommer i A 49 har det varit nödvändigt att framlägga en klart och
tydligt definierad terminologi.
Patrik Åström (2003, s. 34) använder termen skriftföljd i sin undersökning av
de senmedeltida svenska lagböckerna för att beteckna ”en kodikologiskt, paleografiskt och textuellt avgränsbar enhet, vilken har framställts för ett bestämt syfte, med bestämt innehåll inom en bestämd tidsperiod av en eller flera skrivare”,
och motsvaras ungefär av det jag benämner en produktionsenhet. Det är dock
osäkert hur den paleografiska avgränsningen ska förstås, men den förefaller inte
ligga på skrivarhandsnivå eftersom en skriftföljd, liksom en produktionsenhet,
1

Observera att det inte alltid är möjligt att avgöra om en produktionsenhet utvidgats textuellt,
t.ex. om det förmodade texttillägget gjorts av samma skrivare som nedtecknat produktionsenheten för övrigt.
2
Man kan t.ex. föreställa sig att ett lägg supplerats med ett antal blad i avsikt att infoga en eller flera texter, men att detta sedan aldrig blivit gjort varför bladen föreligger blanka, utan textinnehåll.
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kan ha skrivits av flera skrivarhänder. Termen, skriftföljd, är närmast hämtad
från Tore Nyberg (1970, 1971a och 1971b), men deras definition av begreppet
är inte helt densamma (se Åström 2003, s. 34, fotnot 53). Åström skiljer vidare mellan primära resp. sekundära skriftföljder. En primär skriftföljd är avsedd
att utgöra en egen enhet, medan en sekundär skriftföljd är de meddelanden och
anteckningar som brukaren själv har tillagt, inte sällan på den primära skriftföljdens papper eller pergament (Åström 2003, s. 34–35). De primära skriftföljderna indelas i fyra olika typer som Åström kallar komplexa primära skriftföljder (för
en närmare definition av dessa fyra typer, se Åström 2003, s. 46–52). Avgränsningen av lagböckerna i skriftföljder är gjord för att möjliggöra en datering av
de primära skriftföljderna, som är det huvudsakliga syftet för Åströms undersökning (Åström 2003, s. 52).

2.2 Kriterier för identifieringen av en produktionsenhet
Identifieringen av en produktionsenhet förutsätter att produktionsenheten ska
ha kunnat fungera självständigt – både fysiskt och innehållsligt. Detta uppfattar
jag som ett villkor för att en identifiering av en produktionsenhet överhuvudtaget ska kunna göras.1 Som utgångspunkt betyder detta att gränsen mellan två
produktionsenheter enbart kan förekomma där det är ett sammanfall mellan en
lägg- och en textgräns. Men undantag kan naturligtvis förekomma, t.ex. när en
skrivare har avbrutit sitt arbete utan att avsluta sin text eller när blad har gått
förlorade (defekta produktionsenheter, jfr föregående avsnitt).
För att fastställa om en bok utgörs av en, två eller flera produktionsenheter
är det nödvändigt att se på bokens fysiska utformning, och i det följande uppställs sådana kriterier som kan ligga till grund för identifieringen av en produktionsenhet. Kriterierna är baserade på de förslag som presenteras i Robinson
(1980, s. 47–52), Hanna III (1996, s. 30–31) och Nyström (2009, s. 60–61) och
är i översikten nedan arrangerade på basis av var i enheten de vanligtvis uppträder:
Kriterium a–c: uppträder både i början och i slutet av en enhet
Kriterium d–g: uppträder i slutet av en enhet

1

Även Nyström (2009, s. 61) menar att detta är en betingelse för identifieringen av en separat
enhet, men anför den som kriterium A.
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Kriterium h–p: uppträder inom en enhet i relation till övriga enheter1
a Smutsiga och/eller slitna yttersidor
Smutsiga och/eller slitna yttersidor kan vara ett tecken på att enheten har
använts separat innan den bands in.
b Blanka blad
Det första och/eller det sista bladet kan ha lämnats blanka för att fungera
som en slags pärm som skulle skydda innehållet innan det bands in. Om
enbart det eller de sista bladen lämnats blanka kan det bero på att texten
inte kom att fylla hela lägget. Dessa blanka blad har ofta skurits bort i
samband med inbindningen, varvid endast rester kan urskiljas (om enbart
yttersidorna lämnats blanka har detta dock inte varit möjligt).
c Skrivarnotiser
Skrivarnotiser kan förekomma på flera ställen i en enhet, men den typ
av skrivarnotiser som här åsyftas är sådana som kan ge indikationer om
var en produktionsenhet börjar och/eller slutar, t.ex. angivelse av tid och
plats för nedskrivningen.
d Sammanpressad eller utvidgad skrift för att få texten att passa
För att få texten att passa in i den uppsättning lägg skrivaren hade till sitt
förfogande har skriften antingen pressats samman för att kunna få plats
eller utvidgats för att fylla ut den resterande delen.
e Ytterligare text(er) har lagts till på ursprungligen blanka blad i slutet
av ett lägg
En eller flera texter kan ha lagts till på blad som från början lämnats blanka i slutet av ett lägg. Inte sällan saknar dessa texter relation till det övriga
innehållet i enheten.
f Modifierad läggstruktur
Det sista lägget i en enhet kan ha utökats för att få plats med den resterande delen av texten, eller omvänt, ha förkortats eftersom den återstående
delen av texten inte beräknades fylla samtliga blad.
g Kustoder
Kustoder kan förekomma inom en enhet, men saknas på dess sista blad
för att sammanbinda den med det efterföljande lägget.
1

Jämförelsen görs inte bara till den föregående och/eller den efterföljande produktionsenheten,
utan till alla produktionsenheterna i boken, eftersom produktionsenheterna inte nödvändigtvis
alltid har förelegat i denna kontext, i just denna ordningsföljd. Nyström (2009, s. 60) studerar
enbart relationen till den föregående enheten.
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h Smuts, skador eller slitage
Smuts, skador (av vatten, fukt, brand, skadedjur etc.) eller slitage kan vara
begränsade till en enhet och inte förekomma i boken för övrigt.
i Avvikande bladstorlek
Bladens storlek varierar mellan olika delar av boken. Detta fenomen uppträder inte särskilt ofta eftersom bladen vanligtvis har skurits till i samband med inbindningen. Men vid de tillfällen som det var stor skillnad
mellan bladens storlek och måttet på det minsta bladet var mindre än
skriftytan på något av de större bladen kan det emellertid ha varit omöjligt
att skära till bladen i samma storlek.
j Avvikande skrivmaterial
Skrivmaterialet som använts överensstämmer inte med det som förekommer i andra delar av boken. Det rör sig inte enbart om olika material (pergament eller papper), utan även om olika kvalitet hos respektive material.
Utgörs skrivmaterialet av papper kan det också vara intressant att studera
eventuellt förekommande vattenmärken.
k Avvikande skrivarhand eller skrifttyp
Annan skrivarhand eller skrifttyp kan vara ett tecken på en ny produktionsenhet.
l Avvikande siduppsättning
Siduppsättningen (linjering, skriftyta, antal rader/spalter) överensstämmer inte med andra delar av boken.
m Avvikande bruk av illuminationer eller annan typ av dekoration
Förekomsten av illuminationer eller annan form av dekoration, t.ex.
färgade och/eller ornamenterade initialer,1 varierar i olika delar av boken.
n Avvikande antal blad per lägg
Antalet blad per lägg överensstämmer inte med andra delar av boken.
o Avvikande typer av läggsignaturer
Läggsignaturer förekommer inte i A 49, men jag har ändå valt att medta
det som ett kriterium eftersom det kan vara relevant i andra undersökningar.

1

Termen initial används om en kraftigt framhävd, ofta färglagd, större bokstav i början av ett
nytt avsnitt (Johannes Brøndum-Nielsen 1943, s. 18).

20

Teoretisk och metodisk diskussion

p Avvikande textinnehåll
Detta kriterium är inte av kodikologisk karaktär, utan berör bokens textinnehåll. I likhet med Nyström (2009, s. 61) är jag dock av den uppfattningen att det i kombination med de övriga kriterierna kan bidra till identifieringen av en produktionsenhet. Det kan naturligtvis vara svårt för oss
idag att avgöra om något av textinnehållet avviker från det övriga i boken.
Det vi idag uppfattar som avvikande behöver inte nödvändigtvis ha gjort
det för den medeltida läsaren. Men om boken generellt framstår organiserad på ett för oss förnuftigt sätt kan en plötslig ändring av typ av text
vara ett tecken på en gräns mellan två produktionsenheter.
Alla dessa ändringar och oregelmässigheter kan vara en indikation på att en produktionsenhet identifierats, men varje givet fall måste analyseras noggrant på
sina egna villkor. Flera av de uppställda kriterierna är enbart en konsekvens av
den medeltida bokproduktionen och kan förekomma även i böcker som redan från början tycks ha varit planerade som en helhet. Skrivarbetet delades inte
sällan upp mellan flera skrivare. Varje skrivare fick ansvar för ett visst antal
lägg och kanske också för en specifik text. Om det inte fanns en person med
ett övergripande ansvar för bokens utformning (redaktör) kan ett sådant förfarande ge intryck av att boken är sammansatt av flera ursprungligen separata
delar, där flera av de ovan nämnda kriterierna är närvarande. Och detta är ett
väsentligt metodiskt problem som man måste vara medveten om i analysen (jfr
diskussionen i Hanna III 1996, s. 32–34). Ett sammanfall mellan en lägg- och
en textgräns kan således vara en ren tillfällighet och behöver inte nödvändigtvis
betyda att det rör sig om en självständig enhet. Men om något av de ovanstående kriterierna också förekommer kan det stötta en sådan identifiering: generellt
gäller det att ju fler kriterier som föreligger – ju starkare stöd för identifieringen
av en produktionsenhet finns.

2.3 Innehåll och kontext
Men även om en bok består av flera olika produktionsenheter har någon vid
en tidpunkt bestämt sig för att binda dem samman till en samlad helhet. Inbindningen kan naturligtvis enbart ha haft ett materiellt syfte – att skydda och
förvara pappers- och/eller pergamentbladen. Nyberg (1970, s. 131) jämför t.ex.
inbindningen med hur vi idag förvarar våra viktiga papper i ett kassaskåp. Men
det kan också ha funnits en tanke bakom sammansättningen av texter – det är
kanske bara inte möjligt för oss idag att omedelbart upptäcka den. Som Pamela
Gehrke (1993, s. 2) påpekar ”even a miscellaneous collection has been put together for some reason, and its contents might have been as carefully selected as
those of a grouping that is homogeneous according to modern conceptions of
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genre”. Det vi idag betraktar som avvikelser och inkonsekvens blev inte nödvändigtvis uppfattat således av en medeltida läsare.
För att försöka förstå textsammansättningen i en bok är det viktigt att se på
bokens funktion, vilket innebär att man måste anlägga ett receptionsperspektiv
och försöka klarlägga den enskilda textens möjliga funktion(er). Att enbart se på
typ av text i detta sammanhang kan vara missvisande, dels eftersom olika typer
av texter kan ha haft samma eller liknande funktion, dels eftersom samma typ
av text kan ha haft mer än en funktion.
Fokus på den enskilda textens möjliga funktion(er) harmonierar med den
ny- eller materialfilologiska grundtanken om att den enskilda texten ska läsas
utifrån den kontext eller det sammanhang den uppträder i. För att kunna analysera och förstå detta (textuella) sammanhang är det emellertid nödvändigt att
perspektivera och relatera till andra källor innehållande samma text och/eller
typ av text. Först när man har försökt att klargöra om den kontext, vari en text
ingår, kan sägas vara typisk för den aktuella texten/typen av text, eller om den
är mer eller mindre unik, har man belyst texten i dess kontext av andra texter i
den handskrift, vari den uppträder.
Även om detta borde vara en konsekvens av en nyfilologisk infallsvinkel, är
det ingen överdrift att hävda att det i praxis sällan förekommer i undersökningar som ansluter sig till detta paradigm. Istället har man för det mesta låtit sig
nöjas med ett mer eller mindre handskriftsimmanent perspektiv, där man försöker klarlägga texternas funktion genom att sätta dem i relation till en möjlig
överordnad funktion för den samlade volymen (se t.ex. Carlquist 2002). Det är
det principiellt inte något fel i, och det har otvivelaktigt också fört till nya insikter. Det kan emellertid vara problematiskt i förhållande till en undersökning
av multitextböcker, eftersom man inte utan vidare kan tillåta sig att tillskriva
texterna en bestämd betydelse eller funktion på basis av den kontext, vari de
uppträder i den nuvarande volymen. Det kräver som minimum att man gör det
sannolikt att den analyserade enheten har varit en helhet vid tidpunkten för den
reception man önskar belysa.
Den handskriftsimmanenta analysen (som försöker att förklara en texts
funktion utifrån dess placering i en given handskrift) bör därför suppleras med
en analys, som perspektiverar och relaterar till andra källor innehållande samma
text/typ av text. Och denna perspektivering innebär en kombination av element
från såväl den ny- eller materialfilologiska infallsvinkeln som den mer traditionella textkritiska (stemmatiska). Man måste således undersöka i vilka andra
sammanhang den aktuella texten förekommer och hur de olika textvittnena förhåller sig till varandra vad gäller innehåll, utformning och (när det är relevant)
textuella relationer.
Ett sådant förfaringssätt är både omfattande och tidskrävande när det är
tal om en så omfångsrik handskrift som A 49, som innehåller många olika
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texter, men det är min förhoppning att relateringen till förhållandena i andra medeltidshandskrifter kan bidra till att belysa textvittnenas avsedda bruk på
ett sätt som annars inte hade varit möjligt. I detta sammanhang ska det framhävas att man ideellt sett borde underkasta alla handskrifter samma grundliga
kodikologisk-textuella analys för att fastslå den enskilda textens ställning i den
aktuella handskriften (återfinns den t.ex. i en monomer eller komposit handskrift/organiserad eller oorganiserad?). I praxis kan det dock naturligtvis inte
göras, varför man enbart är tvungen till att försöka utnyttja existerande forskning kring den aktuella handskriften bäst möjligt.
Ju fler undersökningar som föreligger av det här utförda slaget, desto enklare blir det emellertid. Ur ett texthistoriskt perspektiv kan närvarande undersökning därför också betraktas som ett bidrag till en eventuellt kommande handskriftsbaserad framställning av svensk medeltida texthistoria (jfr i detta sammanhang Johansson 2014, s. 47–61).
A 49 antas ha tillhört Nådendals kloster, och jag utgår ifrån att texternas
mottagare var klosterfolket i Nådendal. Alla texter behöver naturligtvis inte ha
använts där (jfr Anders Piltz 1990, s. 66–68). Man kan t.ex. föreställa sig att
en del av de texter som fördes med in i klostret av inträdande bröder inte nödvändigtvis hade någon funktion innanför klostrets murar. Och detta måste man
givetvis ta hänsyn till i analysen.
Det bevarade källmaterialet från Nådendals kloster är ytterst knapphändigt,
och det har därför varit nödvändigt att perspektivera till förhållandena i en besläktad miljö, i detta fall Vadstena kloster, och det material som producerats
där av och/eller för bröderna respektive systrarna. Jag menar det är rimligt att
anta att den praxis som vi möter i Vadstena kloster också i flera avseenden gjorde sig gällande i ett av dess dotterkloster. De båda klostren tycks ha haft tät
kontakt (åtminstone fram till reformationstiden, jfr Klockars 1979, s. 10), och
inledningsvis utgjordes dessutom klosterfolket i Nådendal till stor del av bröder
och systrar från Vadstena, som man kan förmoda förde med sig moderklostrets
skick (jfr Karl Gabriel Leinberg 1890, s. 228).1
Undersökningen av A 49 består således av en kodikologisk del och en textuell del. I den kodikologiska analysen undersöks bokens fysiska struktur i syfte
att fastslå om den består av en, två eller flera produktionsenheter. I den textuella analysen studeras bokens textinnehåll ur ett receptionsperspektiv för att
försöka klarlägga en möjlig bakomliggande avsikt till bokens textsammansättning. I den kodikologiska delen uppdelas boken således i olika separata enheter,
medan den i den textuella delen åter sätts samman. Både den kodikologiska och
1

Kunskapen om Vadstena kloster och materialet därifrån har framför allt utnyttjats i avsnittet
om klostrets bokbehov och skrivarverksamheten (avsnitt 3.2) och i analysen av texternas kontext
(kapitel 4).
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den textuella analysen behandlas tillsammans för respektive produktionsenhet
i avsnitt 4.

2.4 Specificering av en rad kodikologiska och textuella
förhållanden
2.4.1

Skrivarhänder

Identifieringen av skrivarhänderna i analysen är baserad på tidigare forskning
(Klemming 1860, s. xxvi–xxxv, Thorén 1942, s. 154–155 och Arvidsson 2009,
s. 153–176). Bortsett från de justeringar som gjorts i Thorén (1942) och Arvidsson (2009) finns det inte omedelbart några skäl till att betvivla Klemmings (1860)
identifiering av skrivarhänderna i A 49 (möjligen med undantag för produktionsenhet 10, jfr avsnitt 4.11).

2.4.2

Skrifttypsklassificering

Klassificeringen av skrifttyperna i A 49 är baserad på det system som Gerard
Isaac Lieftinck presenterade på 1950-talet och som senare har utvecklats av
bland annat Michelle Brown, Johan Peter Gumbert och Albert Derolez (se Derolez 2003, s. 20–24 med vidare hänvisningar). Klassificeringssystemet utgår
från tre formelement i skriften: formen på a (enrums- eller tvårums-a), höga
staplar (med eller utan ögla) samt f och högt s (under eller på linjen). På basis
av dessa tre kriterier indelas gotisk skrift i tre kategorier:
• Textualis, som karaktäriseras av tvårums-a, höga staplar utan ögla samt f
och högt s på linjen
• Cursiva, som karaktäriseras av enrums-a, höga staplar med ögla samt f
och högt s under linjen
• Hybrida, som karaktäriseras av enrums-a, höga staplar utan ögla samt f
och högt s under linjen
I tillägg till detta urskiljs även tre formalitetsgrader i skriftutförandet: formata, en noggrant utförd typ, currens, en snabbt utförd typ, och media (libraria)
som placerar sig mellan dessa två. Till skillnad från klassificeringssystemet för
avgränsningen av de tre olika skrifttyperna finns det inga enkelt urskiljbara kriterier som kan användas i identifieringen av utförandenivån, och detta medför
att bedömningen riskerar att bli subjektiv. Medveten om denna risk anser jag
det dock i detta sammanhang vara befogat att operera med olika utförandenivåer, eftersom angivelsen av enbart skrifttypen ger intryck av en homogenitet i
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handskriften som inte existerar. För att läsaren ska kunna ta ställning till min
bedömning, bifogar jag i bilaga E ett skriftprov för varje skrivarhand.1
Lieftincks system tar inte i beaktande en skrifttyp som förekommer i A 49
och som bortsett från ett tvårums-a har samma karaktäristika som cursiva. Denna skrifttyp är en äldre kursivskrift, som tidsmässigt uppträder före cursivan,
och benämns cursiva antiquior av Derolez (2003, s. 130).

2.4.3

Uträkning av skriftyta

Skriftytan är tydligt markerad på sidor där uppdragna marginallinjer kan urskiljas. Jag har genomgående mätt den övre och yttre marginallinjen (vilket betyder
att höger kant har mätts på rectosidor och vänster kant på versosidor). Det har
inte tagits någon hänsyn till om skrift förekommer utanför linjeringen. Även
sidor där skriftytan inte fullt utnyttjats och sidor utan text, men där skriftytan
kan fastställas tack vare uppdragna marginallinjer, har medtagits.
På de sidor där linjering saknas eller inte längre kan urskiljas har skriftytans längd mätts från den övre kanten (dock ej överlängd) på minusklerna på
sidans översta rad och den nedre kanten (dock ej underlängd) på minusklerna
på sidans nedersta rad. Vänster marginal är i dessa fall i stort sett alltid helt rak,
medan höger marginal nästan uteslutande är ojämn. Skriftytans bredd på sidor där marginallinjer saknas eller inte längre kan urskiljas har därför mätts till
den punkt de flesta rader på sidan sträcker sig. Sidor utan både text och marginallinjer har utelämnats. Det samma gäller för sidor utan marginallinjer på
vilken en text avslutas och där skriftytan kan ha påverkats av den resterande
textmängden genom att antingen bli kortare eller längre än de övriga sidorna i
produktionsenheten.
Skriftytan på de tre första och de tre sista sidorna i varje lägg har mätts,
varefter ett genomsnittligt mått för skriftytans längd och bredd i produktionsenheten har räknats ut. Alla eventuellt förekommande lösblad och bifolia har
också medräknats. Alla tal har avrundats till en decimal. För att göra talen mer
jämförbara mellan produktionsenheterna har jag även räknat ut skriftytans genomsnittliga mått i kvadratcentimeter i varje produktionsenhet. Detta upplyses
i löptexten inom parentes direkt efter angivelsen av skriftytans längd och bredd,
och har avrundats till närmaste heltal. I de fall det av olika anledningar inte har
varit möjligt att följa denna praxis omnämns detta vid varje enskilt tillfälle.

1

För hand A bifogas tre skriftprov: ett från produktionsenhet 1 och två från produktionsenhet
3 – ett från konceptversionen och ett från renskriftsversionen.
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2.4.4 Uträkning av radantal
Samtliga rader på sidan har räknats (dock inte rader utanför skriftytan som utgörs av rubriker, skrivarnotiser eller texttillägg). Detta innebär att rubriker har
medräknats i antalet rader i de tillfällen de är placerade innanför skriftytan, men
inte när de återfinns utanför denna. Skadade eller blanka sidor, där det totala radantalet inte kan fastställas, har inte medtagits. Detsamma gäller sidor på
vilka en text avslutas eftersom radantalet här kan vara beroende av den återstående textmassan, vilket medfört att dessa sidor kan ha ett betydligt mindre eller
större antal rader än de övriga sidorna i produktionsenheten. Bortsett från detta har radantalet på alla sidor i respektive produktionsenhet räknats varefter ett
genomsnittligt antal räknats ut. Alla tal ha avrundats till en decimal. Avvikelser
från denna praxis omtalas vid varje förekommande tillfälle.

2.4.5

Uträkning av antalet korrigeringar

Alla korrigeringar (strykningar och tillägg) som helt konkret kan urskiljas i A 49
och som till synes är utförda med samma hand som skrivit löptexten för övrigt
har medräknats. Senare rättelser (och orättade fel) har inte inkluderats. Uträkningen av antalet rader resp. korrigeringar är baserad på en fullständig transkription av hela A 49 i XML-format.

2.4.6 Källor, förlagor, redaktioner och versioner
Texternas källor och förlagor omtalas endast i de fall de finns omnämnda i tidigare forskning, dvs. det har inom tidsramarna av detta projekt inte varit möjligt
att kartlägga de källor eller förlagor som textvittnena i A 49 återgår på. Även
texternas indelning i redaktioner och versioner har av tidsmässiga skäl baserats
på tidigare forskning.

3 Nådendals kloster
oc wj wel merkiom nytta wara, at j then landzændan noghor the gudzthienist byriadhes, som thøm eenfaldugha almoghanom maatte koma til
siælæ gagn och hunghnadh, tha tykker os nyttoghare wara fore manga
handa saka skuldh, serdelis fore predican, srifftamaal [sic!] oc affladz
skuldh, som ythermeer ær oc skeer j sancte Birgitte ordon aff Wadzstena
æn j androm clostrom, at ther stichtadhes eet closter aff then ordon1

I det följande ges en översiktlig redogörelse för Nådendals klosters historia, invånare och skrivarverksamhet dels i syfte att ge en bakgrund till den sociala och
kulturella miljö i vilken A 49 har tillkommit (åtminstone delvis) och använts,
dels för att få en bättre uppfattning om rimligheten i en hypotes om datering
och tillkomstplats. För en mer detaljerad beskrivning av klostrets historia och
dess medlemmar, se t.ex. Leinberg (1890), Aarno Maliniemi (1943), Seppo Suvanto (1976), Klockars (1977 och 1979) samt Marko Lamberg (2007). Nådendals
kloster som bokproducerande miljö behandlas t.ex. i Jesse Keskiaho (2008b) och
Ville Walta (2011 och 2013).
Uppgifterna om Nådendals kloster är ytterst sparsamma. Det har dessvärre
inte bevarats någon dagbok från klostret motsvarande Vadstenadiariet – om det
överhuvudtaget har funnits någon. Inte desto mindre förekommer en hel del notiser i Vadstenadiariet angående det finländska dotterklostret, som jämte brev
och andra typer av dokument kan ge en bild av klostret och dess verksamhet.
Dokument och notiser rörande Finlands medeltid finns spridda i avskrifter och
original på olika bibliotek och arkiv i både Sverige och Finland, men har samlats
och utgetts av Reinhold Hausen (1910–1935) i åtta band under benämningen
Finlands medeltidsurkunder (fortsättningsvis förkortat FMU). Verket föreligger
dessutom i en databas, Diplomatarium Fennicum, som enkelt kan nås via internet, se http://extranet.narc.fi/DF/index.htm, varför jag har valt att enbart refe1

Citatet är hämtat ur fundationsbrevet för Nådendals kloster (Finlands medeltidsurkunder, nr
2265 och Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, nr 23052).
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rera till FMU och inte de enskilda källorna. I de fall ett dokument inte föreligger
i FMU hänvisar jag emellertid direkt till den aktuella källan. I FMU uppges förutom själva texten också var det aktuella dokumentet befinner sig, samt om det
utgetts i tryck. Även notiser i Vadstenadiariet rörande Nådendals kloster förekommer, men här har jag valt att enbart hänvisa direkt till diariet. För brev som
återfinns i Riksarkivet i Stockholm uppges i FMU inte vilket nummer de har
i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (i det följande
förkortat SDHK), varför jag i dessa fall även uppger detta. Liksom FMU finns
SDHK tillgängligt på internet, se http://sok.riksarkivet.se/sdhk. Citerad text
har i tveksamma fall kontrollerats mot originaltexten.

3.1 Kloster och klosterfolk
Beslutet att grundlägga ett birgittinkloster i Finland togs av riksrådet på ett
rådsmöte i Södertälje den 30 augusti 1438. Enligt fundationsbrevet (FMU 2265/
SDHK 23052) hade man under en längre tid önskat att anlägga ett systrakloster av dominikanorden, men av flera orsaker ansågs ett kloster av birgittinorden vara till mer gagn. Och därför ville man att det stiftades ett kloster av just
denna orden i vilken det både fanns bröder och systrar, som kunde tjäna Gud
och syndiga människor till tröst och syndabättring. Till klostrets anläggning
och uppehälle donerade riksrådet Stenberga kungsgård med alla därtill underliggande gods i Masku socken strax norr om Åbo (för bakgrunden till klostrets
grundläggning, se vidare Leinberg 1890, s. 186 och 191–194, Henrik Lilius 1969,
s. 9 och Klockars 1979, s. 13–14).
Bara några veckor efter mötet i Södertälje (den 14 oktober 1438) skickade
Vadstena kloster två av sina bröder, prästbrodern Åke Jönsson och lekbrodern
Lars Håkansson, till Finland för att motta den plats och de gods som de hade
fått till grundläggandet av det nya klostret (DV 480). Biskopen i Åbo, Magnus Tavast, som hade varit närvarande vid mötet i Södertälje och som tycks ha
varit en av initiativtagarna till det finska klosterprojektet, hade i ett brev till
Vadstena kloster föreslagit att några personer som han själv kände skulle utses
till uppgiften. Men detta hade generalkonfessorn avvisat, eftersom klostret i
Vadstena önskade skicka eget folk, som var väl insatta i de birgittinska klosterreglerna och bättre kände till birgittinernas detaljerade byggnadsregler.1 Efter
Vadstenabrödernas ankomst till Finland torde någon form av byggverksamhet
ha inletts för att anpassa den donerade kungsgården till ett kloster. Prästbrodern
(Åke Jönsson) skötte förmodligen den administrativa sidan av klostergrundan-

1

Biskopens brev har inte bevarats, men hans förfrågan framgår av generalkonfessorns svarsbrev
(FMU 2269/SDHK 23061).
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det, medan lekbrodern (Lars Håkansson) antagligen åtog sig den mer praktiska
delen (Leinberg 1890, s. 195, Lilius 1969, s. 9–10 och Klockars 1979, s. 12–17).1
Den 19 maj 1440 kom två personer från Åbo, närmare bestämt domprosten Olof Magnusson och kaniken Holmvid Johannis,2 till Vadstena kloster för
att be om bröder och systrar till att inrätta det nyetablerade klostret i Finland.
Byggarbetet torde därmed ha framskridit så långt att det nu var möjligt att flytta
in således att klosterverksamheten så smått kunde komma igång.3 Moderklostret efterkom genast de finländska besökarnas anmodan, och bara drygt en vecka
senare (den 27 maj 1440) reste fyra systrar och ett motsvarande antal bröder till
Finland (DV 501, jfr även Leinberg 1890, s. 196 och Klockars 1979, s. 17–18).4
Dessa åtta personer utgjorde således stommen i det första systra- resp. brödrakonventet i Nådendals kloster. Lars Håkansson, som av allt att döma hade ansvarat för byggverksamheten, återvände till moderklostret senare samma år. Enligt diariet ankom han dit den 28 oktober 1440 (DV 506).
Det dröjde dock inte länge förrän man upptäckte att platsen för klostret var
dåligt vald. Förutom att jorden var så mjuk och lös att den inte ägnade sig till
bebyggelse, saknades tillgång till rent dricksvatten. Den fuktiga och sumpaktiga
omgivningen hade dessutom en skadlig inverkan på klosterfolkets hälsa, vilket
gjorde platsen direkt olämplig. Därutöver var klostrets inkomster otillräckliga
(FMU 2398/SDHK 23855). Klostret kom därför att flyttas till godset Ailos i
Reso socken. Det är dock oklart när exakt detta skedde. Leinberg (1890, s. 203)
menar att klostret blev på sin ursprungliga plats fram till hösten 1445 (jfr även
Hausen 1922, s. 12 och Berthelson 1946, s. 336), men enligt Klockars (1979,
s. 28) hade åtminstone en del av klosterfolket bott på den nya platsen redan
innan sommaren 1443, när man sökte och fick kungens slutgiltiga bekräftelse på
klostrets nya belägenhet (jfr även Lilius 1969, s. 16). På denna plats kom klostret
sedan att förbli fram tills dess verksamhet dog ut i slutet på 1500-talet. Trots att
klostret nu inte längre var beläget i en dal behöll det sitt namn, Nådendal (Vallis
1

När Åke Jönsson sommaren därpå (den 3 juli 1439) återvände till Vadstena, uppges det i diariet
att han lämnat kvar Lars Håkansson ”för att övervaka kyrkans uppbyggnad och det nya klostrets anläggande” (DV 489), och Klockars (1979, s. 16) menar att lekbroderns uppgift innanför
klostermurarna i Vadstena troligen, åtminstone tidvis, gällde den byggverksamhet som pågick
där.
2
Åbokanikens patronymikon omnämns inte i diariet, men Klockars (1979, s. 204) uppger ”Johannis” i sitt personregister över ”Övriga personer”.
3
Lilius (1969, s. 10) menar att byggarbetet vid denna tidpunkt inte torde ha kommit längre än till
de ”nödvändigaste, provisoriska träbyggnaderna för klostrets personal”.
4
De fyra systrarna var Katarina Bengtsdotter, Katarina Dansdotter, Kristina Hansdotter och
Margareta Petersdotter Kyle. De fyra bröderna var prästbröderna Johan Bernhardsson, Klemens
Emekesson och Hans Kyle samt lekbrodern Simon (DV 501:2). Den sistnämnde omtalas aldrig
med patronymikon i diariet, men enligt Carl Silfverstolpe (1898, s. 130) är det sannolikt den
Simon Jonsson som omtalas som byfogde i Vadstena.
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gratiae – Naantali) (Leinberg 1890, s. 209, Hausen 1922, s. 10 och Berthelson
1946, s. 336).
Klostrets grundläggning år 1438 åtföljdes av en ström jorddonationer som
innebar att klostret blev ägare till stora landområden och fick en framträdande
position i Åbo stift (Walta 2012, s. 284). Men åtminstone inledningsvis tycks
klostret ha haft problem med att rekrytera klosterfolk av inhemsk härkomst.
I ett brev (förmodligen skrivet i maj 1441, se Klockars 1979, s. 19) från en av
Vadstenabröderna i Nådendals kloster till en icke namngiven broder i moderklostret uppges att ingen inhemsk person ännu hade inträtt i klostret, vilket
brodern för övrigt skyller på klostrets förfärliga placering (FMU 6646).1 Men
enligt de bevarade källorna inträdde den första systern av finländskt ursprung
kort efter att detta brev antas ha varit nedskrivet;2 den första inhemska brodern först några år senare.3 Bristen på klosterfolk kan ha varit anledningen till att
moderklostret den 16 maj 1442, efter påtryckningar från kungen, ärkebiskopen,
Åbobiskopen och andra rådsherrar i riket, skickade ytterligare två systrar och
två bröder till Nådendal (DV 521; jfr dock Leinberg 1890, s. 202 och Klockars
1979, s. 28).4

1

Brevets avsändare, Johan Bernhardsson, tycks ha haft särskilt svårt att anpassa sig till de nya
förhållandena i Finland och var förmodligen därför angelägen om att, så snart det fanns plats, få
återvända till moderklostret. I det nämnda brevet ger han uttryck för en oro över att någon av de
övriga Vadstenabröderna i Nådendal skulle kallas tillbaka före honom, eftersom han ber brevets
mottagare om att vara uppmärksam på om bäraren av brevet (förmodligen Hans Kyle) försöker
att arrangera något sådant. Sensommaren år 1443 återvände Johan Bernhardsson emellertid till
Vadstena ”utan att ha kallats” och kunde därför blott uppehålla sig som ”gäst eller pilgrim” i
klostret, och redan året därpå (10 maj 1444) reste han tillbaka till Nådendal, där han stannade
fram till sin död (20 september 1445) (DV 544:2 och 557).
2
I ett brev daterat den 28 maj 1441 förpliktar sig en borgare i Åbo, Lars Guldsmed, att betala ett
årligt underhåll för sin dotter Margareta tills den dag hon blir invigd (FMU 2388/SDHK 23821).
3
I ett brev daterat den 1 maj 1448 förbinder sig Åboborgmästarens hustru, Elseby Nilsdotter, att
betala provent för sin dotterson Henrik Finka, som förmodligen inträdde som lekbroder i klostret. Den förste prästbrodern av finländsk härkomst, som det finns uppgifter om, inträdde först
år 1449–50 (FMU 2748/SDHK 25328, Klockars 1977, s. 74 och 1979, s. 39 och 52). Observera
dock att Walta (2012, s. 307–308) i sin genomgång av de i klostret utfärdade breven har attribuerat ett brev daterat den 12 mars 1442 till en skrivare, som inte kan ha tillhört det ditresande
Vadstenafolket eftersom han även har varit aktiv i perioden 1457 till 1466 då det inte ska ha funnits några personer från Vadstena kvar i Nådendal. Skrivaren behöver dock inte ha varit en del av
klosterfolket innanför klausuren, utan kan ha varit en av klostrets sysslomän, Jöns Hannusson.
4
De två systrarna var Sigrid Henriksdotter och Helena Hinzadotter (även benämnd Elena i diariet), och de två bröderna var prästbrodern Olof Gunnarsson och lekbrodern Lars Håkansson
– densamma som tycks ha haft ansvaret för byggnadsarbetet på Stenberga kungsgård och som
nu förmodligen fick åta sig uppbyggnaden av klostret på dess nya plats tillsammans med prästbrodern Hans Kyle (DV 521 och 645, Lilius 1969, s. 14 och Klockars 1979, s. 28). Som tidigare
omnämnt var det på denna resa som Lars Håkansson antas ha haft med sig A 49, eller åtminstone
delar av den, till Nådendal.
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Av det bevarade källmaterialet att döma förefaller tillväxten i systrakonventet ha kommit igång snabbare än i brödrakonventet, men enligt Klockars (1979,
s. 39) var bristen på framför allt prästbröder inte bara påfallande i början av
klostrets verksamhet, utan också under flera senare perioder (Klockars 1979,
s. 43).1 Men detta ska möjligen också ses i ljuset av att det förmodligen är större
chans för att systrarnas namn har bevarats till eftervärlden än brödernas. För
systrarna betalades det som regel provent vid intagningen i klostret, varigenom
deras namn inte sällan har bevarats i ett gåvobrev, medan det för bröderna inte i
samma utsträckning tycks ha betalats något provent varför något motsvarande
dokument med deras namn därmed inte föreligger (Klockars 1979, s. 39). Denna
snedfördelning kan, med en viss reservation för de bevarade källornas representativitet, illustreras med de bevarade gåvobreven från Nådendal: 46 gåvobrev för
systrar (varav två inte behöver gälla provent för klosterintagning, utan för vård
och uppehälle i klostrets borgargård, s.k. sytning) mot endast fyra för bröder
(två prästbröder, en lekbroder samt en broder vars ställning i klostret inte framgår).2
Ordningen i det nya klostret kom förmodligen i stor utsträckning att gestalta sig som i moderklostret, eftersom klosterfolket till en början huvudsakligen
bestod av personer därifrån. Folket från moderklostret hade bland annat till
uppgift att lära upp de nya klostermedlemmarna i ordens seder och bruk (Nyberg 1991, s. 101 och Ruth Rajamaa 1992, s. 67 och 157).3 Och fram till mitten
på 1450-talet var det också personer från Vadstena som var ledare i respektive
konvent, vilket torde ha satt sin prägel på dotterklostret.4 Men klosterfolket
från Vadstena reducerades allt eftersom, antingen på grund av att de återvände till moderklostret eller avled. Med undantag av ett par personer, vars vidare
vistelse i Nådendal det inte finns några uppgifter om, torde klosterfolket i sin
helhet ha varit av finländskt ursprung från och med senare delen av 1456 (jfr

1

Jfr t.ex. ett brev skrivet i mitten av mars år 1515 eller 1516 där abbedissan i Nådendals kloster
ber domprosten bistå klostret med en klerk till de kommande s.k. gångdagarna (FMU 5794).
2
Det är möjligt att den ena prästbrodern aldrig inträdde i klostret. I ett brev daterat den 9 februari
1506 uppger Anna Hansdotter (Tott) att hon ämnade inge herr Jakob Jonsson i klostret (FMU
5171/SDHK 35349), men det finns inga uppgifter om att han faktiskt blev det (Klockars 1979,
s. 140).
3
I Vadstenadiariet omnämns t.ex. två bröder ha skickats från Vadstena till ett kloster i närheten
av Reval för att ”utbilda de bröder och systrar som skulle inträda där” (DV 151).
4
Innan det nya klostret hade fått sin slutliga invigning hade klosterfolket inte själva rätt till att
välja sin generalkonfessor och abbedissa. Istället var det vanligtvis moderklostret som tillsatte
ledarna, som före dess slutliga invigning inte benämndes generalkonfessor och abbedissa utan
fader respektive moder (Klockars 1979, s. 19).
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Leinberg 1890, s. 228 och 232 samt Klockars 1979, s. 43; Katarina Eriksdotters
återkomst till Vadstena behandlas av Nyberg 1964–65, s. 161–163).1
Kort efter de sista Vadstenasystrarna (som det finns upplysningar om) lämnat Nådendal, förefaller klostret ha kommit in i en nedgångsperiod. I ett brev
från Vadstena till det finländska dotterklostret uppges att man i moderklostret hade fått vetskap om att klosterfolket i Nådendal inte levde i enlighet med
deras regel (FMU 6662).2 Och av denna anledning uppmanade man Nådendalsklostret att inom femton dagar efter brevets mottagande skicka två av sina
bröder till Vadstena.3 Det finns inga uppgifter om huruvida man i Nådendal efterkom denna befallning. Däremot meddelar en notis i diariet (den 1 juni 1462)
att klostrets generalkonfessor, Magnus Unnesson, rest till Nådendal tillsammans med diakonbrodern Rötker Bengtsson och lekbrodern Magnus Håkansson för att ”reformera klostret av vår orden, Nådendal, och för att återföra klostermedlemmarna till sann och uppriktig efterlevnad av regeln samt instängande
i klausuren” (DV 722).4 Under Vadstenabrödernas besök, närmare bestämt den
4 oktober 1462, invigde den dåvarande biskopen i Åbo, Konrad Bitz, klostret
och inneslöt officiellt bröderna och systrarna i deras respektive konvent.
Det finns inga uppgifter om hur många bröder och systrar som fanns i klostret vid denna tidpunkt, men enligt biskopens redogörelse fanns det tillräckligt
många i vardera konvent för att mer än väl kunna sjunga tidegärden och fullfölja andra åligganden (FMU 3185, jfr även Klockars 1979, s. 76). Detta indikerar
emellertid att man inte hade uppnått det antal medlemmar som stipulerades
i den birgittinska ordensregeln (annars hade väl denna formulering knappast
varit nödvändig?),5 men samtidigt att man hade tagit hänsyn till bestämmelsen

1

Den 5 september 1456 återvände de två sista Vadstenasystrarna, som det finns uppgifter om, till
moderklostret (DV 673). Den sista Vadstenabrodern, som det finns kännedom om, hade avlidit
ett par år dessförinnan (år 1454). Det är dock oklart om en av de från Vadstena kommande systrarna (Katarina Dansdotter) fortfarande var kvar i Nådendal vid denna tidpunkt eller om hon hade
avlidit. Systern omnämns sista gången vid sin resa till Finland den 27 maj 1440 (DV 501:2). Det
finns inte heller några uppgifter om när lekbrodern Simon återvände till Vadstena från Nådendal,
men vid sin död 8 januari 1459 tycks han ha befunnit sig i moderklostret, eftersom det inte specifikt uppges att han dött på en annan plats (DV 694). Enligt Nyberg (1964–65, s. 161) hade det
med säkerhet noterats av diarieskrivaren om en klostermedlem inte hade avlidit i moderklostret.
2
Brevet saknar datering, men på basis av dess innehåll för Klockars (1979, s. 73) det till tiden
1459–61.
3
Nyberg (1991, s. 102) betraktar kallelsen av de två bröderna till moderklostret som en slags
förberedelse till klostrets invigning.
4
Notera att det finländska dotterklostret redan under sina första verksamhetsår (år 1444–45)
mottagit två brev med förmaningar från moderklostret angående efterlevnaden av klosterregeln
(FMU 6648 resp. 6649).
5
Klosterfolkets antal var fastlagt till sextio systrar och tjugofem bröder – tretton präster, fyra
diakoner och åtta lekbröder (Regula Salvatoris, kap. 12, Sten Eklund 1975, s. 118).
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att inte färre systrar eller bröder fick insättas i klostret än att de kunde fullfölja
sina ämbeten (Regula Salvatoris, kap. 20, Eklund 1975, s. 124).1
Tiden efter klostrets invigning (år 1462) och fram till år 1495 omtalar Leinberg (1890, s. 302) som ”Klostrets blomstringsperiod”, alltså en höjdpunkt i
klostrets historia. Mot bakgrund av vår begränsade kunskap om klostrets inre
liv och verksamhet är det emellertid svårt att göra någon sådan indelning (vilket Leinberg också påpekar). Källmaterialet från de två decennierna som följde
efter klosterinvigningen är t.ex. ytterst knapphändiga. Det synes inte ha bevarats något brev (varken i original eller avskrift) från korrespondensen mellan
Vadstena och Nådendal i denna period, och det återfinns inte heller någon notis angående det finländska klostret i Vadstenadiariet (jfr även Klockars 1979,
s. 106). Och när vi slutligen får en inblick i klostrets verksamhet igen i början på
1480-talet tycks det inte befinna sig i bästa välmående. I ett brev (förmodligen
skrivet år 1483 eller 1484, se Klockars 1979, s. 109 och 112) till Vadstena från
en besökande Vadstenabroder (Arvid Nilsson) i Nådendal uppges att klostret i
viss mån var ödelagt och försvagat på grund av bristen på mera erfaret klosterfolk och sjukdom bland prästbröderna (FMU 6689/SDHK 30712), vilket inte
helt kan sägas överensstämma med idén om en storhetstid.
Klockars (1979, s. 112) menar dock att bevarade brev från 1480-talet vittnar
om en ”målmedvetenhet och planering hos klostrets ledning”, och att 1400-talets
två sista decennier, på trots av alla bakslag, var en höjdpunkt i klostrets historia
(Klockars 1979, s. 124). Det var också i denna period som klostrets förmodligen
mest produktiva broder på skrift, Jöns Budde, var verksam. De flesta av hans
översättningar utfördes enligt noteringar i böckerna mellan år 1480 och 1491.2
Klostrets bedrövliga tillstånd, såsom det kommer till uttryck i brevet, tycks således inte nödvändigtvis ha inverkat på klostrets skrivarverksamhet – åtminstone inte Buddes. Och antalet klostermedlemmar var inte alltför ringa i slutet av
1480-talet då det enligt uppgifter fanns femtiofyra systrar, åtta prästbröder, två
diakonbröder och sex lekbröder i det finländska klostret, vilket åtminstone för
systrarnas och lekbrödernas vidkommande kom ganska nära det fastställda antalet medlemmar i ordensregeln.3
1

Som jämförelse kan nämnas det engelska birgittinklostret, Syon Abbey, som vid sin invigning
år 1420 hade tjugosju systrar (trettioen, om de fyra systrarna från Vadstena medräknas), fem
präster, två diakoner och fyra lekbröder, och det bayerska birgittinklostret, Maihingen, som hade
sexton systrar, tre präster, fyra diakoner och två lekbröder vid sin invigning år 1481 (Nyberg 1991,
s. 103–105).
2
Jöns Budde och hans skriftproduktion har behandlats av flera forskare, se t.ex. Lars Wollin
(2011, s. 9–35) med hänvisningar till tidigare forskning.
3
Uppgifterna härstammar från generalkapitlet i Gnadenberg år 1487, då alla deltagare fick uppge
antalet medlemmar i sina respektive kloster, och är de enda statistiska uppgifterna om klosterfolket i Nådendal som har bevarats (Nyberg 1974, s. 173, jfr även Klockars 1979, s. 112).
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Det är osäkert om det finländska dotterklostret någonsin lyckades uppnå
det i ordensregeln fastlagda antalet klostermedlemmar. Och kanske har det aldrig varit meningen. Enligt Berthelson (1946, s. 357–358 och 360) måste klosteranläggningen i Nådendal ha uppbyggts för ett mindre antal systrar än det som
föreskrevs i ordensregeln, eftersom systrakonventets byggnader var mindre i
omfång i förhållande till moderklostret. Leinberg (1890, s. 303) hävdar att man
inte ska räkna med att klostret ens under den av honom definierade blomstringstiden (1462–95) hade det i ordensregeln fastlagda antalet klostermedlemmar, och mot bakgrund av de svårigheter (krig, plundringar och farsoter förutom ett sjunkande antal jorddonationer) som hemsökte klostret från och med
år 1495, fastslår han, att man kan vara säker på att klostret efter denna tid aldrig
var fullt bemannat.1 Antalet klostermedlemmar tycks dock inte har varit alltför ringa när klostret hösten 1508 förlorade trettiosex bröder och systrar i en
pestepidemi, utan att klostret därmed förefaller ha varit helt blottat på klosterfolk. Ett brev daterat den 30 april 1509 från Nådendalsklostret till Vadstena med
en anmodan om att skicka fyra systrar till hjälp antyder emellertid att klostret
inte var opåverkat av sin förlust (SDHK 36493).2 Moderklostret biföll dotterklostrets begäran med att den 4 juni 1509 skicka inte mindre än sex systrar och
två bröder till Nådendal.3 Bortsett från en av systrarna (Anna Nilsdotter), som
avled i Nådendal år 1511 (DV 1014), och möjligen en av bröderna (Klemens
Martinsson) vars återkomst till Vadstena det inte finns några upplysningar om,
återvände Vadstenafolket till moderklostret inom fem år.4
Förutom att adeln hade börjat ta tillbaka de gods som tidigare hade skänkts
till klostret, hade år med krig och politisk oro i landet redan före reformationen
reducerat klostrets inkomster. Men efter Västerås recess år 1527 försämrades
1

Svårigheterna med att fylla alla platserna tycks dock inte enbart ha gällt i Nådendals kloster, utan
även andra i kloster inom orden, vilket förmodligen var anledningen till att man på det tidigare
omnämnda generalkapitlet i Gnadenberg år 1487 sänkte kravet om antalet klostermedlemmar till
ett minimum om tjugo systrar och tolv bröder vid uppförandet av nya kloster (Carl Friederich
Wilhelm Freyherr von Nettelbla 1764, s. 172).
2
Endast slutet av brevet har bevarats, men tack vare en samtida anteckning på baksidan av det
bevarade brevfragmentet får vi i korthet veta dess innehåll.
3
De sex systrarna var Katarina Algotsdotter (observera att systern omnämns Anna i denna notis i diariet, men i övriga fall Katarina, jfr kommentar till DV 1000:3), Birgitta Andersdotter,
Elisabeth Gjordsdotter, Anna Nilsdotter, Birgitta Petersdotter och Helena Svensdotter, medan
de två bröderna var prästbrodern Sven Tordsson (som vid denna tidpunkt var generalkonfessor
i Vadstena) och diakonbrodern Klemens Martinsson (DV 1000).
4
Den 16 augusti 1512 återkom brodern Sven Tordsson tillsammans med tre av systrarna, Katarina Algotsdotter, Birgitta Petersdotter och Helena Svensdotter, till Vadstena (DV 1017). Birgitta Andersdotter och Elisabeth Gjordsdotter anlände först två år senare, den 19 augusti 1514
(DV 1029). Klemens Martinsson omnämns inte i diariet förrän vid sin död den 5 april 1527, och
eftersom det inte specifikt uppges att han avlidit på en annan plats, befann han sig sannolikt i
Vadstena kloster vid denna tidpunkt (DV 1118, jfr fotnot 1 på s. 32).
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klostrets ekonomiska situation markant med indragna gods och privilegier.1
Trots detta lyckades klostret, till stor del tack vare hjälp från Gustav Vasa och
hans bägge söner Erik och Johan, upprätthålla sin verksamhet ända tills 1500talets slut – den sista systern antas ha avlidit år 1591 (Leinberg 1890, s. 269–270,
275 och 299 och Klockars 1979, s. 172–173 och 192).2
Uppgifterna om klostret och dess medlemmar från verksamhetens sista tid
är ytterst sparsamma och gäller nästan uteslutande klostrets indragna gods och
vacklande ekonomi. De sista breven som omtalar proventgåvor till klostret är
utfärdade år 1517 och 1520. Härefter har ingen intagning av nya bröder eller
systrar noterats i de bevarade källorna, och klosterfolket torde ha minskat allt
eftersom (Klockars 1979, s. 170, 174 och 184). År 1558 fanns det femton systrar
och sex bröder kvar i klostret, men bara några år senare tycks brödrakonventet
ha upplösts, och en enda präst tjänade de systrar som återstod (Leinberg 1890,
s. 285–286, Hausen 1922, s. 53 och Klockars 1979, s. 188–189).3 Fram till augusti år 1576 hade antalet systrar sjunkit till fyra då det i ett brev från den 8
augusti detta år från kung Johan III till klostret uppges att ”icke flere ähnn fyre
quar wore” (Leinberg 1890, s. 473), och efter december år 1582 förefaller det enbart ha återstått en enda syster (Leinberg 1890, s. 295 och Klockars 1979, s. 192).
Det är dock oklart om de sista systrarna överhuvudtaget bodde kvar i klostret.
Klockars (1979, s. 192) menar att det är troligt att åtminstone den sista ensamma
systern, som förmodas ha levt fram till år 1591, bodde ute i staden.
Senast år 1591 stod klosterbyggnaderna således utan någon funktion, varefter de bara fick stå och förfalla fram tills Karl IX år 1608 gav order om att de
skulle rivas. Förfallet påskyndades inte minst av att borgarna i Nådendal använde klosterbyggnadernas gråsten som byggmaterial till sina egna byggen. I
gengäld betyder detta att rester av klosterbyggnaderna idag kan ses i stadens
äldsta bebyggelse. Klosterruinerna kom under de följande seklerna att döljas
under jorden, där de än idag till största delen ligger begravda, men kyrkan har
bevarats och tjänar numera som evangelisk-luthersk församlingskyrkan (Johan
1

Med Västerås recess brukar avses den riksdag som hölls i Västerås år 1527 då Gustav Vasa fråntog kyrkan dess makt och banden med kyrkan i Rom klipptes av (Åke Andrén 1999, s. 44–47).
2
I flera brev uppmanar kung Gustav Vasa biskopen och domkapitlet i Åbo att inte låta någon
ta ifrån klostret dess gods utan hans godkännande, se t.ex. brev daterade år 1533 (utan datum),
27 maj 1538 och 25 maj 1539 (observera att det för de två sistnämnda kan röra sig om ett och
samma brev, Klockars 1979, s. 183), jfr även brev av den 4 september 1551 (Adolf Iwar Arwidsson
1852, nr 188 och 224, 1853, nr 93 och 1856, nr 32). Klostret fick dessutom lov till att själv förvalta
omkring etthundra gårdar eller gårdsdelar, varifrån det fick sin inkomst, fram till år 1557, varefter
kungens fogdar övertog godsen, och klostret istället fick motta ett årligt underhåll (Klockars 1979,
s. 187–188). Gustav Vasa gick generellt mindre hårt fram mot nunneklostren, särskilt Vadstena
och dotterklostret i Nådendal (se vidare Gödel 1916, s. 116).
3
I bevarade räkenskaper från år 1561 omnämns enbart systrarna, vilket kan vara en indikation
på att den manliga delen av klostret inte längre existerade (Leinberg 1890, s. 285–286).
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Wilhelm Ruuth 1893, s. 399–400, Berthelson 1946, s. 355 och Lilius 1969, s. 14
och 109, jfr även Hausen 1922 som redovisar resultaten från en arkeologisk utgrävning av klosterbyggnaderna på 1870-talet; kyrkans öden efter klostertiden
genomgås utförligt av Lilius 1969, s. 110–137).
Ska man sätta tal på klosterfolket från Nådendals klosters ca 150 år långa
verksamhetstid finns det kännedom om namnet på etthundratjugo medlemmar
innanför klausuren, om man medräknar de tio bröder och fjorton systrar som
reste över från Vadstena (dock inte dem som endast tillfälligt vistades i Nådendal, jfr Klockars 1977, s. 67, som emellertid inte omnämner Klemens Petersson,
som besökte Nådendal i början på 1480-talet, se Klockars 1979, s. 109).1 Av de
etthundratjugo personerna var således nittiosex av inhemskt ursprung – trettiotre bröder och sextiotre systrar. I tabell 3.1 ges en översikt över namnens
förekomst i källorna under olika perioder i klostrets historia. Periodindelningen är densamma som hos Klockars (1977, s. 68–69) och är baserad på viktiga
händelser i klostrets historia.

Tidsperiod
1438–62
1463–82
1483–1508
Efter 1509
Totalt:

Vadstena
Bröder Systrar
6
–
1
3
10

Finland
Bröder Systrar

8
–
–
6
14

11
4
9
9
33

24

20
12
17
14
63
96

120

Tabell 3.1: Förekomsten av namn på bröder och systrar i det bevarade källmaterialet
Tidigare forskning förefaller ha lagt vikt på att vi endast känner till en rätt liten
1

I Klockars (1977, s. 69–86) förteckning över klosterfolket i Nådendals kloster förekommer etthundratjugofyra personer, men fyra av dessa (nr 39, 52, 61 och 64) var leksystrar resp. lekbröder
utanför klausuren. Det ska dessutom påpekas att det är oklart om alla medräknade personer
faktiskt inträdde i klostret. Av ett brev daterat den 23 september 1451 (FMU 2896) från generalkonfessorn i Vadstena till kaniken i Åbo, Lars Larsson Skytte, framgår t.ex. att mottagaren
(nr 31 i Klockars’ förteckning) hade allvarliga planer på att inträda i klostret, men det finns inga
direkta uppgifter på att han faktiskt gjorde det (jfr Klockars 1979, s. 46–47 och 61). Därutöver är det möjligt att en del av personerna, framför allt de med samma namn, är identiska med
varandra, t.ex. nr 40 och 56, 41 och 62 resp. 60 och 67, vilket innebär att det totala antalet klostermedlemmar innanför klausuren reellt kan vara något mindre än antaget. Även Leinberg (1890,
s. 304–338) har gjort en lista över klosterfolket i Nådendal, för avvikelserna mellan denna och
Klockars förteckning, se Klockars (1977, s. 66–68).
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del av klosterfolket i Nådendal (jfr t.ex. Leinberg 1890, s. 303–304 och Klockars
1979, s. 10). Och även om vi bör räkna med att antalet systrar och bröder har
varit en hel del större än de som förekommer i det bevarade källmaterialet,1 är
det intressant att notera att det fram till generalkapitlet i Gnadenberg år 1487, då
det uppges ha funnits sexton bröder och femtiofyra systrar i klostret, uppträder
inte mindre än tjugo bröder och fyrtioen systrar i källorna.2 Vi kan dock inte
veta hur många av dessa som i verkligheten hade inträtt i klostret och hur många
som fortfarande var kvar år 1487. Även om källorna enbart berättar om en systers död (syster nr 24 i Klockars’ förteckning), kan flera personer ha avlidit. Det
är t.ex. inte orimligt att anta att den broder som i början av 1480-talet avsade
sig sitt ämbete som generalkonfessor på grund av ålder och sjukdom hade dött
(broder nr 67 i Klockars’ förteckning).
I motsättning till i Vadstena är det exakta inträdes- och dödsåret dessvärre
helt okänt för den största delen av klosterfolket. Vi kan dock anta att systrarnas
tid i klostret generellt var längre än brödernas, bl.a. eftersom de inträdde i en
yngre ålder (jfr även Klockars 1977, s. 66),3 och det är inte omöjligt att flera av
dem som omnämns i källorna redan under klostrets första decennium fortfarande fanns kvar år 1487 (jfr t.ex. syster nr 19 resp. 26 i Klockars’ förteckning). Och
om så är fallet, känner vi rent faktiskt till namnet på en inte så obetydlig del av
systrarna i Nådendals kloster år 1487. Även i brödernas fall torde de omtalade
20 personerna utgöra en inte helt oansenlig andel av det samlade antalet bröder
som befunnit sig i klostret fram till år 1487 (notera t.ex. att brodern Jöns Budde
var medlem av brödrakonventet i närmare trettio år).4 När man i tidigare forsk1

Det var till exempel inte ovanligt att personer fick inträda i klostret utan provent, och dessa
förekommer därför inte i några gåvobrev (vilket naturligtvis inte utesluter att de kan omnämnas
i andra typer av dokument) (Leinberg 1890, s. 205).
2
Personerna från Vadstena har med undantag av en broder (Arvid Nilsson), som kom till Nådendal i början på 1480-talet och stannade där fram till sin död omkring år 1500, ej medräknats,
eftersom de vid denna tidpunkt antingen återvänt till moderklostret eller avlidit (Klockars 1979,
s. 109–110 och 135–136).
3
I den birgittinska ordensregelns kapitel 22 bestämdes att ingen syster fick invigas före arton
års ålder och ingen broder före tjugofem års ålder (Eklund 1975, s. 128). Rajamaa (1992, s. 104)
menar dock att flera av prästbröderna, och i viss mån även diakonbröderna, på grund av deras
utbildning, förmodligen har varit äldre än denna minimiålder vid sitt inträde. En beräkning av den
s.k. professåldern för klosterfolket i Vadstena kloster visar att över hälften (54,9%) av systrarna
vistades trettio år eller mer innanför klostrets murar, medan motsvarande siffra för bröderna
är något lägre (33,8%). Och om man ser på antalet systrar och bröder som tillbringat fyrtio år
eller mer i klostret blir skillnaderna mellan de två konventen ännu större, 37% systrar mot 10,5%
bröder (jfr Tabell I hos Rajamaa 1992, s. 103).
4
Jöns Budde torde ha inträtt i klostret någon gång mellan den 2 mars 1461 och den 27 oktober
1462. Det indikeras av att han vid det första tillfället inte omtalas som broder, men däremot vid
det andra (jfr brev FMU 3145/SDHK 27741 och FMU 3187, se även Oskar Fredrik Hultman
1895, s. viii). Ett brev utfärdat i Nådendals kloster den 9 december 1459 (FMU 3108/SDHK
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ning påpekat att vi endast känner till en relativt liten andel av klosterfolket, ska
det kanske inte minst ses i ljuset av förhållandena i moderklostret i Vadstena,
där vi med Vadstenadiariet har en osedvanligt rik dokumentation av klostrets
enskilda medlemmar.

3.2 Klostrets bokbehov och skrivarverksamhet
I ett kloster fanns ett grundläggande behov av böcker, framför allt liturgiska
böcker för mässa och tidegärd, men även andra typer av böcker innehållande
normativa texter (regelverk) och texter till klosterfolkets undervisning och uppbyggelse.
Enligt det birgittinska regelverket skulle bröderna följa den liturgiska ordningen som gällde i det stift klostret var beläget, vilket för Nådendalsbrödernas
vidkommande innebar Åbo stift, medan systrarna skulle följa en för dem särskilt utarbetad veckoritual, Cantus sororum (Revelationes extravagantes, kap. 23,
Lennart Hollman 1956, s. 129).
De normativa texterna utgjordes framför allt av ordensregeln (Regula Salvatoris) och här till hörande tillägg och förklaringar (Constitutiones och Revelationes extravagantes), samt de särskilda ordningsföreskrifter, som kan ses som
ett komplement till ordensregeln, s.k. sedvaneböcker, med mer specifika regler
för t.ex. klostrets organisation, dagliga verksamhet och liturgi (Liber usuum och
Lucidarium – brödernas resp. systrarnas sedvaneböcker).1
Till klosterfolkets undervisning och uppbyggelse tjänade högläsning vid
olika tillfällen under dagen, inte minst högläsningen vid måltiderna, den s.k.
bordsläsningen, hade hög status (Andersson 1999, s. 229 och Carlquist 2007,
s. 49). I brödrakonventet skulle bordsläsningen, enligt kapitel 37 i brödernas
sedvanebok, utgöras av ett textpensum om sex delar, fördelat över lika många
år, innehållande textstycken ur Bibeln och Birgittas uppenbarelser tillsammans
med förklaringar, samt andra uppbyggliga texter som t.ex. fädernas liv (Vitae
patrum) och helgonlegender (Risberg 2003, s. 182). Läsningen i brödrakonventet har förmodligen föregått på latin. I systrakonventet förekom läsning vid tre
tillfällen under dagen, dels vid måltiderna (middag och kvällsmat – dock ingen
27502), som av Olav Ahlbäck (1952) har tillskrivits Budde, indikerar emellertid att brodern varit
verksam åtminstone som skrivare för klostret före sitt inträde. Broderns dödsår finns inte belagt,
men texter skrivna och daterade av honom själv till år 1491 visar att han fortfarande var i livet i
början på 1490-talet.
1
Dessa ordningsföreskrifter blev först stadfästa på generalkapitlet i Gnadenberg år 1487, men
medan systrarnas sedvanebok förmodligen hade använts långt innan dess, är det oklart när
brödernas sedvanebok tillkommit (Carlquist 2007, s. 89 och Sara Risberg 2003, s. 14–15). Risberg (2003, s. 15) sätter terminus post quem till år 1448 p.g.a. en referens i texten som hänvisar till
en statut från detta år.
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läsning under kvällsmaten vid fasta), dels på kvällsmötet. Enligt sammanställningen hos Rajamaa (1992, s. 95) pågick måltiderna och kvällsmötet i en timme respektive. I Constitutiones, kap. 25, uppges dock att systrarna kunde sitta
till bords i upp till en och en halv timme om det behövdes. I systrarnas sedvanebok (kap. 26) fastställs att systrarnas bordsläsning både middag och kväll
skulle föregå på svenska, så att alla systrar kunde förstå (detsamma gällde för
läsningen på kvälls- och kapitelmötena), men härutöver förekommer inga upplysningar i regelverket angående dess innehåll (Lucidarium, kap. 26, Klemming
1883–84, s. 85).1 Tack vare en bevarad bok, Holm. A 3, som innehåller bordsläsningarna i systrakonventet i Vadstena kloster för påsken och perioden 28
oktober (Simon och Judas dag) till 31 december (S. Sylvesters dag), kan vi dock
få en uppfattning om vilka texter den kunde innehålla – åtminstone för de omnämnda tidsperioderna. Texter ur Bibeln, den heliga Birgittas uppenbarelser,
Pseudo-Bonaventuras betraktelser över Kristi liv (Meditationes Vitae Christi),
den heliga Mechtilds uppenbarelser och Heinrich Seuses Gudelig snilles väckare
(Horologium divinae sapientiae) skulle läsas, men även en lång rad helgonlegender och andra typer av uppbyggliga texter. Holm. A 3 blev enligt egen utsago
färdigställd år 1502, men dess innehåll ger förmodligen en ganska representativ
bild av vilka texter som ingått i systrakonventets bordsläsning (åtminstone för
de aktuella tidsperioderna) i Vadstena kloster redan före denna tidpunkt. Carlquist (2007, s. 367) har i en utförlig studie av texterna i Holm. A 3 visat att den
största delen tycks utgöras av noggranna avskrifter av äldre, i klostret redan befintliga böcker. Texterna i dessa äldre böcker är inte sällan indelade i avsnitt, i
vissa fall med rubriker eller marginalnotiser som meddelar att de skulle läsas på
en specifik dag, och har antagligen använts som bordsläsning i Vadstena klosters systrakonvent före Holm. A 3:s tillkomst (Carlquist 2007, s. 367 och 2005,
s. 126).
Som ett led i den interna undervisningen lästes även en slags uppbyggliga
tal, s.k. collationes, och det finns dessutom belägg för att man, åtminstone från
slutet av 1400-talet, läste ur en fastkedjad predikosamling i brödrakonventet
i Vadstena kloster. Något liknande tycks också ha gjort sig gällande i systrakonventet (Andersson 1999, s. 229–230 och 2005, s. 139–140 och 146, jfr även
Hedlund 1994, s. 610–611).
En viss elementär undervisning skulle även ges till de åtta lekbröderna. Enligt kapitel 12 i Revelationes extravagantes, skulle en av prästerna varje helgdag
”simpliciter proponat euangelium diei, instruat eos de regula, informet de moribus et vitis sanctorum et exemplis patrum, corripiatque de negligenciis et ex-

1

Däremot uppges (i samma kapitel) vad som skulle läsas på kvällsmötet, nämligen mirakler,
helgonlegender eller annat som var passande för detta tillfälle.
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cessibus ammoneatque de agendis” (Hollman 1956, s. 124).1 Det är osäkert om
det legat något textmaterial till grund för denna undervisning, men det är inte
orimligt – inte minst för att prästbröderna skulle kunna ha en överblick över
undervisningens innehåll, så att den levde upp till det som stipulerades i regelverket. Undervisningen torde dock ha föregått på svenska, eftersom lekbröderna sannolikt inte kunde någon latin.2 Textunderlaget för undervisningen (om
det nu överhuvudtaget har existerat något sådant) kan emellertid ha förelegat
på latin, liksom Vadstenabrödernas predikningar som regel var skrivna på latin trots att de enligt det birgittinska regelverket skulle hållas på folkspråket
(Hedlund 1994, s. 612). Men texter tycks ha översatts till svenska för lekbrödernas vidkommande. Detta framgår av en anteckning som Jöns Budde ska ha
gjort i en nu förlorad handskrift. Enligt Henrik Gabriel Porthan (1771–87), som
hann att se och göra en beskrivning av handskriften innan den förstördes i Åbo
brand år 1827, innehöll handskriften Buddes översättning av Viridarium celeste
Sancte Birgitte och den tyska mystikern Mechtild av Hackeborns Liber specialis
gracie, och i ett efterord, som för övrigt återges i sin helhet hos Porthan, uppger
Jöns Budde bland annat att texten översatts till svenska för att den skulle ”kungöräs fleerom Gudz wynom systrom ok leekbrodrom ok jemuel androm som ey
forstaa latyyn” (min kursivering) (Porthan 1771–87, s. 184–185). Och det torde
ha varit enklare för lekbröderna att komma ihåg texternas innehåll om samma
ordalydelse alltid användes, vilket nog inte var fallet om varje enskild prästbroder översatte texten direkt vid det aktuella undervisningstillfället.3
I tillägg till detta hade bröderna behov för böcker till sina studier, sina predikoförberedelser och sina uppgifter som biktfäder. De texter bröderna huvudsakligen arbetade med var sannolikt skrivna på samtidens lärda språk, latin,
1

I översättning: ”i all enkelhet utlägga dagens evangelium; han må upplysa dem om regeln, undervisa dem i helgonens seder och levnad samt om fädernas föredömen, klandra försummelser
och överträdelser samt komma med förmaningar om hur man bör bete sig” (Tryggve Lundén
1959, s. 121). Den aktuella passagen återfinns inte i den svenska textversionens motsvarande
kapitel (kap. 17).
2
Lekbröderna tycks varken ha förväntats vara läs-, skriv- eller latinkunniga. I kap. 12 i brödernas
sedvanebok uppges att en lekbroder endast fick lära sig läsa om konfessorn och abbedissan jämte
bägge konventen hade beslutat att det skulle ha uppenbara fördelar. Och i bestämmelserna kring
en broders intagning i klostret (Liber usuum, kap. 12 och 19) tas det hänsyn till de bröder som
inte var skriv- eller latinkunniga, och detta torde rimligtvis enbart ha gällt lekbröderna (Risberg
2003, s. 112–116 och 130–132).
3
Ett liknande argument möter i biskop Magnus Stjernkors’ synodalsstadgar för Åbo stift där
prästerna uppmanas ha de kateketiska huvudstyckena, som varje söndag skulle läsas upp för
församlingsborna, nedtecknade på modersmålet så att samma formuleringar alltid användes och
församlingsborna lättare kunde lära sig dem (FMU 4415). Och även om det naturligtvis inte var
meningen att lekbröderna skulle lära sig texterna utantill, såsom fallet var med katekesstyckena,
ökade det nog lekbrödernas möjligheter att komma ihåg det som lästes om det varje gång var
samma ordalydelse som användes.
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men Carlquist (2011, s. 61–75) har i en studie av en text i Holm. A 58 (Jöns
Buddes bok) påvisat att även folkspråkliga texter användes i brödernas predikoverksamhet – åtminstone i Nådendal där Holm. A 58 sannolikt har använts.
Budde uppger själv i textens inledning att den nedtecknats på hans medbröders begäran: ”Jak offta bidhin aff mynom sambrødhrom At vth tydhæ naghor
klook ok lønligin spørsmaall j the helga scrifft ok kennædome Ey ytermere formaandes genstridha theres trætteliga ok gudliga astundan bidher jak huan een
thennæ lærdom læsende eller hørende Ati bidhin til gudh fore mik” (Holm.
A 58, 2r). Leinberg (1890, s. 240) hävdar att prästbröderna genom sin föregående bildning ”åtminstone delvis [var] något förtrogne med latinen”, och han tar
Buddes notis som intäkt för att flera av medbröderna var oförmögna ”att på det
latinska originalspråket tillgodogöra sig den tillgängliga litteraturen” (Leinberg
1890, s. 242). I detta sammanhang är det också värt att omnämna att de bevarade
breven skickade från Nådendal till Vadstena från och med slutet av 1400-talet,
enligt Klockars (1979, s. 122), är skrivna på svenska, medan man tidigare hade
använt latin.
Det fanns således ett betydligt behov av böcker i ett birgittinkloster, och
böcker har förvärvats på olika sätt. En del av produktionen har man själv stått
för, och ser man närmare på förhållandena i Vadstena kloster, kan man urskilja
två skriftproducerande miljöer, nämligen brödra- och systrakonventet.
Mellan dessa självständiga miljöer kan det registreras en rad mer eller mindre systematiska skillnader som kommer till uttryck på en såväl överordnad kodikologisk som paleografisk och innehållslig nivå. Största delen av brödernas bokproduktion utgörs av s.k. brukshandskrifter – enkla pappersböcker av konceptkaraktär i mindre format, huvudsakligen skrivna i cursiva, innehållande allt från
notiser om några rader till välkända texter av större omfång, för personligt bruk
i deras dagliga arbete (se t.ex. Herman Schück 1991, s. 431 med vidare hänvisningar i fotnot 3). Systrarnas bokproduktion utgörs i högre grad av pergamentböcker, framför allt skrivna i hybrida eller textualis,1 avsedda för liturgin eller
systrarnas högläsning. Systrarna producerade även pergamentböcker av mindre format – bönböcker till den enskilda systerns privata bruk (Hedlund 1994,
s. 608–609 och 2003, s. 40, jfr även Nils Dverstorp 2010, s. 22; Vadstenasystrarnas svenskspråkiga bönböcker behandlas utförligt i Hedström 2009). Man kan
således urskilja en viss uppdelning mellan de typer av texter som producerades
i respektive konvent, vilket återspeglas direkt i de kodikologiska och paleografiska förhållandena (jfr dock t.ex. Karl G. Johansson 2005). Skillnaderna mellan

1

Valet av skrifttyp tycks i hög grad ha varit beroende på om texten var på svenska eller latin.
I svenskspråkiga texter föredras hybrida, medan texter på latin vanligtvis är skrivna i textualis
(Hedlund 2003, s. 39 och Ingela Hedström 2009, s. 109).
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bokproduktionen i de två konventen och orsakerna härtill diskuteras i Walta
(2014).1
Men även om en stor del av variationen i materialet kan tillskrivas existensen av två självständiga skriftproducerande miljöer, är det värt att notera att
inte minst materialet producerat i brödrakonventet uppvisar betydlig heterogenitet. Skriften kan trots det nästan helt genomförda bruket av samma skrifttyp (cursiva) knappast sägas vara särskilt homogen. Detta ska förmodligen först
och främst ses i ljuset av att bröderna har fått sin utbildning på olika platser
utanför Vadstenaklostrets murar och att de sedan har fört med sig den upplärda skrivartraditionen från dessa miljöer in i klostret. Som påpekat av Dverstorp (2010, s. 155) tycks man inte ha eftersträvat någon utpräglad homogenitet
i skriftutformningen, men det är klart att man i arbetet i skriptoriet bör ha blivit
påverkade av varandra (jfr även Åström 2010, s. 116).
Det kan dessutom iakttas en mer eller mindre systematisk variation i skriftutförandets formalitetsgrad i brödernas produktion. En mer noggrant utförd
cursiva förekommer t.ex. i (svenskspråkiga) texter producerade för systrarna,
medan texter för brödernas eget bruk oftast (men inte uteslutande) är skrivna i
en betydligt mer hastigt utförd cursiva (exempel på detta kan studeras i bilaga
F). Förklaringen till denna skillnad ligger förmodligen i texternas avsedda bruk.
Texterna som var producerade för systrarna var sannolikt avsedda för högläsning, vilket krävde att skriften var noggrant utformad så att läsningen kunde
flyta på utan onödiga avbrott, varemot texterna som var producerade för bröderna själva som regel var avsedda för den enskilde broderns privata konsultation där skriftens utformning inte hade samma betydelse. Utförandet kan alltså
– inte överraskande – i hög grad sättas i samband med textens/bokens avsedda
mottagare och funktion (se t.ex. Carlquist 1993, s. 47 och 2002, s. 35 med vidare
hänvisningar).
Skriftproduktionen från Vadstena klosters systrakonvent uppvisar långt
större homogenitet från slutet av 1400-talet. Detta gäller för produktion med
såväl hybrida som textualis. Den generellt högre graden av homogenitet i systrarnas produktion ska förmodligen inte minst ses mot bakgrund av att de har
fått deras utbildning internt i klostret, och som ett direkt resultat av detta kan de
många skrivarhänderna från systrakonventet vara svåra att åtskilja. Att en mer
homogen prägel särskilt visar sig mot slutet av 1400-talet, beror rimligtvis på att
systrarna först vid denna tidpunkt i allt högre grad förefaller att delta i klostrets
bokproduktion. Nästan alla de bevarade böckerna ur systrarnas produktion da-

1

Waltas (2014) studie kom först i ett sent skede av mitt avhandlingsarbete, varför jag inte har
haft tid och möjlighet att arbeta in hans resultat. Det tycks dock inte omedelbart vara något i
Waltas studie som strider mot min framställning.
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teras således till efter år 1470 (Hedlund 1994, s. 608 och 2003, s. 41, Hedström
2009, s. 195, Dverstorp 2010, s. 158–159 och Åström 2010, s. 116–117).
Om skrivarverksamheten i Nådendals kloster vet vi betydligt mindre. Vi
kan dock utan tvivel räkna med att det funnits en inte helt obetydlig samling
böcker också i detta kloster. Ett rum med böcker (”Liberi hwset”) omnämns
bland brödrakonventets byggnader i räkenskaperna från en renovering av klostret mellan år 1577 och 1581 (se t.ex. Leinberg 1890, s. 300 och Berthelson
1946, s. 359–360 med fotnot 29). Och nyare forskning har direkt eller indirekt
(genom omnämnande i brev eller andra dokument) kunnat knyta över fyrtio
böcker eller inkunabler och bokfragment – huvudsakligen med liturgiskt innehåll – till klostret (se t.ex. en översikt hos Walta 2010, s. 58–59). När det gäller
själva skrivarverksamheten är frågan emellertid om man mot bakgrund av det
inte helt oansenliga antalet bevarade böcker också kan räkna Nådendals kloster
som en viktig skriftproducerande miljö.
Klockars (1979, s. 84) menar att klostret under det första decenniet nog
först och främst fick böcker via import från Vadstena (jfr även Keskiaho 2008b,
s. 343). Redan den allra första sändningen med klosterfolk, som år 1440 reste från Vadstena kloster för att inrätta det nya finländska dotterklostret, torde
ha haft med sig de allra viktigaste böckerna.1 Och ett par år senare (år 1442)
antas åtminstone delar av den nuvarande A 49 ha kommit som en gåva till
Nådendal från moderklostret. Samma år donerade biskopen och domkapitlet
i Åbo bland annat böcker som varit avsedda för ett tidigare planerat dominikanskt systrakonvent (tidigare omnämnt i fundationsbrevet).2 I donationsbrevet (FMU 2455/SDHK 24096) omnämns inte vilken typ av böcker det rör sig
om eller hur många, men det kan mycket väl ha varit böcker av liturgisk karaktär
(jfr även Walta 2013, s. 11–12).
Vadstena kloster tycks dock inte bara att ha varit en betydelsefull källa till
klostrets bokförvärv under dess första år utan under hela dess verksamhetstid.
Och uppgifter i det bevarade källmaterialet vittnar enbart om att böcker kommit denna väg (dvs. från Vadstena till Nådendal). Ett kvitto utfärdat av generalkonfessorn i Vadstena kloster år 1448 visar att Nådendalsklostret såväl fått,
köpt som lånat böcker av moderklostret (FMU 6652). Två av böckerna (en pappersbok med predikningar och en pergamentbok med exempla) hade klostret
av allt att döma haft till låns, förmodligen i avsikt att kopieras (Klockars 1979,
1

Enligt Silfverstolpe (1891, s. 104–105 med fotnot 1) var det vanligt att ett moderkloster försåg
det nybildade klostret med det nödvändigaste i bokväg, främst liturgiska böcker, som behövdes
för mässa och tidegärd, men även andra böcker innehållande normativa texter (regelverk) och
texter till klosterfolkets undervisning och uppbyggelse, såsom ordensregeln, uppbyggelseläsning
och kanske en bibel (jfr även Gödel 1916, s. 101).
2
Ari-Pekka Palola (2003, s. 109–110) har argumenterat för att dominikanklostret kan ha fungerat
under en tid på 1410-talet.
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s. 84 och Walta 2013, s. 12). I ett brev från Nådendals kloster till moderklostret
från början på 1500-talet tackar man för lånet av en bok innehållande brödernas
sedvanebok, Liber usuum, som man tycks ha avskrivit i dotterklostret (brevet
omtalar oklarheter i det lånade exemplaret) (FMU 4875/SDHK 35160, om brevets datering se Klockars 1979, s. 135–137). Och av ett brev daterat till omkring
år 1515 framgår att en syster Kristina Magnusdotter köpt böcker från Vadstena
(FMU 5852).
Avskrifter av Nådendalsbrodern Jöns Buddes översättningar i bevarade
böcker från Vadstena kloster visar emellertid att utväxlingen även har gått den
motsatta vägen. I Linc. B 70a återfinns t.ex. Buddes översättning av Själens kloster (Claustrum animae) som Margareta Klausdotter under sin tid som abbedissa
i Vadstena kloster (1473–86) ska ha låtit avskriva tillsammans med flera andra
av Jöns Buddes böcker.1
Som också Keskiaho (2008a, s. 227) anmärker, var skriftproduktionen i
Nådendals kloster förmodligen starkt påverkad av skriftkulturen i moderklostret. En direkt jämförelse mellan klostren faller därför naturlig, och ska man
dra några slutsatser på basis av de just omtalade förhållandena i Vadstena vad
angår böckerna som antas ha tillkommit Nådendals kloster, överensstämmer
exempelvis A 49 och Holm. A 58 (även benämnd Jöns Buddes bok) med brödrakonventets produktion, medan de bevarade fragmenten överensstämmer med
systrakonventets (jfr även Keskiaho 2008b, s. 343–344).
Bortsett från två homogena grupper av fragment uppvisar de böcker eller
bokfragment som förmodas ha tillkommit i Nådendals kloster stor inbördes
variation vad kodikologi och paleografi angår. Detta förhållande tolkar bland
andra Keskiaho (2008a, s. 227) och Walta (2010, s. 70) som uttryck för att en
längre fast skrivartradition saknas. Frågan är emellertid om inte detta bör modifieras något (vilket Walta 2013 också ger uttryck för). I vid utsträckning kan
något liknande – som ovan omnämnt – nämligen konstateras i materialet från
Vadstena – särskilt vad brödernas produktion angår. Och Vadstena kloster är
om någon plats karaktäriserad av en längre fast skrivartradition.
Ser man närmare på de bevarade fragmenten som förmodas att ha tillkommit i systrakonventet i Nådendal, utgörs över hälften (upp till 23 st.) av de
två tidigare omnämnda homogena grupperna (utförda av 4–5 skrivare) (Walta

1

Jfr textens slutord: ”Uetandhe ær at thenna føreskriffna book / som kallas claustrum anime /
omwændhes aff latino oc oppa swænzsko i nadhendals closter / Anno domini M cd lxxx / aff
brodher jøns budda / ællar ræk / oc lyktadhes oppa sancte marthe virginis dagh / Huilka book
war kæra modher abbatissa syster margith claffwssa dotter læt aff skriffwa medh flere hans bøker
hiit kommo / at hon skulle jn komma i nakra conuentz book som nw ær / gudhi til hedhers oc
idher allom til andeliken lærdom” (Dahlgren 1875, s. 136).
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2013, s. 20).1 I relation till detta är det också intressant att notera att de aktuella
fragmenten inte enbart tycks vara producerade för klostret, utan förmodligen
även för en extern miljö, vilket torde förutsätta en viss expertis (Keskiaho 2008b,
s. 350 och Walta 2011, s. 108).
I de resterande fragmenten som antas ha producerats i systrakonventet,
uppträder ingen skrivare mer än en gång (Walta 2013, s. 25). Och detta material
kännetecknas av betydligt större variation än fallet är i de två omtalade homogena grupperna. Variationen är förmodligen också större än vad man kan iaktta
i motsvarande material från Vadstena.2 Med Keskiaho och Walta är det inte
orimligt att tolka detta som ett resultat av en mindre fast etablerad skrivarmiljö
(vad systrakonventet angår).
Om detsamma gäller för brödrakonventet är däremot mer osäkert. För det
första har ett betydligt mindre material bevarats från brödrakonventet, vilket i
sig själv gör slutsatserna mindre säkra. För det andra gör några särskilda förhållanden sig gällande i relation till detta material. Som redan påpekat utgörs
det nämligen i hög grad av texter i konceptform där det ligger i sakens natur att
man bör förvänta sig större variation än i renskrivet material. När man analyserar heterogeniteten och relaterar den till en låg skriftutförandenivå, bör man
således ha det förmodade bruket i åtanke. Keskiahos (2008a, s. 227) slutsats om
klostrets skriftkultur på basis av en bok som Jöns Buddes är således beroende av
om boken ska betraktas som en renskriven produkt till andras bruk eller en produkt till eget bruk för Jöns Budde (med avsikt på framtida bokproduktion). Det
sista förefaller faktiskt mest troligt (jfr även Carlquist 2002, s. 87 och Lamberg
2007, s. 415).
Något motsvarande tycks man även kunna säga om denna avhandlings
huvudobjekt, A 49. En stor del av heterogeniteten i den del av boken som förmodas ha tillkommit i Nådendal, ska således förmodligen först och främst ses
i ljuset av att det inte är tal om någon färdig, renskriven produkt. Frånvaron
av homogenitet talar i och för sig varken för eller emot Nådendal som (delvis) produktionsplats. När man från Vadstena efter allt att döma har skickat en
text i ett ofärdigt skick till Nådendal (se vidare avsnitt 4.4), visar det emellertid
att man i moderklostret bör ha räknat med skriftproduktion i det finländska
dotterklostret.
Slutligen bör det framhävas att inte enbart Jöns Buddes produktion, som
förutom texterna i Holm. A 58 bl.a. innefattar översättningen av Mechtilds
1

De två grupperna studeras närmare i Keskiaho (2008b) resp. Walta (2011). Ytterligare fragment
har knutits till en av de två grupperna, se Keskiaho (2010, s. 418–419), men det är enligt Walta
(2013, s. 22, fotnot 47) fortfarande oklart hur många fragment som faktiskt ingår i denna grupp.
2
Det ska dessutom noteras att de två homogena grupperna uppvisar stora inbördes skillnader
vad gäller material, utformning och format.
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uppenbarelser (Liber specialis gracie) och Själens kloster (Claustrum animae), och
– i mindre grad – A 49 indikerar egentlig skrivarverksamhet i Nådendal. Även
om de lån av böcker (från Vadstena) som nämns (direkt eller indirekt) i det
bevarade källmaterialet inte nödvändigtvis behöver ha varit med avsikt på kopiering, omtalas således i åtminstone ett fall några oklarheter i det lånade exemplaret som gör det troligt att man avskrivit den i klostret (jfr FMU 4875/SDHK
35160).
Av det bevarade materialet att döma tycks skrivaraktiviteten i klostret ha
varit som störst i 1400-talets senare hälft, vilket inte på något sätt är överraskande med hänsyn till vår kunskap om klostrets historia. Över hälften av de bevarade bokfragmenten som antas ha tillkommit i klostret kan sannolikt föras till
denna period (Keskiaho 2008b och 2010, jfr även Walta 2011), och det var dessutom under den perioden som Jöns Budde var verksam i klostret.1 Det tidigare
omnämnda brevet (FMU 4875/SDHK 35160) till Vadstena i början på 1500talet kan eventuellt vara en indikation på att skrivarverksamheten, åtminstone i
brödrakonventet, inte längre var så aktiv. Förutom att tacka för lånet av boken
ber man i brevet även om ursäkt för att man dröjt så länge med att returnera den.
Detta kan naturligtvis ha varit en (mer eller mindre fast?) artighetsfras, men det
kan också bero på att de haft boken längre än vad som ansågs ”normalt”.2 Och
när en av klostersystrarna, Kristina Magnusdotter, ca tio år senare (omkring år
1515) uppger i ett brev (FMU 5852) till sin morbror, domprosten Påval Scheel,
att hon köpt böcker från Vadstena ska det möjligen uppfattas som att bröderna
nu var för få för att överhuvudtaget kunna tillgodose systrarnas litterära behov.
Att det rådde brist på framför allt prästbröder vid denna tid framgår av ett brev
från ungefär samma tid (år 1515 eller 1516) där abbedissan i klostret ber den
tidigare nämnde domprosten (Påval Scheel) om en klerk till de kommande s.k.
gångdagarna (FMU 5794). Mot denna bakgrund är det därför inte orimligt att
anta att de delar av A 49 som förmodas ha tillkommit i Nådendals kloster har
nedskrivits i 1400-talets senare hälft.

1

Jöns Buddes bevarade litterära produktion härstammar från tiden 1469–91 (se t.ex. Lamberg
2007, s. 412). De flesta av hans översättningar är, som omnämnt tidigare, från perioden 1480–91.
2
På generalkapitlet i Gnadenberg år 1487 hade fastställts att Liber usuum från denna tid skulle
följas i alla birgittinkloster. Det torde således ha uppstått ett behov i varje birgittinkloster att ha
ett exemplar av denna text. I Nådendals kloster tycks det emellertid har dröjt nästan tjugo år
innan man hade sin egen kopia. Detta kan, såsom Klockars (1979, s. 137) påpekar, ha berott på
att texten endast förelåg i ett begränsat antal, varför dotterklostren varit tvungna att vänta på sin
tur för att låna ett exemplar.

4 Analys
I detta kapitel presenteras en ingående kodikologisk och textuell analys av A 49.
Inledningsvis genomgås sådana förhållanden som gör sig gällande för alla produktionsenheter, t.ex. band och inbindning. Härefter behandlas varje produktionsenhet separat. Fokus i analysen av respektive produktionsenhet varierar
beroende på vilka aspekter som gör sig gällande i den aktuella produktionsenheten. Till läsarens orientering markeras behandlingen av de enskilda kriterierna i marginalen i form av referenser till punkterna som uppställs i avsnitt 2.2
ovanför, t.ex. indikerar ett ”(b)” i marginalen att förhållanden relaterade till förekomsten av blanka blad diskuteras. Sist i kapitlet följer en sammanfattning av
resultaten från analysen. Till vägledning för läsaren finns en översikt över alla
produktionsenheterna i bilaga B på s. 209.

4.1 Generella förhållanden
4.1.1 Historik
När klosterverksamheten i Nådendal hade upphört kom böckerna som hade
tillhört klostret av allt att döma att överflyttas till Åbo domkyrka (Robert Hasselblatt 1962, s. 104), och enligt Klemming (1860, s. xxvi) var det här A 49 blev
funnen år 1671 av Elias Brenner. Brenner förde boken med sig till Antikvitetskollegiet, varifrån den år 1780 övergick till Kungliga biblioteket i Stockholm där
den förvaras idag (Klemming 1860, s. xxvi).
Det är dock oklart vad exakt Brenner fann i Åbo domkyrka. I Brenners
egen berättelse omnämns enbart ett manuskript innehållande legenden om den
helige Ansgar:
då iag och honom [Hadorphius] gaf part aff det rare och gamle manuscript om S. Ansgarij Lefwerne på gammal Swenska skrifwit, hwilcket
sedermehra H:r Professoren och Historiographus Cl. Örnhielm genom
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Trycket låtit uthgå, hwilcket manuscript iag aldraförst upfan bortwrächt
uti ett abiect rum bland skyflare och annan kyrckioredskap wed Åbo
Doomkyrcka (Eliel Aspelin 1896, s. 163–164)

I den andra och kompletterade upplagan av Brenners verk Thesaurus Nummorum Sveo-Gothicorum uppges att manuskriptet med Ansgarslegenden påträffats i Åbo domkyrka bland andra manuskript (”inter alia MSS”) (Brenner 1731,
s. 8). Detta har Hasselblatt (1962, s. 105) tolkat som att innehållet i den nuvarande A 49 hittats i separata ”handskrifter” och att den bok som vi idag känner
som Nådendals klosterbok först senare (i slutet av 1600-talet), på föranstaltning av Elias Brenner, bundits samman. Detta är dock oförenligt med bokens
band och inbindning, som inte torde vara yngre än omkring mitten av 1500-talet
(se vidare avsnitt 4.1.2). I samma källa uppges även att manuskriptet med Ansgarslegenden förelåg på pergament blandat med papper (”in membrana eique
admista charta”) (Brenner 1731, s. 8), vilket antingen kan betyda att det inte var
den Ansgarstext som idag föreligger i A 49 som påträffades – texten är uteslutande skriven på papper – eller att det också fanns ett annat textinnehåll i
det upphittade manuskriptet. Det är dock osäkert om dessa uppgifter stammar
från Brenner själv, eftersom den andra upplagan av hans verk inte har utgetts
av honom själv utan hans vän, numismatikern Nils Keder, fjorton år efter hans
död.

4.1.2 Band och inbindning
A 49 är en liten kvartohandskrift (22 × 14,8 cm) inbunden i ett enkelt band bestående av två tjocka ekskivor som överdragits med ett brunt skinn. Bandet saknar
dekoration, men har ursprungligen varit försett med en rem, fäst i frampärmens
kant, som knäpptes i ett mässingsspänne mitt på bakpärmen.1 Både fram- och
bakpärmen har invändigt beklätts med ett dubbelblad (bifolium) av pergament.
Dubbelbladet är ett fragment av en litania, som på innehållsliga grunder kan
knytas till det engelska benediktinerklostret Bury St. Edmunds.2 Stilistiskt kan
inbindningen betraktas som gotisk med en svag reminiscens från den förutgående romanska inbindningsstilen. Typiskt gotisk är således utformningen av
kapitälen (headband) med dess lintrådsomlindade baguette täckt av ryggens läder, fastsydd med sadelstygn. I motsats till förhållandena i den förutgående romanska stilen bildar det överskjutande lädret således inte en flik, utan är bort1

Remmen tycks fortfarande ha varit intakt på 1860-talet i det både Klemming (1860, s. xxvi) och
Harald Wieselgren (1866, s. xiii) omtalar den i deras beskrivningar av handskriften. Idag kan
endast rester av remmen, som sitter kvar i fästanordningen på frampärmen, urskiljas.
2
Bladets ursprung har noggrant studerats av Timothy Bolton & Ingela Hedström (2010,
s. 287–300).
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skuret efter man har sytt med sadelstygnen (för en illustration av denna typ av
kapitäl, se t.ex. Szirmai 1999, s. 208). Till gengäld tycks bokblocket vara något
snedskuret som i den romanska stilen. Draget är dock särdeles svagt i förhållande till utformningen i ett helt och hållet romanskt band, där det snedskurna
bokblocket hade en faktisk funktion i förhållande till den från ryggen nedvikta
fliken (för en illustration av ett helt snedskuret bokblock, se t.ex. Szirmai 1999,
s. 156). Denna typ av inbindning kan omedelbart sägas stämma överens med en
datering till 1400-talets slut eller 1500-talets första halva.
På versosidan av det blad som beklätt insidan av frampärmen återfinns en
ägarnotis: ”Syster cristin hærmansz dottor æghir mik ok hon nyttiar mik illa”.
Notisen åsyftar förmodligen den Kristina Hermansdotter som år 1392 invigdes
i Vadstena kloster och som levde där fram till sin död år 1454 (DV 71:1 och 649,
jfr även Silfverstolpe 1898, s. 34).1 Det är osäkert om ägarnotisen gäller den del
av handskriften som anses tillkommen i Vadstena kloster eller om den refererar
till något annat, t.ex. en bönbok i vilken bladet kan ha fungerat som omslag eller
inbindningsmaterial (Hedström 2009, s. 51–52, se även Bolton och Hedström
2010, s. 293). I sitt nuvarande utförande torde handskriften dock knappast ha
tillhört den Kristina Hermansdotter, som enligt diariet dog år 1454, bland annat
eftersom en stor del av innehållet först antas ha tillkommit i 1400-talets andra
hälft.2

4.1.3 Blad- och sidnumrering
Handskriftsbladen har numrerats (1–268) med bläck i den övre marginalen.
Blad 109–169 (motsvarande produktionsenhet 3) har även försetts med sidnumrering i den nedre marginalen. Konceptversionen är markerad med arabiska siffror och renskriften med romerska. Sidnumreringen är införd med en
blyertspenna, vilket indikerar att den gjorts i ett senare skede.

4.2

Produktionsenhet 1

Produktionsenhet 1 återfinns på blad 1–62 som fördelar sig över fem lägg. De
fyra inledande läggen har ursprungligen rymt tolv blad vardera, medan det fem- (n)
te och sista lägget från början har haft sexton blad (jfr figur 4.1 på s. 51).3 Det
första bladet i det första lägget och det sista bladet i det sista lägget saknas, (b)
1

Observera att förnamnet avslutas med ett a i diariet, men inte i notisen.
Om bestämmelserna kring klostermedlemmarnas innehav av böcker, se Carlquist (2007,
s. 58–59) och Hedström (2009, s. 91–92) med vidare hänvisningar till det birgittinska regelverket.
3
Streckade linjer hänvisar till nu felande blad och har försetts med asterisk (*). Ett frågetecken
(?) markerar att det inte med säkerhet kan fastställas om det förmodade felande bladet överhuvudtaget har existerat.
2
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men eftersom texten är fullständig har de förmodligen varit blanka och skurits
bort i samband med inbindningen. Även det nuvarande sista bladet (blad 62) i
det femte lägget är blankt (marginallinjer förekommer dock), men har behållits
– kanske för att vid ett senare tillfälle ha möjlighet att lägga till text. Det sista
lägget har sannolikt supplerats med fyra blad i förhållande till de fyra inledande
för att få plats med den resterande textmängden, vilket kan vara en indikation
på att det inte förelåg ett inplanerat, efterföljande lägg.
Produktionsenheten är helt skriven på papper. Vattenmärken kan urskiljas
i alla lägg utom det första, men de har inte kunnat identifieras eftersom de till
stor del ligger dolda i ryggvikningen (vid några tillfällen kan det eventuellt vara
fråga om en våg). Observera dock att vattenmärket i det femte och sista lägget
är ett helt annat än det som förekommer i de tre föregående läggen (som eventuellt inte heller är identiska). Det i femte lägget avvikande vattenmärket kan
emellertid enbart ses på två av läggets dubbelblad (blad 49 och 62 samt 55 och
56), och kanske rör det sig om just de två dubbelblad som förefaller ha lagts till
i detta lägg, vilket skulle förklara varför de avviker från vattenmärkena i de tre
föregående läggen. Ytterligare ett vattenmärke kan urskiljas i det femte lägget,
men det går dessvärre inte att avgöra om det är detsamma som i de tre föregående läggen eller som i det föreliggande lägget.
Bladen mäter 21,7 × 14,1–2 cm. I det första lägget är bladen något kortare
på längden (21,3 cm), och i det andra lägget är bladen något kortare på bredden
(13,5 cm). I det sistnämnda fallet kan det möjligtvis ha med inbindningen att
göra. Men bortsett från dessa avvikelser överensstämmer bladens mått väl med
handskriftens övriga blad (jfr bilaga B på s. 209).
Yttersidorna (1r och 62v) framstår inte smutsigare än de övriga sidorna i
produktionsenheten, men det beror antagligen på att de innan inbindningen
skyddats av de nu bortskurna bladen.1
Kustoder förekommer mellan alla produktionsenhetens lägg (på blad 11v,
23v, 35v och 47v). Det går dock inte att fastställa om det även förelegat en kustod
i övergången till nästföljande text och lägg, eftersom det sista bladet i det sista
lägget felar.
Sidorna har linjerats med både vågräta och lodräta linjer ända ut i kanten
på sidan och fastställer skriftytan till 16,1 × 10,9 cm (ca 175 cm2), inom vilken
det förekommer i genomsnitt 24,7 rader. Textinnehållet är nedtecknat i en cur-

1

De tecken på slitage som i synnerhet det inledande bladet i det första lägget uppvisar (en stor del
av bladets nedre del saknas) har av allt att döma uppstått i senare tid. Texten utgavs i sin helhet år
1828 av Erik Gustaf Geijer & Johan Henrik Schröder, men i utgåvan från år 1902 har utgivaren,
på grund av bladets fragmentariska skick, varit tvungen att supplera den då felande texten från
den äldre utgåvan (Geete 1902, s. 3, fotnot 1).
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Figur 4.1: Läggfördelning i produktionsenhet 1
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siva media/formata av en skrivare (hand A), som även har skrivit huvuddelen av
produktionsenhet 3.1
Produktionsenheten rymmer en enda text, S. Ansgarius. Texten är försedd
med en rubrik över fyra rader, som nedtecknats innanför skriftytan med rött
bläck:
Hær børias sancti ansgarii hælgha lifwerne
huilkom vi æghom storlika thakka for thy han
var thæn første som j danmark oc j swerike
prædikadhe oc lærdhe the hælgha thro (1r1–4)

(m)

(c)

Texten är indelad i 29 kapitel, men endast lite över hälften av dessa är utmärkta i
handskriften.2 De flesta av de inskrivna kapitlen har enbart numrerats, men två
kapitel (kap. 26 och 29) är försedda med längre kapitelrubriker, och Carlquist
(2002, s. 80) menar att dessa förmodligen markerade avsnitt av särskild betydelse.3 Härutöver har texten strukturerats med bl.a. initialer, versaler ifyllda med
rött bläck och paragraftecken (alinea).
Vid textens nedskrivning har det lämnats plats för initialer som sedan införts med rött bläck. Alla initialer utom fem (de tre sista i det tredje lägget och
de två sista i det fjärde lägget) har inskrivits. Vid fyra av de fem tillfällena kan ett
stödtecken, som anger vilket tecken som skulle införas, urskiljas i vänster marginal. Det är oklart varför dessa initialer inte inskrivits. Kanske har det varit
bråttom att få texten färdig varför man i all hast missat eller glömt bort de fem
initialerna. Man kan eventuellt föreställa sig att mer än en person har varit involverad och att man därmed förlorat överblicken över vem som gjort vad. Det
finns dock inga tecken på att det skulle röra sig om mer än en skrivare. Texten
ger ett snyggt och prydligt intryck med få korrigeringar (0,5% av det samlade
antalet ord, vilket t.ex. kan jämföras med 0,7% i renskriftsversionen av texten
om Barlaam och Josaphat, se vidare avsnitt 4.4.2). Illuminationer saknas. Färgade initialer och versaler ifyllda med rött bläck utgör den enda dekorationen, men
förekommer inte konsekvent genom hela produktionsenheten.
Texten avslutas med en notis som indikerar att texten har varit avsedd att
sändas iväg (jfr även Schück 1885, s. 161):

1

Skrivarens identitet har diskuterats i tidigare forskning av bl.a. Thorén (1942, s. 176–186) och
Henning (1960, s. 146–157), jfr även Henrik Schück (1885, s. 161–162), Gisela Nordstrandh
(1991, s. 519–520), Peter Ståhl (1998, s. 38–39) och Dverstorp (2010, s. 76–78), se vidare 4.4.1.
2
De i handskriften omarkerade kapitlen har i Geetes (1902, s. 3–92) utgåva fått kapitelrubrikerna
placerade inom hakparentes.
3
Kapitelrubrikerna lyder ”Capitulum xxvi aff sancto ansgario huru han thuingadhe sin eghin licama til alle gudhelike thiænist” (50v10–14) och ”Capitulum xxixm aff hans ændalykt” (59r14–16).
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Hær ær lyktadh sancti ansgarii hælgha lifwerne som i suerike oc danmark
først prædikadhe the hælgha tro Thy bidhin for hanom som thætta
skreff / Oc for hanom som thæt vppa swænsko vænde / glømen ey hanom
som idhir thæt sænde / thæt thiggia the gerna i ihesu christi hedhir / the
bidhia oc gerna fore allom idhir (61v9–16)

Texten antas vara skriven av samma hand som nedtecknat huvuddelen av textinnehållet i produktionsenhet 3, vilken sannolikt har tillkommit i Vadstena kloster och därefter skickats med brodern Lars Håkansson till Nådendal. Henning
(1960, s. 152, fotnot 221) menar att de två produktionsenheterna kommit till
Nådendal vid samma tillfälle, vilket är en rimlig hypotes med hänsyn till att de
tycks vara producerade av samma hand. Men utöver att de två produktionsenheterna förefaller att vara nedtecknade av samma skrivare finns det inget ytterligare stöd för ett sådant antagande, utan de kan lika gärna ha skickats över till
det finländska dotterklostret vid två helt skilda tillfällen (se vidare avsnitt 4.4.1).

4.2.1

S. Ansgarius

S. Ansgarius är en legend om den helige Ansgar, även benämnd Nordens apostel,
som bedrev missionärsverksamhet i Danmark och Sverige på 800-talet.1 Textvittnet i A 49 är en översättning av ärkebiskop Rimberts Vita Anskarii (Sven
Helander 1989, s. 12–13). Den svenska översättningen finns enbart bevarad i
A 49, men det har förmodligen även funnits en kopia i Vadstena kloster. Det
är knappast troligt att man gett bort klostrets enda existerande exemplar, och
enligt Henning (1960, s. 152–153) är textvittnet i A 49 en avskrift av en svensk
förlaga.
Textens skrift och generella layout överensstämmer med de texter som
antas ha använts i Vadstena klosters systrakonvent, och helgonlegender på
folkspråket rekommenderades också till systrakonventets läsning på kvällsmötet i kapitel 26 i systrarnas sedvanebok, Lucidarium (Klemming 1883–84,
s. 85). Tack vare en bevarad handskrift innehållande delar av Vadstenasystrarnas bordsläsning, Holm. A 3, vet vi att folkspråkliga helgonlegender även lästes
vid måltiderna (jfr avsnitt 3.2).
Förutsättningen för att en helgonlegend skulle ingå i bordsläsningen tycks
emellertid, åtminstone mot bakgrund av Holm. A 3, ha varit att det aktuella
helgonets festdag var upptagen i det lokala stiftets kalendarium. Alla helgonlegender som återfinns i Holm. A 3 är nämligen uteslutande legender om helgon

1

Fsv. bibl. nr 160. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1902, s. 3–92) i Helige mäns lefverne
jämte legender och järtecken.
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som förekommer i kalendariet i Breviarium Lincopense, fortsättningsvis benämnt Linköpingskalendariet.1
De äldsta beläggen av Ansgarsdagen i Åbos stift härstammar från Nådendals kloster, och troligtvis har firandet spridit sig härifrån till stiftets ordning.2 I
Åbo stifts liturgiska källor uppträder Ansgars festdag den 4 februari dock först
allmänt från och med de sista decennierna av 1400-talet (festgrad simplex). Dagen saknas fortfarande i ett skrivet kalendarium från år 1459, men förekommer
i kalendariet i ett tryckt missale från år 1488 (Maliniemi 1925, s. 156–157, jfr
Helander 1989, s. 125).3 Ansgarsdagen möter också i kalendariet i ett missale,
F.m. I.276 (2v) som dateras till 1400-talets andra hälft – troligen 1480-talet, från
Nådendals kloster (jfr Maliniemi 1925, s. 97 och Keskiaho 2010, s. 420).4
Om samma principer gjorde sig gällande i urvalet av helgonlegender i Nådendalssystrarnas bordsläsning som förefaller ha varit tillfället i Vadstena klosters systrakonvent betyder detta således att legenden om den helige Ansgar först
mot slutet av 1400-talet kom att ingå i systrarnas bordsläsning. Det är dock osäkert om detta överhuvudtaget hade någon betydelse i klostrets inledningsskede då tillgången till texter förmodligen var ganska begränsad. Det viktiga var
kanske ändå att det förekom någon form av läsning, och texten kunde under
alla omständigheter ha använts till läsningen på kvällsmötet.
Förmodligen har endast utdrag ur texten lästs. Varje lästillfälle varade sannolikt mellan 1 och 1½ timme (jfr avsnitt 3.2), vilket innebar att texten inte fick
vara för lång, och helgonlegenderna i Vadstenasystrarnas bordsläsningshandskrift är som regel ganska korta. Vi bör därför i givet fall räkna med att endast
utvalda delar ur legenden har lästs. Och kanske några av de med kors markerade
avsnitt som förekommer i A 49:s textvittne, kan ge en fingervisning om vilka
partier ur legenden man föredrog, t.ex. har flera avsnitt i det tidigare omnämnda kap. 26, som behandlar Ansgars person och fromhet, utmärkts. Den största
delen av de markerade avsnitten utgörs av olika episoder ur Ansgars liv, men
även utdrag som kunde fungera som exempla förekommer.5
1

Linköpingskalendariet har utgetts av Knut Peters (1950, s. 3–14).
Det första belägget på Ansgarsdagen i de finländska urkunderna härstammar från år 1449 då
den används i dateringen av ett gåvobrev för en i Nådendals kloster inträdande syster (FMU
2787).
3
Det skrivna kalendariet återfinns i Holm. B 152, som bl.a. rymmer Magnus Erikssons Landslag
och Södermannalagens kyrkobalk (se t.ex. Natanael Beckman 1917, s. 112–121). Det tryckta
kalendariet har utgetts i faksimil av Hausen (1881–1883).
4
Ansgars festdag är upptagen den 4 februari i såväl Linköpingskalendariet som de vadstenensiska bönbokskalendarierna (dvs. kalendarierna i de tre bönböckerna Holm. A 80, Rål. 4 8° och
Mscr. Theol. Lat. No. 71 från Vadstena klosters systrakonvent, se Hedström 2009, s. 399–407).
5
Exempla är korta berättelser som används i ett illustrerande syfte. För olika definitioner av
begreppet, se t.ex. Thomas Frederick Crane (1890, s. xviii), Bengt Strömberg (1944, s. 92–93),
Oloph Odenius (1959, sp. 90) och Margarete Andersson-Schmitt (1989, s. 174).
2
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Exempla ur Ansgarslegenden har liksom motiv ur Ansgars liv använts i
Vadstenabrödernas predikningar (Helander 1989, s. 111).1 Och kanske exempla
ur A 49:s textvittne också har ingått i Nådendalsbrödernas predikoverksamhet.
I klostrets inledningsskede, när textmaterialet var knappt, kan man föreställa sig
att det existerande textmaterialet fick delas mellan de båda konventen. De texter bröderna primärt arbetade med var naturligtvis skrivna på samtidens lärda
språk, latin, men exempla på svenska förekommer i Vadstenabrödernas handskrifter. Ett exemplum om S. Anna skrivet på svenska ingår t.ex. i en predikan
i Ups. C 9 (1r–7v). Och Carlquist (2011, s. 61–75) har i en studie av en text i
Holm. A 58 (Jöns Buddes bok) påvisat att även folkspråkliga texter användes i
brödernas predikoverksamhet – åtminstone i Nådendal där Holm. A 58 sannolikt har använts. Det kan inte heller uteslutas att texten har ingått i lekbrödernas
undervisning. Som tidigare omnämnt i avsnitt 3.2 skulle lekbröderna enligt kapitel 12 i Revelationes extravagantes bland annat undervisas i ”de moribus et vitis
sanctorum” (Hollman 1956, s. 124).2

4.2.2

Sammanfattning

Produktionsenhet 1 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat enhet: siduppsättningen överensstämmer inte med handskriftens resterande
del, vilket kommer att framgå av genomgången av de övriga produktionsenheterna; kustoder möter mellan produktionsenhetens lägg – produktionsenhetens
sista blad felar varför det inte kan fastställas om det också har förelegat en kustod
i övergången till det efterföljande lägget; det första resp. det sista bladet har sannolikt varit blanka – förmodligen för att fungera som en slags pärm som skulle
skydda produktionsenhetens innehåll – men bortskurits i samband med inbindningen; det nuvarande sista bladet är också blankt (marginallinjer förekommer
dock); läggstrukturen har justerats. Produktionsenheten är modifierad – fysiskt
defekt, men textuellt komplett.
Produktionsenheten har sannolikt tillkommit i Vadstena kloster i avsikt att
skickas till det finländska dotterklostret i Nådendal. Textens skrift och generella
layout överensstämmer med de texter som antas ha använts i Vadstena klosters
systrakonvent, vilket kan vara en indikation på att texten använts i systrakonventet i Nådendal. Markeringar i texten kan eventuellt påvisa vilka avsnitt som
lästs, men det är också möjligt att de utmärker exempla som bröderna kunde
använda i sina predikningar eller stycken som kunde ingå i lekbrödernas undervisning.
1

Vadstenabrödernas användning av exempla i sina predikningar behandlas bl.a. i Andersson
1991, s. 265–296.
2
I översättning: ”helgonens seder och levnad” (Lundén 1959, s. 121).
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4.3 Produktionsenhet 2
(n)
(f)
(e)

(b)

(j)

(i)

(a)

(g)

(l)

(k)

Produktionsenhet 2 återfinns på blad 63–108 som fördelar sig över sex lägg. De
fyra inledande läggen rymmer åtta blad vardera, det femte lägget tio blad och
det sjätte och sista lägget fyra blad (jfr figur 4.2 på motstående sida). Det femte
lägget (lägg 10) har förmodligen supplerats med två blad för att få plats med den
resterande delen av produktionsenhetens huvudtext. Texten kom dock inte att
fylla hela lägget (texten avslutas på 102v), vilket har gett skrivaren möjlighet
att infoga en kortare text. Men för att kunna färdigställa denna text har det
varit nödvändigt att lägga till ytterligare ett lägg (lägg 11) med fyra blad. Denna
text avslutas på 108r, och den sista sidan har lämnats blank (men har försetts
med marginallinjer). Detta tillvägagångssätt antyder att den kortare texten inte
ursprungligen har varit inplanerad att ingå i denna produktionsenhet, för om
så hade varit fallet hade väl skrivaren bara kunnat bibehålla de åtta bladen i det
femte lägget och lägga till ett sjätte lägg med sex blad.
Produktionsenheten är helt skriven på papper. Ett vattenmärke i form av
en fransk lilja förekommer i tre av läggen (lägg 8–10).1 I de resterande läggen
(6–7 och 11) kan inga vattenmärken med säkerhet urskiljas.
Bladen mäter 21,6–7 × 13,7–14,2 cm. Breddmåttet för bladen i de fyra inledande läggen är något mindre (13,7–9 cm) än handskriftens övriga blad (jfr
bilaga B på s. 209), men det kan eventuellt ha med inbindningen att göra.
Den främre yttersidan (63r) förefaller smutsigare än de övriga sidorna i produktionsenheten, men något motsvarande kan, underligt nog, inte urskiljas på
den bakre yttersidan (108v).
Kustoder förekommer mellan alla utom de två sista läggen (på blad 70v, 78v,
86v och 94v). Att det saknas en kustod mellan de två sista läggen (på blad 104v)
kan emellertid bero på att en bit av bladet felar just där kustoden kunde förväntas
ha varit placerad. Det förekommer ingen kustod i övergången till nästföljande
text och lägg.
Sidorna har linjerats med både vågräta och lodräta linjer ända ut i kanten
på sidan och fastställer skriftytan till 16,7 × 10,2 cm (ca 170 cm2), inom vilken
det förekommer i genomsnitt 29,5 rader. Även raderna har markerats med ett
spetsigt föremål, t.ex. en stylus, men det kan endast urskiljas i de två inledande
läggen. Textinnehållet är nedtecknat i en cursiva media av en skrivare (hand B),2

1

Vattenmärket är inte identiskt med de vattenmärken av samma märkestyp (nr 183, 184 och 185)
som återfinns i Åströms (2013) förteckning över vattenmärkena i de svenska medeltida laghandskrifterna och Uppsala universitetsbiblioteks medeltida pappersbrev.
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vars hand inte förekommer för övrigt i handskriften.1
Produktionsenhetens huvudtext utgörs av Gregorius av Armenien som fördelar sig på 63r–102v. Texten är försedd med en rubrik över sex rader som
nedtecknats innanför skriftytan med rött bläck.
Hær sigx aaf thæs helgha herrans pino sancti
gregorii af Armenia huru han var pinadher ok hwat vndirlikom thingom gudh giordhe
med hanom Ok hans hystoria biscriwas ok sigx
i thessom syw bokom som hær fylghia epte
ok byrias thy swa førsta bokin (63r1–6)

(m)

Texten är, som omnämnt i rubriken, uppdelad i sju böcker. Huvudinnehållet i
respektive bok sammanfattas i tämligen långa för- eller efterord, skrivna med
rött bläck. På 102v avslutas texten med en latinsk fras, ”Explicit hysteria sancti
gregorii de Armenia”,2 även den skriven i rött.
På produktionsenhetens avslutande sidor (103r–108r) har skrivaren infogat
en kortare text, Om höviskt leverne. Texten annonseras emellertid redan på 102v,
på raden under den föregående textens avslutningsfras, också här med en fras
på latin skriven med rött bläck, ”Jncipit formula honeste vite sancti bernardi”.3
Någon annan rubrik förekommer inte till denna text. På den sidan texten börjar
(103r) har skrivaren istället gjort en notis i den övre marginalen: ”Nota: Thetta
scref sanctus bærnardus enom sinom kloosterbrodher ok eygh aat enast hanom
enom. vtan mangum andrum til kiænnedom”. Texten avslutas på 108r med ”hær
lyktas høfwisks lifwerne skipan ælla maata diktadh af sancto bernardo” skrivet
med rött bläck. Texterna har strukturerats med hjälp av bl.a. initialer, versaler
ifyllda med rött bläck och paragraftecken (alinea).
Vid texternas nedskrivning har det lämnats plats för initialer som sedan
införts med rött bläck. Stödtecken kan inte urskiljas. Texten ger inte ett lika
snyggt och prydligt intryck som exempelvis S. Ansgarius i produktionsenhet 1,
och antalet korrigeringar är inte helt få (1,9% av det samlade antalet ord, vilket
nästan är fyra gånger så många som i Ansgarstexten i den föregående produktionsenheten, jfr avsnitt 4.2). Illuminationer saknas. Färgade och i enstaka fall
enkelt ornamenterade initialer samt versaler ifyllda med rött bläck utgör den en2

Parallellt med enrums-a förekommer i denna produktionsenhet även ett tvårums-a, som är ett
av kännetecknen för en äldre kursivskrift som Derolez (2003, s. 133) benämner cursiva antiquior
(se avsnitt 2.4.2). Detta kan vara en indikation på att skrivaren befann sig i en övergångsperiod
mellan två skrifttyper – en äldre kursivskrift och cursiva (Derolez 2003, s. 134).
1
Det är möjligen skrivarens initial som möter längst ned på 102v där det står skrivet ”Orate pro
me T Orate pro me” (i översättning ”Be för mig T Be för mig”), se vidare Klockars (1979, s. 84).
2
I översättning: ”Här avslutas berättelsen om den helige Gregorius från Armenien”.
3
I översättning: ”Här inleds den helige Bernhards Formula honestae vitae”.
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da dekorationen (eventuellt med undantag av de ramar med en blomma i varje
hörn som kustoderna har försetts med på 70v och 86v).
Enligt Henning (1960, s. 152, fotnot 221) har denna produktionsenhet sannolikt kommit från Vadstena kloster till det finländska dotterklostret tillsammans med produktionsenhet 1 och 3.

4.3.1 Gregorius av Armenien
Gregorius av Armenien är en legend om Gregorius Upplysaren, även benämnd
Armeniens apostel, som i början på 300-talet antas ha omvänt landets konung
och sedermera hela det armenska folket till den kristna tron (Ingmar Karlsson
1991, s. 64).1 Enligt Klemming (1860, s. iv) är verket en översättning av Simeone
Metaphrastes Vita et martyrium Sancti Martyris Gregorii magnae Armeniae. Den
svenska översättningen finns förutom i A 49 bevarad i Lund. Mh 20 (1r–35v).
Textvittnet i A 49 är en avskrift av uppteckningen i denna handskrift, och bortsett från ett fåtal avvikelser, överensstämmer de två textvittnena i princip ordagrant (Carlquist 1996, s. 114–116). Jfr:
Sancte gregorius swaradhe hanom. Jak tapar ey mith ærwodhe ælla løn af
thy at jak thiænte thik. For thy jak bidhadhe eygh af thyk taka nakur løn
vtan hældir af minom herra jhesu christo af hwil⟨k⟩sens budhe jak thiænte
thik Hwilkæn oc ær badhe atirlønaren oc atirlønen (A 49, 69v20–25)
Sancte gregorius swaradhe honom. Jak tappar ey mit æruodhe ælla løn af
thy at iak thiænte thik. for thy iak bidhadhe ey af thik taka nakar løn. vtan
hællir af minom herra ihesu christo. af hulkins budhi iak thiænte thik /
hulkin ok ær badhe atirlønarin oc atirlønin (Lund. Mh 20, 7v10–15)

Även textvittnenas skrift och generella layout är närmast identisk, men till skillnad från A 49 uppvisar Lund. Mh 20 en kodikologisk homogenitet. Hela handskriften är skriven på pergament. Handskriftens siduppsättning vad gäller exempelvis skriftytans mått, radantal och bruk av utsmyckning är i princip ensartad, och bortsett från ett senare tillägg på 165r7–25 i hybrida, är hela handskriften nedtecknad i en cursiva media av en och samma hand. Handskriften
har ett något mindre format (bladstorlek 19,5 × 14,5 cm) än A 49. Den homogena utformningen antyder att handskriften tillkommit som en samlad enhet,
men det är underligt att det enbart förekommer kustoder mellan läggen inom en
och samma text, och inte i övergången mellan texterna. Handskriften rymmer
förutom Gregorius av Armenien (1r–35v) inledningen på ett utdrag ur Birgittas

1

Fsv. bibl. nr 187. A 49:s textvittne har utgetts av Klemming (1860, s. 350–419) i Bonaventuras
betraktelser öfver Christi lefverne. Legenden om Gregorius af Armenien.
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uppenbarelser (35v),1 Meditationes Vitae Christi (36r–165r) samt ett kort avsnitt
ur Mechtilds uppenbarelser bok 1, kap. 52 (165r). Den sistnämnda är tillagd senare av två olika skrivare. Innan handskriften bands om år 1803 förelåg texterna
dock i en annan ordningsföljd. Blad 36–165 med Meditationes Vitae Christi och
partiet ur Mechtilds uppenbarelser inledde då handskriften, medan blad 1–35
(och härefter numera felande blad) med Gregoriuslegenden och Birgittauppenbarelserna avslutade den. Kustoder förekommer mellan läggen på blad 36–165
resp. 1–35, men inte i övergången mellan blad 165 och 1.
Lund. Mh 20 antas vara tillkommen i Vadstena kloster i början på 1400-talet
(omkring år 1420), och dess uppteckning av Meditationes Vitae Christi har sannolikt använts i Vadstenasystrarnas bordsläsning innan Holm. A 3 utarbetades
i början på 1500-talet.2 Detta indikeras bland annat av rubriker och noteringar i
handskriften. Precis före kap. 58, som var det kapitel som påskveckans läsning
ur detta verk inleddes med enligt Holm. A 3, står t.ex. skrivet ”Passio christi dymil wicu” (Lund. Mh 20, 119v) och före det avsnitt som enligt Holm. A 3 skulle
läsas på skärtorsdagens kväll finns rubriken ”De cena domini vm skær thorsdagh” (Lund. Mh 20, 123v). Och det är troligtvis textvittnet i Lund. Mh 20 som
legat till grund för utdragen ur Meditationes Vitae Christi i Holm. A 3 (Carlquist
2007, s. 208–213, jfr även Klemming 1860, s. viii).
Utdrag ur Birgittas resp. Mechtilds uppenbarelser förekom också i Vadstenasystrarnas bordsläsning. Det är dock oklart om just de här föreliggande
avsnitten har ingått i läsningen vid måltiderna. Men det råder knappast något
tvivel om att stycket ur Mechtilds uppenbarelser har varit avsett för systrarna.
Textens mer generella ordalydelse, såsom den möter i Jöns Buddes översättning
i Holm. A 13, har ändrats och riktar sig i Lund. Mh 20 specifikt till systrarna,
jfr följande:
Til tærtz nar som sangx / veni creator spiritus saa hon then hælgha anda
i ørna liknilse flygha om choren [...] Oc nar conuentan gik fram at anama
gudz wærdogha likama syntes en hwit duffua røra hwars persone hiærta
medh sith næff [...] Oc gangandis liofflika til hwaria ena persona i choren
[...] (Holm. A 13, 55v21–56r4)
pingisdagha dagh tha systrana ⟨sungo⟩ ympnona Veni creator spiritus j
tærcena tha sa sancta Mæktil thæ hælgha anda j ørna like flyugh gønom
systranna kor [...] oc thæntidh conuentit gik fram til gudz bordh at taka
gudz licama tha kom flyghandhe en huit dufua oc hon tok a huaria enna
syster hiærta mædh sit næf [...] oc gik lioflika til hærca [sic!] ena syster
som j korenom stodh [...] (Lund. Mh 20, 165r7–22)
1

Handskriften har tidigare innehållit fler uppenbarelser (se Carlquist 2002, s. 64 med vidare
hänvisningar).
2
Som tidigare omnämnt blev Holm. A 3 enligt egen utsago färdigställd år 1502.
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Legenden om Gregorius av Armenien torde däremot inte ha ingått i Vadstenasystrarnas bordsläsning, eftersom hans festdag den 30 september inte var upptagen i Linköpingskalendariet.1 Detta förefaller som tidigare omnämnt i avsnitt
4.2.1 ha varit villkoret för att en legend om ett helgon skulle ingå i bordsläsningen (jfr Carlquist 2002, s. 66). Men textvittnet kan ha använts till läsningen på
kvällsmötet, till vilket bl.a. helgonlegender rekommenderades.
Mot denna bakgrund förefaller det således troligt att Gregoriuslegenden i
A 49 har varit avsedd för systrarna i Nådendals kloster, och emedan Gregorius’
festdag inte heller förekommer i de bevarade kalendarierna från Åbo stift har
den förmodligen ingått i kvällsmötets läsning (se Maliniemi 1925, s. 166–167).
Texten har dock knappast kunnat läsas i sin helhet under den tid läsningen vid
kvällsmötet pågick, men kanske de pekande händer eller ”Nota” alt. ”Nota bene” som förekommer i A 49:s textvittne markerar de avsnitt som föredrogs.2
Över hälften av de markerade partierna utgörs av olika episoder i Gregorius’
liv, och texten har kanske, liksom Ansgarslegenden i produktionsenhet 1, fungerat som källa till exempla i brödernas predikoverksamhet. Det finns dock inte
omedelbart något som talar för det. Inga exempla ur Gregoriuslegenden har registrerats i MHUU:s register över förekommande exempla i Uppsala universitetsbiblioteks C-samling (Andersson-Schmitt et al. 1988–1995), som till största
delen härstammar från brödernas bibliotek i Vadstena kloster. Och detta indikerar att den i varje fall inte tycks ha ingått i Vadstenabrödernas predikningar.3
Men detta utesluter naturligtvis inte att Nådendalsbröderna använt texten som
källa i sin homiletiska verksamhet. Det är också möjligt att avsnitt ur texten har
ingått i lekbrödernas undervisning. Lekbröderna skulle, som bland annat omnämnt i avsnitt 4.2.1, t.ex. undervisas i helgonens seder och liv. Som påtalat i
samma avsnitt, kan man föreställa sig att det existerande textmaterialet delades
mellan de två konventen i klostrets inledningsskede, när textmaterialet förmodligen var ganska begränsat.

4.3.2 Om höviskt leverne
Om höviskt leverne är en kort, pseudo-Bernhardinsk text utformad som ett brev
till en klosterbroder.4 Men som skrivaren påpekar i sin notis överst på 103r
1

Festdagen förekommer inte heller i de vadstenensiska bönbokskalendarierna (dessa specificeras
i fotnot 4 på s. 54).
2
I Lund. Mh 20:s textvittne förekommer inga motsvarande markeringar, däremot en hel del
notiser av senare datum.
3
Observera dock att samtliga exempla i materialet inte har registrerats, se anmärkningar i
MHUU, band 8, s. 310.
4
Fsv. bibl. nr 282. A 49:s textvittne har utgetts av Wieselgren (1866, s. 267–276) i Helige Bernhards
skrifter: i svensk öfversättning från medeltiden.
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var den inte enbart avsedd för honom, utan även ”mangum andrum til kiænnedom”.1 Texten undervisar om klosterlivet, vilket indikerar att den varit avsedd för internt bruk i klostermiljö. Verket är en översättning av det anonyma stycket Formula honestae vitae, som föreligger i flera handskrifter som tillhört brödernas bibliotek i Vadstena kloster, t.ex. Ups. C 168 (151v–153r), Ups.
C 203 (216r–217v), Ups. C 242 (130v–131r) och Ups. C 681 (5r).2 I svensk
översättning har texten enbart bevarats i sin helhet i A 49, men några rader av
inledningen föreligger i Ups. C 23 (143v–144r).3 Textvittnet i Ups. C 23 tycks
ligga närmare den latinska förlagan än textvittnet i A 49, och kanske de två textvittnena representerar var sin översättning. Ordalydelsen i de två textvittnena
är mycket ensartad, men inte ordagrann. Jfr:
O kiæraste brodhur thu bedhis aff mik thet Jak aldrigh oc j ingom stadh
hørdhe nakon hafwa beez af sinom forman. æn tho altlikowæl for thy
at thin gudhlikhæt thet bedhis. oc jak eygh neka maa them ther skiælika
nakot bedhis j christi namp. skal jak skrifwa thik medh faam ordhum
høfwiskx lifwærnis skipan4 (A 49, 103r1–7)
Min aldrakæraste broodhor thw beedhis af mik thet iak aldrigh hørdhe
aaf sinom forman nokon hawa beedz for thy at thiin gudhlikheet idhlika
beedhis hwilke iak ængte gitir nekat / thet thw i ihesu christi nampn
rætuislika oc skælika beedhis Thy skal iak biskriwa thik medh stwntom
oordhom høwidzt liwærnis skapnadh (Ups. C 23, 143v23–30)

Ups. C 23 är en enkel pappershandskrift (enstaka pergamentblad förekommer) i
ungefär samma format som A 49 (bladstorlek 22 × 14,5 cm), skriven av flera händer i huvudsakligen en cursiva currens/media. Innehållet utgörs till största delen
av rimofficier för liturgiskt bruk, men här förekommer även böner, hymner, citat och exempla, nästan uteslutande skrivet på latin. På svenska möter en bön till
Jungfru Maria (120v–121r) och två pseudo-Bernhardinska texter (141v–144r),
häribland den i detta avsnitt behandlade Om höviskt leverne (143v–144r). En
ägarnotis på bakpärmens insida, ”Liber petri olaui clerici lyncopensis dyocesis”, indikerar att handskriften (eller åtminstone delar av den) har tillhört Peter
Olofsson, prästbroder i Vadstena kloster i perioden 1408–38, som före sitt inträde var präst i Kil i Östergötland. I notisen tituleras Peter Olofsson varken
munk eller broder utan präst i Linköpings stift, vilket kan vara en indikation på
1

Notisen citeras i sin helhet i avsnitt 4.3.
Ups. C 242 saknar klosterbibliotekets treställiga signum, men handskriften har förmodligen
förts med in i klostret av Olof Johansson (Gute), som omnämns på flera sidor i handskriften, vid
hans inträde år 1506 (MHUU, band 3, s. 153 med vidare hänvisning).
3
Stycket i Ups. C 23 motsvaras av 103r1–10 i A 49 eller sida:rad 267:7–16 i Wieselgrens (1866)
utgåva.
4
I handskriften skrivet ”skipam”.
2
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att den del av handskriften som nedtecknats av honom (blad 1–64) tillkommit
utanför klostret, före hans inträde år 1408. Ytterligare tre skrivare – alla bröder
i Vadstena kloster under olika perioder – har identifierats i handskriften (efter
respektive namn anges inom parentes mellan vilka år vederbörande varit broder
i Vadstena kloster): Kettil Torbjörnsson (1392–1442), Jakob Larsson (1446–60)
och Michael Nilsson (1487–1516) (MHUU, band 1, s. 232–240, Hedlund 1991,
s. 373 samt DV 71 och 528). Trots att handskriften saknar Vadstenabrödernas
bibliotekssignum har den alltså förmodligen tillhört brödrakonventet i Vadstena kloster. Men handskriften behöver inte nödvändigtvis ha tillkommit där
i sin helhet. Exempelvis har den del som Peter Olofsson nedtecknat, förmodligen, åtminstone delvis, skrivits utanför klostret, medan den innehållsförteckning som nedtecknats av Jakob Larsson på 1r över innehållet i Peter Olofssons
del, antagligen har tillkommit i klostret – dock tidigast år 1446 då denna broder inträdde i klostret. Men eftersom Om höviskt leverne förmodligen har varit
avsedd för bruk i klostermiljö, är det rimligt att anta att textvittnet i Ups. C 23
tillkommit i Vadstena klosters brödrakonvent. Textvittnets skrivare har dock
inte identifierats.
Det är emellertid osäkert om texten Om höviskt leverne har varit avsedd att
användas som sådan i brödrakonventet, t.ex. i lekbrödernas undervisning. Bara
för att en text ingått i en handskrift som tillhört brödrakonventet är det inte helt
givet att den också har använts där (jfr diskussionen hos Piltz 1990, s. 66–68).
Texten kan exempelvis enbart ha varit avsedd att tjäna som förlaga vid produktionen av en ny text, dvs. att funktionen med Nybergs (1990, s. 82–83) ord först
och främst har varit ”normativ”.
Liksom föregående text överensstämmer textens skrift och layout i A 49
med texterna i Lund. Mh 20, som antas ha använts i systrakonventet i Vadstena kloster. Och detta kan vara en antydning om att Om höviskt leverne i A 49
har varit avsett för systrarna i Nådendal. Texter av undervisande karaktär menar
Rajamaa (1992, s. 224–225) bland annat kan ha förekommit i Vadstenasystrarnas läsning under kvällsmötet.
Enligt Carlquist (2002, s. 81) härrör textvittnet i A 49 förmodligen från översättarens egen hand (jfr även Gödel 1916, s. 41). Och i så fall är det kanske dennes
kommentar som möter längst ned på 108r: ”nimis stricte secutus fui textum in
hac translacione” (jfr även Gödel 1916, s. 41 och Carlquist 2002, s. 81).1 Textvittnet förefaller dock inte ha ingått i skrivarens ursprungliga plan för produktionsenhetens innehåll, utan tycks ha infogats som en följd av att produktionsenhetens huvudtext inte fyllde hela det dåvarande sista lägget (jfr diskussionen
ovan).

1

Fritt översatt: ”Jag har i hög grad strävat efter att följa texten i den här översättningen”.
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4.3.3 Sammanfattning
Produktionsenhet 2 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat
enhet: bladen är något mindre än nästan alla handskriftens övriga blad; skrivarhanden förekommer enbart i denna produktionsenhet och inte i handskriften
för övrigt; siduppsättningen överensstämmer inte med handskriftens resterande del; kustoder möter mellan produktionsenhetens lägg (dock inte mellan de
två sista), men saknas i övergången till nästföljande lägg; den främre yttersidan förefaller smutsigare än de övriga sidorna i produktionsenheten; den sista
sidan är blank (marginallinjer förekommer); läggstrukturen har justerats. Produktionsenheten är sannolikt modifierad – både fysiskt och textuellt utvidgad.
Produktionsenhetens huvudtext, Gregorius av Armenien, är av allt att döma
en avskrift av ett textvittne i en känd Vadstenahandskrift, Lund. Mh 20, som
sannolikt har använts i systrakonventet i Vadstena kloster. De två textvittnena överensstämmer närmast ordagrant och har en mycket ensartad utformning.
Sammantaget kan detta vara en indikation på att Gregoriuslegenden i A 49 har
varit avsedd för systrarna i Nådendals kloster. Produktionsenheten antas ha tillkommit i Vadstena kloster och därefter skickats till Nådendal, men det kan inte
uteslutas att produktionsenhetens huvudtext har kopierats i Nådendals kloster
på basis av en från moderklostret utlånad text, som i detta fall sannolikt har utgjorts av textvittnet i Lund. Mh 20. I så fall har Om höviskt leverne också skrivits
i Nådendal.
Texternas skrift och generella layout överensstämmer med de texter som
antas ha använts i Vadstena klosters systrakonvent, och texterna kan ha varit
avsedda för Nådendalssystrarnas läsning. Det kan dock inte uteslutas att de två
texterna har använts i brödrakonventet, t.ex. i samband med lekbrödernas undervisning. Det är också möjligt att Gregoriuslegenden har fungerat som källa
till exempla i brödernas predikoverksamhet, men det finns inte omedelbart något som talar för det.

4.4 Produktionsenhet 3
Jag har på s. 14 definierat en produktionsenhet som en ”kodikologiskt och textuellt avgränsbar enhet som producerats för ett bestämt syfte, med ett bestämt
innehåll, inom en bestämd tidsperiod, av en eller flera skrivare”. En produktionsenhet ska ha kunnat fungera självständigt – både fysiskt och innehållsligt.
Utifrån denna definition kan det diskuteras om den del av handskriften som behandlas i närvarande avsnitt under överskriften ”Produktionsenhet 3”, överhuvudtaget bör behandlas samlat eller i två sidoordnade avsnitt. Det kan i princip
ges argument för bägge synpunkter.
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Den aktuella delen av handskriften består av ett koncept (en översättares
eget första utkast) och en renskrift av en del av samma koncept. Som redogörelsen nedan visar, skulle det onekligen vara mest rimligt att behandla koncept
och renskrift som var sin produktionsenhet i självständiga avsnitt, om man uteslutande förhåller sig till rent kodikologiska förhållanden. När jag trots detta
har valt en annan lösning beror det först och främst på de textuella förhållandena och kravet om att man ska kunna argumentera för att en produktionsenhet
ska ha kunnat fungera som en självständig (textuell) enhet. Det är således mer
än tveksamt om man kan tillåta sig att anta något sådant om renskriften, eftersom den inte föreligger i färdig form. Man kan naturligtvis inte utesluta att den
har varit komplett, men konceptets inkorporering i A 49 talar snarast för att
det inte har varit tillfället, för varför skulle man annars ha sparat (och inbundit)
konceptet tillsammans med renskriften? Två samtida hänvisningar i konceptet
visar att renskriften har varit inbunden i konceptversionen på samma ställe där
den idag är placerad. För övrigt kan det inledningsvis noteras att skrivaren som
utarbetat huvuddelen av konceptet (förmodligen i Vadstena kloster innan denna
del av handskriften skickades till Nådendal) också har skrivit lite över hälften av
renskriften. Jag har därför valt att behandla såväl koncept som renskrift i samma överordnade avsnitt under rubriken ”Produktionsenhet 3”, men refererar till
konceptet som ”produktionsenhet 3a” och renskriften som ”produktionsenhet
3b”, ibland åtföljda av en förklarande text i parentes.

4.4.1 Produktionsenhet 3a
Produktionsenhet 3a (konceptversion) återfinns på blad 109–121 resp. 131–169
som fördelar sig över sex lägg, två lösblad och ett dubbelblad (bifolium) (jfr fi- (n)
gur 4.3).1 De två inledande läggen har tolv blad vardera, medan de efterföljande
har förkortats med två, fyra eller åtta blad. I tillägg till detta har även två lösblad och ett dubbelblad infogats. Det saknas ett blad i respektive lägg 14 och
lägg 16. Denna sammansättning av lösblad, dubbelblad och lägg med ett olika (f)
antal blad är förmodligen ett resultat av att det rör sig om ett första utkast till
en översättning. Översättaren har allt eftersom översättningsarbetet framskred
bestämt vad som skulle översättas och därmed inte haft någon överblick över
hur mycket utrymme texten krävde. Det torde dessutom inte ha haft någon betydelse eftersom det var ett koncept som sannolikt skulle kastas efter att det
renskrivits.

1

Det har inte varit möjligt att med säkerhet fastställa blad- och läggfördelningen i hela produktionsenheten, varför det måste lämnas vissa reservationer till denna. I lägg 16 saknas ett av de fyra
inledande bladen, men det är osäkert vilket. I översikten nedan har det första bladet markerats,
men det kan lika gärna röra sig om något av de tre efterföljande.
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Det ena lösbladet (blad 121) rymmer ett tillägg till texten som ska infogas på
134v19, medan det andra lösbladet (blad 167) och dubbelbladet (blad 168–169)
har inskjutits efter konceptversionens sista lägg för att färdigställa översättningen. Lägg 14 (blad 131–133) innehåller två texttillägg som ska infogas på 143v19
resp. 144v4.
Det finns hänvisningar (dessvärre inte alltid särskilt tydliga) mellan respektive tillägg och den plats där de ska infogas i löptexten. Skrivarens anvisning
överst på 121r att texttillägget på sidan hör till ”trættanda bladhit af vpbyrningene”, antyder att bladen i handskriften föreligger i en annan ordning än den skrivaren hade för handen vid nedskrivningstillfället, eftersom det trettonde bladet
i bladens nuvarande ordningsföljd utgörs av just blad 121. Texttillägget på 121r
ska, som tidigare omnämnt, infogas på blad 134, och om lösbladet (blad 121),
lägget med renskriftsversionen (produktionsenhet 3b; blad 122–130) och det
här efter följande lägget (blad 131–133) borträknas, utgörs det trettonde bladet
av just blad 134.
Hänvisningen i den övre marginalen på 121r har emellertid justerats av en
annan, men till synes samtida, hand i den nedre marginalen på samma sida där
det står angivet: ”kasta fram xv bladh” med ett efterföljande hänvisningstecken
(som för övrigt också möter på 134v). Ovanför hänvisningen återges de inledande orden (”Thz var en mektog [000]”) i den mening före vilken tillägget på
121r ska infogas på 134v. På 134v möter i sin tur en hänvisning till femton blad
tillbaka ”kasta til ryggæ xv bladh”. I bladens nuvarande ordningsföljd ska man
bläddra tretton blad för att komma från 121r till 134v där tillägget ska infogas, men om de två blad som numera felar i de mellanliggande läggen (lägg 13
– produktionsenhet 3b och lägg 14) också medräknas uppgår antalet till femton. Detta antyder att produktionsenhet 3 (3a och 3b) förmodligen har varit
inbunden i en eller annan form innan den inkluderades i A 49. I samband med
produktionsenhetens inbindning i A 49 har de blanka bladen i lägg 13 och 14
bortskurits med det resultat att inte heller hänvisningen i den nedre marginalen
på 121r stämmer överens med bladens nuvarande ordningsföljd.
Texten i handskriften ska alltså läsas i följande ordning (renskriften ej medtagen):
109r–120v
134r–134v19
121r
134v19–143v19
131r–132r
143v19–144v4
132v–133v
144v4–169v
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Hela produktionsenheten är skriven på papper. Papperets kvalitet framstår
sämre i det första lägget (lägg 12), vilket förmodligen är anledningen till att dessa
blad, med undantag av två av lösbladen, framstår mer slitna än produktionsenhetens övriga blad (jfr nedan). På två av dubbelbladen i detta lägg förekommer
dessutom ett vattenmärke i form av en klocka, som varken kan urskiljas i den
resterande delen av produktionsenhet 3a eller i produktionsenhet 3b, vilket kan
vara ytterligare en indikation på att papperet här är ett annat.1 Texten är i detta
lägg skriven med ett annat, mer ljusbrunt bläck än i den resterande delen av produktionsenhet 3a där bläcket förefaller mer svart. Vissa korrigeringar i lägget
har dock gjorts med den övriga produktionsenhetens mer svarta bläck. Dessa
avvikelser gentemot konceptets övriga del kan eventuellt vara ett tecken på att
det gjorts ett avbrott mellan nedskrivningen av det första lägget och den resterande delen av produktionsenhet 3a, vilket ytterligare understryks av att en stor
del (två tredjedelar) av den sista sidan (120v) i det första lägget lämnats blank.
Bladen mäter 21,5–6 × 14,5–6 cm, vilket inte avviker påfallande från handskriftens resterande blad (jfr bilaga B på s. 209). Två av lösbladen är dock något
mindre: blad 121 mäter 21,1 × 14,1 cm och blad 167 19,8 × 13,2 cm, och de är i
likhet med det inledande lägget (jfr ovan) mer slitna än de övriga bladen i produktionsenheten. Yttersidorna (109r och 169v) framstår smutsigare än bladen
för övrigt i produktionsenheten, möjligen med undantag av 134r. Det förekommer inga kustoder, varken mellan läggen eller i övergången till nästkommande
lägg.
Linjering kan endast urskiljas på vissa sidor. Skriftytan mäter 16,9 × 11,4 cm
(ca 193 cm2), och det förekommer i genomsnitt 30 rader. Textinnehållet är huvudsakligen nedtecknat i en cursiva media/formata av en skrivare (hand A), som
också är textens översättare. Förutom översättarens hand, som även förekommer i produktionsenhet 1 och produktionsenhet 3b, möter två andra skrivare
(hand C och D). Dessa skrivare har emellertid bara nedtecknat varsitt kortare
avsnitt i texten motsvarande 151r8–28 (hand C) resp. 165v1–10 (hand D). Textpartiet på 151r8–28 är till skillnad från produktionsenheten (och handskriften)
i övrigt nedtecknad i en hybrida media av en till synes otränad skrivare. Avsnittet på 165v1–10 förefaller ha skrivits i en något mer hastigt utförd cursiva, en
cursiva currens.2
Thorén (1942, s. 179–181) menar sig på paleografisk, ortografisk och språklig väg kunna finna produktionsenhetens huvudhand i tre diplom från 1440-talet
1

Denna märkestyp förekommer inte i Åströms (2013) förteckning över vattenmärkena i de svenska medeltida laghandskrifterna och Uppsala universitetsbiblioteks medeltida pappersbrev. Förutom detta vattenmärke kan endast ett vattenmärke urskiljas på blad 137. Detta har inte identifierats, men det tycks inte omedelbart uppvisa någon likhet med den klocka som återfinns i det
första lägget.
2
De olika skrivarhänderna i produktionsenhet 3a (konceptet) diskuteras i Arvidsson (2009).
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Figur 4.3: Läggfördelning i produktionsenhet 3a

– ett utfärdat i Vadstena den 19 januari 1442 och två i Nådendal den 3 augusti
1444 resp. 25 mars 1445. Och på basis av denna observation konstaterar han
därför att den aktuella skrivaren med ”ganska stor säkerhet” har varit på dessa platser vid dessa tidpunkter (Thorén 1942, s. 181). Efter en genomgång av
Vadstenadiariets uppgifter konkluderar Thorén att endast en broder kan komma i fråga, närmare bestämt prästbrodern i Vadstena kloster Olof Gunnarsson,
som reste till Nådendal den 16 maj 1442 där han stannade fram till slutet av 1450
– han återvände till moderklostret den 5 januari 1451 (DV 521 och 613).
Skriftutförandet i partier utförda av produktionsenhetens huvudhand uppvisar stora likheter med skriftutförandet i de tre diplomen, men om det rör sig
om en och samma skrivarhand kan på bakgrund av Thoréns framlagda iakttagelser inte avgöras. Och även om det skulle föreligga identitet mellan de två
skrivarhänderna är det, som Henning (1960, s. 151) också påpekar, inte möjligt att direkt påvisa att denna skrivarhand har tillhört just Olof Gunnarsson
eftersom vi saknar säkra skriftprov från hans hand.
En notis på produktionsenheten första sida (109r) talar även mot Olof Gunnarsson som produktionsenhetens skrivare. Här har en annan, men samtida,
hand noterat ”Nadhendals closterbook medh b[ro]dher lauris hacvini” (notisen
diskuteras vidare nedan). Den i notisen omnämnda brodern har antagits vara lekbrodern i Vadstena kloster Lars Håkansson, som enligt Vadstenadiariet
företog två resor till det finländska dotterklostret. Den första resan gjordes den
14 oktober 1438 tillsammans med prästbrodern Åke Jönsson i avsikt att motta
plats och gods till grundläggandet av ett nytt kloster (DV 480). Det förefaller
dock mest troligt att brodern medbringat produktionsenheten på sin andra resa
den 16 maj 1442 (vid det första tillfället fanns varken kloster eller klosterfolk).
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Med på resan till Nådendal denna gång var förutom två klostersystrar den just
omnämnda prästbrodern Olof Gunnarsson (DV 510). Om Olof Gunnarsson
var textens upphovsman är det underligt att det inte också är han som uppges
ha medbringat texten till Nådendal.
Även Lars Håkansson har befunnit sig i Vadstena och Nådendal vid de aktuella tidpunkterna, men att han såsom lekbroder skulle ha översatt och nedtecknat innehållet i produktionsenheten är knappast troligt (Schück 1885, s. 161–162
och Thorén 1942, s. 184). Som tidigare omnämnt i fotnot 2 på s. 40 tycks lekbröderna varken ha förväntats vara läs-, skriv- eller latinkunniga. Och även om
en lekbroder vid sin intagning i klostret redan besatt alla eller några av dessa
kunskaper, som Nordstrandh (1991, s. 519–520) menar kan ha varit tillfället
med Lars Håkansson, tillhörde skrivarverksamheten av allt att döma inte en av
hans uppgifter i klostret. I kap. 33 i Constitutiones uppges att lekbröderna skulle
”thiäna them [prästerna] badhe j stekerhuseno oc til bordh Oc j androm widhertorfftelikom thingom Oc skulu the redha dödha systra oc brödhra graffua Oc
thiäna brödhromen til mässo, Oc taka swar oc giffua widh iärn grindenar, Oc
göra alt annat thz confessor them biwdher” (Klemming 1883–84, s. 39, jfr även
kap. 15 i Liber usuum). Lekbröderna tycks således ha haft hand om de rent praktiska göromålen i klostret, och i Vadstenadiariet omtalas de gärna för sitt goda
handlag. Bland lekbröderna finner man därför kunniga hantverkare som murare, glasmästare, urmakare, snickare, skräddare, bokbindare osv. Rajamaa (1992,
s. 79) räknar lekbröderna till det högre skiktet av klostrets tjänstefolk.1
Henning (1960, s. 154) menar även att den avslutande notisen i produktionsenhet 1, vilken som tidigare omnämnt antas ha nedtecknats av samma hand som
skrivit huvuddelen av produktionsenhet 3a, är ett indirekt bevis mot Olof Gunnarsson som den aktuella skrivaren. Notisen anförs i avsnitt 4.2, men ska för
överskådlighetens skull också återges här i sin helhet:
Hær ær lyktadh sancti ansgarii hælgha lifwerne som i suerike oc danmark
først prædikadhe the hælgha tro Thy bidhin for hanom som thætta
skreff / Oc for hanom som thæt vppa swænsko vænde / glømen ey hanom
som idhir thæt sænde / thæt thiggia the gerna i ihesu christi hedhir / the
bidhia oc gerna fore allom idhir (61v9–16)

På bakgrund av notisen konkluderar Henning att skrivaren, översättaren och
överbringaren (som han uppfattar frasen ”hanom som idhir thæt sænde”) av
texten i produktionsenhet 1 är olika personer, vilket han hävdar antyder att
skrivaren troligen inte själv har följt med till Nådendal. Hennings argument
förutsätter att produktionsenhet 1 har översänts till Nådendal samtidigt som
1

Observera dock att gränserna mellan de olika kategorierna av bröder i Vadstena kloster kunde
överskridas under dess första tid (se Rajamaa 1992, s. 79 med fotnot 37).
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produktionsenhet 3, vilket inte nödvändigtvis är fallet (se vidare nedan). Dessutom hänvisar väl frasen ”hanom som idhir thæt sænde” snarast till den person
som ombesörjde själva översändandet än den som bokstavligen överbringade
texten, dvs. det som i Ordbok öfver det svenska medeltids-språket definieras: ”låta
(en sak) föras el. bringas (till en person el. ett ställe)” (Söderwall et al. 1884–1973,
jfr dock även Schück 1885, s. 161–162).
Henning (1960, s. 155) föreslår istället Hans Hildebrandsson som produktionsenhetens (huvudsakliga) skrivare. Han menar att huvudhanden i produktionsenheten uppvisar stora likheter med den skrivarhand som förekommer i
Cod. Ups. C 6, Hans Hildebrandssons kopiebok (Henning 1960, s. 157). Hans
Hildebrandsson var en betydelsefull person för klostret i Vadstena och sändes
på flera uppdrag i utlandet i angelägenheter rörande orden (se t.ex. DV 266, 275
och 293).
Även om Hans Hildebrandsson tidigare har avfärdats som skrivare av
Schück (1885, s. 162), har Henning senare fått stöd av Ståhl (1998, s. 38–39 med
fotnot 10), som på bakgrund av en totalinventering av Hans Hildebrandssons
efterlämnade skriftprov för både texten i produktionsenhet 1 och huvuddelen
av texten i produktionsenhet 3 till denna broder.
Produktionsenheten rymmer en enda text, Barlaam och Josaphat, och som (p)
omnämnt tidigare föreligger texten i översättarens eget första utkast fyllt med
strykningar, tillägg och hänvisningar kors och tvärs. Den latinska text, som antas ha legat till grund för textvittnet i A 49, Speculum historiale, är indelad i 64
kapitel, och bortsett från ett utelämnat kapitel (kap. 23) har översättaren följt
textstrukturen i den latinska förlagan (Ståhle 1956, sp. 346). Men endast två
kapitel har markerats i den föreliggande fornsvenska översättningen – kapitel
[8] (119v4) och kapitel 25 (133v16).1 Översättaren har även använt en västnordisk översättning av texten (Klemming 1887–89, s. 357, Thorén 1942, s. 156 och
Henning 1960, s. 156). Den västnordiska förlagan kan ha kommit till Vadstena
via det norska dotterklostret, Munkeliv, i Bergen.2 Och om man utgår från att
Hans Hildebrandsson är Barlaamskonceptets översättare och skrivare är det inte orimligt att föreställa sig att han haft med sig den västnordiska texten till
Vadstena efter sitt besök i Munkeliv 1440–41.3 Och kanske rentav brodern har
påbörjat översättningsarbetet under sin vistelse där (jfr Henning 1960, s. 156).
Det skulle i så fall kunna förklara det avbrott som tycks ha gjorts mellan ned1

Det förstnämnda kapitlet har inte numrerats utan enbart markerats med ”capitulum”, men motsvaras av kapitel 8 i den latinska förlagan.
2
Böcker har sannolikt kommit denna väg under 1400-talet (se t.ex. Henning 1960, s. 156 och
Gerhard Munthe 1993, s. 133–134 – i båda fallen med vidare hänvisningar).
3
Enligt uppgifter i Vadstenadiariet begav sig Hans Hildebrandsson till det norska dotterklostret
den 20 juli 1440 och återvände först nästan ett år senare den 23 juni 1441 till Vadstena (DV 502
och 514).
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skrivningen av det första lägget och den resterande delen av produktionsenhet
3a (jfr ovan). Detta understöttas ytterligare av att inledningen i den fornsvenska
översättningen enligt Ståhle (1956, sp. 345) helt är hämtad från den västnordiska
texten och saknar motsvarighet i Speculum Historiale, och att den västnordiska
texten generellt tycks ha använts mest i början av översättningsarbetet (Thorén
1942, s. 156 och Ståhle 1956, sp. 345). Man kan så föreställa sig att Hans Hildebrandsson återupptagit översättningsarbetet efter sin återkomst till Vadstena
den 23 juni 1441. Vid Lars Håkanssons avresa till Nådendal den 16 maj 1442
föreligger hela texten i en konceptversion, men en renskrift av texten har endast påbörjats, varför både koncept och renskrift sänds med. Enligt de bevarade
källorna har Hans Hildebrandsson aldrig varit i det finländska dotterklostret.
Om brodern är textens översättare och skrivare skulle detta således betyda att
texten om Barlaam och Josaphat tillkommit i Vadstena kloster (möjligen med
undantag för det första lägget).
Texten har strukturerats med hjälp av bl.a. initialer, versaler ifyllda med
rött bläck och paragraftecken (alinea). Rubrik saknas. Vid textens nedskrivning
har det lämnats plats för initialer. Nio initialer har införts på spridda ställen
i produktionsenheten (tre i lägg 12, en i lägg 15, fyra i lägg 16 och en i lägg
17) antingen med rött bläck eller med samma bläckfärg som löptexten. Fyra
stödtecken kan urskiljas, två för redan införda initialer och två för ännu inte
införda initialer.1 Produktionsenhet 3a ger, inte särskilt förvånande eftersom
det rör sig om ett utkast, ett slarvigt och ofärdigt intryck med ett mycket stort
antal korrigeringar (16,4% av det samlade antalet ord). Illuminationer saknas.
Färgade initialer och sporadiskt förekommande versaler som ifyllts med rött
bläck utgör den enda dekorationen, men har inte införts konsekvent.
Som tidigare omnämnt möter en notis på produktionsenhetens första sida
(”Nadhendals closterbook medh b[ro]dher lauris hacvini”). Notisen antyder att
produktionsenheten kommit till Nådendal från Vadstena kloster med Vadstenabrodern Lars Håkansson. ”Nadhendals closterbook” ska eventuellt uppfattas som en hänvisning till i vilken kontext texten var avsedd att placeras, men
det kan också vara en indikation på att det var en inbunden bok som brodern
haft med sig. Om denna bok innehållit något mer än texten om Barlaam och
Josaphat är osäkert, men det är inte orimligt att ytterligare en text från samma
skrivares hand (S. Ansgarius i produktionsenhet 1) också har ingått. Men som
Nordstrandh (1991, s. 520) påpekar är ”[d]en enda faktiska kunskap som går att
utvinna ur anteckningen [...] att barlaamtexten tagits över till Finland av ”lauris

1

Initialer och stödtecken förekommande i strukna avsnitt har inte medräknats.
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hacvini”.”1 Henning (1960, s. 152, fotnot 221) tycks dock närmast ta för givet
att de två produktionsenheterna, troligtvis i sällskap med den här emellan föreliggande produktionsenheten, medförts vid samma tillfälle (jfr även Carlquist
2002, s. 81).

4.4.2 Produktionsenhet 3b
Produktionsenhet 3b (renskriftsversion) återfinns på blad 122–130 och fördelar
sig över ett lägg med ursprungligen tio blad, av vilka det första nu saknas (jfr
figur 4.4 på nästföljande sida). Detta blad har förmodligen varit blankt, eftersom
texten först inleds på det ursprungliga läggets andra blad. Bladet kan ha fungerat
som en slags frampärm, som skurits bort i samband med inbindningen.
Läggets ytter- och innerblad är av pergament, medan de övriga bladen i lägget är av papper.2 Detta avviker från sammansättningen i handskriftens övriga
lägg, som enbart utgörs av papper, och kan vara en indikation på att denna text i
sin renskrivna version ursprungligen har varit avsedd att ingå i en annan kontext
än de övriga texterna i handskriften. Som nämnt tidigare har läggets inledande
blad bortskurits, så att det idag endast återfinns tre blad av pergament i lägget.
Pergamentbladen är dåligt behandlade på köttsidan, varför bläcket inte har fäst
ordentligt här, och skriften framstår bitvis suddig. Ett vattenmärke kan urskiljas på ett av produktionsenhetens pappersblad (blad 128), men har inte kunnat
identifieras.
Bladen mäter 21,5 × 14,5–6 cm, vilket inte avviker anmärkningsvärt från
handskriftens resterande blad (jfr bilaga B på s. 209).
Yttersidorna (122r och 130v) framstår inte smutsigare eller mer slitna än de
övriga sidorna i produktionsenheten. Detta beror sannolikt på att produktionsenheten på ett tidigt stadium inbundits i produktionsenhet 3a (jfr avsnitt 4.4.1).
Den främre yttersidan kan dessutom ha skyddats av det nu bortskurna bladet.
Kustod saknas.
Sidorna har linjerats med både vågräta och lodräta linjer ända ut i kanten
på sidan och fastställer skriftytan till 15,2 × 11,2 cm (ca 170 cm2), inom vilken
det förekommer i genomsnitt 27 rader. Renskriften är nedtecknad i en cursiva
media/formata av samma skrivare (hand A) som skrivit produktionsenhet 1 och
huvuddelen av produktionsenhet 3a samt en annan skrivare (hand E). Hand A

1

I produktionsenhet 1 har sannolikt både det första och det sista bladet varit blanka, vilket antyder
att det åtminstone vid produktionstillfället inte funnits några konkreta planer om inbindning i
en bok (jfr avsnitt 4.2).
2
Denna typ av lägg är enligt Hedlund (1992, s. 138) vanligt förekommande i senmedeltida handskrifter. På detta sätt kombinerades papperets relativt rimliga pris med pergamentets slitstyrka
och stabilitet.

(n)
(b)
(j)

(i)
(a)

(g)
(l)
(k)
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Lägg 13
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Figur 4.4: Läggfördelning i produktionsenhet 3b

(p)

(m)

möter på 122r1–122v24, 125v19–126r4, 127r17–28 samt 128r5–130v. Hand E
har skrivit de mellanliggande partierna (jfr även Ståhl 1998, s. 38).
Produktionsenheten rymmer en påbörjad renskrift av den text som möter
i produktionsenhet 3a, Barlaam och Josaphat (motsvarande 109r–117v11 i denna). Det går inte att avgöra om hela texten har förelegat i renskriven form, men
om en komplett renskriven text funnits torde väl knappast konceptet ha sparats (jfr Gödel 1916, s. 43). Ett kapitel i renskriften har markerats – kapitel 2
(123r7). Texten har strukturerats med hjälp av bl.a. initialer, versaler ifyllda med
rött bläck och paragraftecken (alinea). Rubrik saknas. Vid textens nedskrivning
har det lämnats plats för initialer. De tre inledande initialerna har införts med
röd eller grön bläckfärg. Ett stödtecken kan urskiljas för en av de ännu inte
införda initialerna. Texten är noggrant nedtecknad med ett fåtal korrigeringar
(0,7% av det samlade antalet ord). Illuminationer saknas. Färgade initialer och
sporadiskt förekommande versaler som ifyllts med rött bläck utgör den enda
dekorationen, men har inte införts konsekvent.
Produktionsenhet 3b uppvisar således en nära förbindelse till produktionsenhet 3a. Förutom att den innehåller en renskrift av inledningen av den text
som föreligger i en utkastversion i produktionsenhet 3a är ungefär hälften nedtecknad av samma skrivarhand som översatt och skrivit huvuddelen av denna
produktionsenhet. Av de hänvisningar som förekommer i produktionsenhet 3a
att döma tycks de två produktionsenheterna dessutom ha varit inbundna tillsammans innan de inkluderades i A 49. Det förefaller rimligt att anta att produktionsenhet 3b liksom produktionsenhet 3a har tillkommit i Vadstena kloster
och sedan skickats över till det finländska dotterklostret.
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4.4.3 Barlaam och Josaphat
Barlaam och Josaphat är en kristen version av Buddhalegenden och berättar om
eremiten Barlaam som omvänder Indiens prins, Josaphat, till den kristna tron.1
Josaphat lyckas så småningom att få sin far, Indiens konung, att konvertera till
kristendomen, och när Josaphat efter sin fars död blir konung i landet kristnar
han hela riket. Textvittnet i A 49 är en översättning och bearbetning av Vincentius Bellovacensis’ Speculum historiale (bok XV, kap. 1–64), men som omnämnt
tidigare har den svenska översättaren även använt en västnordisk översättning
(Klemming 1887–89, s. 357 och Thorén 1942, s. 156).
I tillägg till textvittnet i A 49 möter en kortare redaktion av legenden i svensk
översättning i Ups. C 528 (117r–119v), som rymmer det s.k. Fornsvenska legendariet.2 Denna redaktion är en förkortad översättning av den textversion som
möter i Legenda aurea, som för övrigt är legendariets huvudkälla (Valter Jansson
1934, s. 3). Ups. C 528:s textvittne är en avskrift och bearbetning av en äldre förlaga och har förmodligen tillkommit i Vadstena kloster under 1400-talets första
hälft (1440–50) (Jansson 1934, s. 28–32 och MHUU, band 5, s. 330, jfr även
Carlquist 1996, s. 32). Handskriften har tjänat som förlaga för de helgonlegender ur det Fornsvenska legendariet som föreligger i Vadstenasystrarnas bordsläsningshandskrift, Holm. A 3, och har eventuellt använts i systrakonventet i
Vadstena kloster innan Holm. A 3 hade utarbetats i början på 1500-talet (Carlquist 2007, s. 286–290 och 387, jfr även Jansson 1934, s. 61). Ups. C 528 har ett
något större format än A 49 (bladstorlek 27,5 × 21 cm) och är helt skriven på
pergament i en cursiva media/formata, och överensstämmer med de handskrifter som brukar föras till Vadstena klosters systrakonvent.
Barlaam och Josaphat åtnjöt stort anseende under hela medeltiden och hade
helgonstatus inom den romersk-katolska kyrkan med festdag den 27 november.
Deras festdag är emellertid inte upptagen i de bevarade kalendarierna från Åbo
stift, och under förutsättning att samma principer gjorde sig gällande i det finländska dotterklostret som i moderklostret torde legenden därmed inte ha varit
avsedd som systrarnas bordsläsning.3 Om legenden specifikt varit tänkt att ingå i bordsläsningen är det dessutom mer troligt att moderklostret istället valt
1

Fsv. bibl. nr 342. A 49:s textvittne har utgetts av Klemming (1887–89, s. 3–107) i Prosadikter
från Sveriges medeltid.
2
Textvittnet i Ups. C 528 har utgetts av Stephens (1847, s. 609–621) i det första bandet av Ett
forn-svenskt legendarium.
3
Festdagen förekommer inte heller i Linköpingskalendariet eller i de vadstenensiska bönbokskalendarierna (dessa specificeras i fotnot 4 på s. 54), och det återfinns inte någon legend den
aktuella dagen i Holm. A 3, som förutom påskveckans läsningar rymmer bordsläsningen för perioden 28 oktober till 31 december. Observera dock att inte alla de helgon som är upptagna i
Linköpingskalendariet under den givna perioden är representerade med en legend i Holm. A 3.
Det förekommer t.ex. ingen legend för S. Barbara, som firades den 4 december. Istället möter
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att skicka den kortare redaktionen av legenden ur det Fornsvenska legendariet.
Helgonlegenderna i Vadstenasystrarnas bordsläsningshandskrift, Holm. A 3,
är generellt korta och över hälften (17 st.) av de sammanlagt 27 förekommande
helgonlegenderna är hämtade från denna källa (Carlquist 2007, s. 286).
Helgonlegender på folkspråket förekom emellertid inte enbart som bordsläsning, utan rekommenderades även till läsningen på kvällsmötet (jfr kap. 26 i
Lucidarium), och det är möjligt att legenden om Barlaam och Josaphat har varit
avsedd att användas vid detta tillfälle.1 Textens skrift och generella layout i renskriften (produktionsenhet 3b), som får antas ha varit den av de två versionerna
som var tänkt att användas som läsexemplar, överensstämmer med det textmaterial som brukar knytas till systrakonventet i Vadstena kloster. Men i brist på
en fullständigt renskriven text kan man föreställa sig att även konceptet (produktionsenhet 3a) användes. Det är dock ytterst tveksamt om denna version
med alla strykningar, tillägg och hänvisningar kors och tvärs har kunnat användas till högläsning (observera dock att skriftutförandets formalitetgrad är i
stort sett densamma i både koncept- och renskriftsversion). Men det är möjligt att den kan ha använts av den enskilde, t.ex. som källa till exempla i dennes
predikoförberedelser. I handskrifter som härstammar från Vadstenabrödernas
bibliotek möter flera predikningar där exempla ur legenden ingår. Och även om
den svenske översättaren i likhet med den latinska förlagan har utelämnat flera exempla och en mängd avsnitt där Barlaam kungör teologisk lärdom (Ståhle
1956, sp. 345), rymmer textvittnet ett stort antal exempla. Det kan inte heller
uteslutas att textvittnet har utgjort en källa till lekbrödernas undervisning, som
exempelvis skulle avhandla helgonens seder och liv (jfr t.ex. avsnitt 4.2.1). Som
tidigare nämnt, bland annat i avsnitt 4.2.1, kan man föreställa sig att det existerande textmaterialet delades mellan de två konventen i klostrets inledningsskede, när textmaterialet förmodligen var ganska begränsat. Det förekommer inga
markeringar i textvittnet som kan ge några indikationer på samtidens bruk av
texten.

en hänvisning (99va22–24) till en annan handskrift där legenden uppges finnas (Carlquist 2007,
s. 306).
1
En fingervisning om legendens bruk i Vadstena kloster ger möjligen en notis i RA E 8913
(tidigare Skokloster 15 4°) där det på 64v har noterats ”Celebramus diem animarum in historia
Barlaam in fine et est sermo” (i översättning: ”Vi firar alla själars dag med Barlaams legend till slut,
samt håller predikan”). RA E 8913 är en helt latinspråkig handskrift som med stor sannolikhet
är tillkommen i Vadstena kloster. Innehållet utgörs av en blandning av hagiografiskt material
och andra texter relaterade till den heliga Birgitta och hennes dotter Katarina och har tillkommit
över en tidsperiod från början av 1470-talet fram till 1521 (Andersson 2008, s. 14–15). För en
mer utförlig beskrivning av handskriften och dess innehåll, se Fröjmark (1992, s. 183–185) (jfr
även Andersson 2010, s. 28–29). En text om alla själars dag möter i produktionsenhet 6, se vidare
avsnitt 4.7.2.
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Sammanfattning

Produktionsenhet 3 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat
enhet: tre av skrivarhänderna förekommer enbart i denna produktionsenhet och
inte i handskriften för övrigt; siduppsättningen överensstämmer inte med den
resterande delen av handskriften; kustod saknas; både den främre och den bakre yttersidan förefaller smutsigare än de övriga sidorna i produktionsenhet 3a –
detsamma kan inte sägas om produktionsenhet 3b, vilket kan vara en indikation
på att produktionsenheten på ett tidigt stadium inbundits i produktionsenhet
3a; läggstrukturen har modifierats i produktionsenhet 3a. Observera att produktionsenhet 3b har en annan utformning än de övriga läggen i produktionsenheten (och handskriften som helhet). Produktionsenhet 3a är modifierad –
fysiskt och textuellt utvidgad samt fysiskt defekt.1 Produktionsenhet 3b är modifierad – fysiskt och textuellt defekt.2
Både produktionsenhet 3a och 3b har med stor sannolikhet tillkommit i
Vadstena kloster varifrån de sedan har skickats till Nådendal med brodern Lars
Håkansson. Produktionsenhet 3b (renskrift) förefaller inte ha färdigställts vid
översändandet varför också produktionsenhet 3a (koncept) har medsänts. Och
kanske var det i detta sammanhang som produktionsenhet 3b bands in i produktionsenhet 3a, för att de två inte skulle komma ifrån varandra. Renskriftens
skrift och generella layout överensstämmer med de texter som brukar föras till
Vadstena klosters systrakonvent, och kan ha varit avsedd att användas i Nådendalssystrarnas högläsning. Det är ytterst tveksamt om konceptversionen har
kunnat användas till högläsning. Däremot kan den ha använts av den enskilde,
t.ex. som källa till exempla i brödernas predikoverksamhet eller i lekbrödernas
undervisning.

4.5 Produktionsenhet 4
Produktionsenhet 4 återfinns på blad 170–177 och utgörs av ett lägg med åt- (n)
ta blad (jfr figur 4.5 på nästföljande sida). Textinnehållet är enligt Per-Gunnar
Ottosson (1977, s. 127 och 148) förmodligen rester av en längre text, vilket antingen betyder att det saknas blad i föreliggande lägg eller att det ingått fler lägg
i denna produktionsenhet. Produktionsenhetens i så fall ofullständiga karaktär
kan vara en indikation på att den använts separat och därmed utsatts för större
slitage än om den varit inbunden i en handskrift. Inte desto mindre framstår det (a)
1

Det saknas ett blad i resp. lägg 14 och 16, men det tycks inte i något av fallen ha inverkat på
texten.
2
Det inledande bladet felar. Bladet har sannolikt varit blankt (ingenting av textens inledning
saknas) och bortskurits i samband med produktionsenhetens inbindning i A 49. Lägg märke till
att bladet tycks ha varit tillstädes i en tidigare inbindning.
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Figur 4.5: Läggfördelning i produktionsenhet 4
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(c)

nuvarande läggets yttersidor (170r och 177v) smutsigare än de övriga sidorna i
lägget, vilket antyder att det använts separat under en längre tidsperiod i sin
nuvarande utformning.
Produktionsenheten är helt skriven på papper. Inga vattenmärken kan med
säkerhet urskiljas. Bladen mäter 21,7 × 14,6 cm, vilket inte avviker avsevärt från
handskriftens övriga blad (jfr bilaga B på s. 209). Kustod saknas, men det kan
eventuellt bero på felande blad.
Sidorna har linjerats med både vågräta och lodräta linjer ända ut i kanten på
sidan och fastställer skriftytan till 16,3 × 10,4 cm (ca 170 cm2), inom vilken det
förekommer i genomsnitt 23,2 rader. Textinnehållet är nedtecknat i en cursiva
media/formata av en skrivare (hand F), vars hand inte förekommer för övrigt i
handskriften.
Produktionsenheten rymmer en enda text, en läkebok. Rubrik saknas, men
det är möjligen ett resultat av att textens inledning saknas. Vid textens nedskrivning har det lämnats plats för initialer som sedan införts antingen med rött bläck
eller med samma bläckfärg som löptexten. Alla initialer utom två har inskrivits.
Inga stödtecken kan urskiljas. Texten ger ett snyggt och prydligt intryck med
ytterst få korrigeringar (0,1% av det samlade antalet ord, vilket t.ex. kan jämföras med 0,7% i renskriftsversionen av texten om Barlaam och Josaphat). Initialer,
versaler ifyllda med rött bläck och paragraftecken (alinea) strukturerar texten.
Illuminationer saknas. En färgad initial och versaler ifyllda med rött bläck utgör
den enda dekorationen, men återfinns enbart på en sida i produktionsenheten
(171r).
På produktionsenhetens första sida (170r) har en annan, men samtida, hand
noterat ”nadhen dals closters book” i den övre marginalen, och enligt Henning
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(1960, s. 152, fotnot 221) markerar notisen det första bladet i handskriftens andra del (blad 170–238) nedtecknad i Nådendals kloster i den senare hälften av
1400-talet. Men bortsett från en motsvarande marginalnotis på 239r (se avsnitt
4.12) finns det ingen anledning att betrakta denna del av handskriften som en
separat del, åtskiljd från handskriftens avslutande del (blad 239–268).
Det är dock inte helt givet att läkeboken tillkommit i Nådendals kloster.
Notisen på produktionsenhetens första sida tycks snarare antyda att texten inte skrivits där. För varför skulle man i Nådendals kloster ha haft behov för en
sådan notis? Det kan naturligtvis inte uteslutas att det varit tänkt som en hänvisning till vilket framtida sammanhang texten var tänkt att ingå i. Notisen förefaller dessutom vara skriven av samma skrivarhand som skrivit den notis som
möter på första sidan av produktionsenhet 3a, vilken antas ha tillkommit i Vadstena kloster och sedan förts med till Nådendal av Vadstenabrodern Lars Håkansson (jfr avsnitt 4.4.1). Jämför även Klemming (1883–86, s. 503) som menar
att läkeboken tycks vara skriven i Vadstena kloster – dock utan att underbygga
sitt påstående – och att den därifrån skickats till Nådendal.

4.5.1

Läkebok

Läkeboken innehåller recept på olika växtmedicinska blandningar som uppges
kunna lindra eller bota en lång rad olika sjukdomar och besvär – alltifrån öronvärk och benbrott till ormbett och klåda.1 Men här förekommer också rent praktiska råd, t.ex. om hur man kan förebygga skador av mal på kläder och hur man
får loppor och löss att hålla sig borta.2
Läkedomsråden är huvudsakligen grupperade efter botemedel, som utgörs
av rökelse, en, myrra, senap, bävergäll, malört, nässla och pors (omnämnda i den
ordning de uppträder i texten). Vissa av de upptagna ämnena återges både med
sitt latinska och svenska namn, t.ex. ”JVniperus thet ær enetræ oppa swænsko”
(171r1) eller ”malyrt thet kallar absinthium oppa latino” (175r1). På framför allt
de två inledande rectosidorna (170r och 171r) har olika sjukdomar och besvär,
som det aktuella ämnet kunde behandla, noterats i den yttre marginalen med
till synes samma skrivarhand som skrivit löptexten. Detta torde ha underlättat
uppgiften att finna fram till ett botemedel för den åkomma man ville behandla.
Sist i lägget följer ett stycke vilket, till skillnad från de övriga, är uppställt efter

1

Fsv. bibl. nr 363. A 49:s textvittne har utgetts av Klemming (1883–86, s. 153–162) i Läke- och
örte-böcker från Sveriges medeltid.
2
Här ordineras även att blanda malört i bläcket för att mössen inte ska gnaga sönder boken: ”Jtem
mws æther ey the book ther scrifwas medh thet blæk ther medh malyrt siuds” (175v20–22).
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sjukdomstillstånd, som i detta fall utgörs av skorv. Avsnittet har försetts med
en rubrik: ”Contra furfures siue rasta quod est skorfuir” (177v5).1
Avsnitten om rökelse, senap, malört, nässla och delar av stycket om myrra
är översättningar och bearbetningar av motsvarande stycken i Henrik Harpestrengs danska örtabok, medan partierna om en, bävergäll och pors är översättningar av motsvarande avsnitt i Bartholomeus Anglicus’ De proprietatibus
rerum.2 Källorna till den del av avsnittet om myrra som inte hämtats från Harpestreng har, liksom det avslutande stycket om behandlingen av skorv, inte fastställts (jfr även Ottosson 1977, s. 148 med fotnot 177).
I svensk översättning har inga direkta parallelltexter till textvittnet i A 49
bevarats, men svenskspråkiga läke- och örtaböcker finns spridda i flera olika
slags handskrifter – både sådana som kan knytas till klostermiljö och sådana
som kan föras till lekmannamiljö.3
Det fanns utan tvivel ett behov för att kunna vårda och bota de sjuka medlemmarna i ett kloster, och enligt Birgittas anvisningar i kap. 35 i Revelationes
extravagantes skulle det finnas ett rum för de sjuka som behövde undersökas
och vårdas i både brödra- och systrakonventet (Hollman 1956, s. 142). Och från
Vadstenabrödernas bibliotek har ett antal handskrifter med medicinskt innehåll
bevarats, bl.a. en handskrift från 1200-talet, troligen av franskt ursprung, som
enligt Sten Lindroth (1975, s. 158) innehöll det mesta en läkare under medeltiden behövde veta.4 De medicinska texterna från brödernas bibliotek är nästan uteslutande på latin, men texter med läkedomsråd på folkspråket – dock
med flera latinska inslag – förekommer, t.ex. i Ups. C 19 (77r, 80r–82v och
292r–293v) och Ups. C 22 (6r–8v).
Det är emellertid oklart om dessa texter överhuvudtaget har använts i brödrakonventet. I exempelvis Ups. C 19, som är sammansatt av flera delar, ingår
några av de medicinska texterna i den del av handskriften (lägg 7–17 motsvarande blad 72r–249v) som antas ha förts med in i klostret av Bonde Johansson,
kyrkoherde i Köping på Öland, då han inträdde i klostret år 1440 (Schück 1991,
s. 448, jfr även DV 504). Vissa av texterna (daterade 1448–55) har införts efter
kyrkoherdens inträde i klostret, men Schück (1991, s. 448) menar att den största
delen av innehållet troligtvis nedtecknats före klosterinträdet. Detta betyder att
1

I översättning: ”Mot fjällig hudinfektion eller klåda som är skorv”. Ordformen ”rasta” är möjligen en förvanskning eller felskrivning av en avledning av verbet rado, som bl.a. kan översättas
med ”klia”.
2
Partiet om en avslutas med en angivelse av källan: ”thetta scrifuas j proprietatibus rerum book”
(171v4).
3
Användningsmiljön för samtliga handskrifter innehållande folkspråkliga läke- och örtaböcker
har dock inte fastlagts.
4
Lindroth uppger ingen handskriftssignatur, men det rör sig förmodligen om Ups. C 661 (jfr
MHUU, band 6, s. 234–235).
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huvuddelen av textinnehållet, häribland vissa av de medicinska texterna, tycks
ha nedskrivits av Bonde Johansson i egenskap av kyrkoherde och reflekterar
förmodligen därför de behov och intressen han hade i detta ämbete (jfr Schück
1991, s. 451–452). Texterna har alltså inte tillkommit specifikt i syfte att användas i klostret, och det är, som nämnt ovan, osäkert om de överhuvudtaget kom
att begagnas där.
Ups. C 22 är enligt Nyberg (1990, s. 82–83) en bönbok som tillhört en av
prästbröderna i Vadstena kloster.1 Dess tillkomsthistoria har inte klarlagts, varför det inte går att fastställa om det medicinska innehållet i denna handskrift
tillkommit i klostret eller om det förts med in i klostret av en inträdande broder
(jfr MHUU, band 1, s. 227). Det är dock ytterst sannolikt att den samling böner
eller verser, som återfinns på blad 61 i handskriften, har nedskrivits i klostret.
Bönerna vänder sig till de tretton apostlarna och utgår från de tretton altare för
var och en av apostlarna som enligt Revelationes extravagantes (kap. 34) skulle
sättas upp i klosterkyrkans västkor dit enbart bröderna hade tillträde (jfr Nyberg 1990, s. 87–88 och Alf Härdelin 2003, s. 13–14 med vidare hänvisningar).2
Bland de handskrifter som antas ha tillhört systrarna i Vadstena kloster förekommer inga texter med medicinskt innehåll, men det är inget argument för att
de aldrig har haft några texter av detta slag. Textens skrift och generella layout
i A 49 överensstämmer med de texter som brukar föras till Vadstena klosters
systrakonvent. De latinska inslagen i A 49:s textvittne är betydligt färre än i
de två brödrahandskrifterna (Ups. C 19 och Ups. C 22) och åtföljs i de flesta
fall av en översättning till svenska, vilket talar för en mottagare med inga eller
begränsade latinkunskaper.
I läkeboken förekommer även råd för sådant som inte torde ha omfattat
klosterfolket, t.ex. hur man stärker livmodern för att hjälpa fostret och hur man
får ut ett dött barn. Detta kan naturligtvis bara bero på att texten är en okritisk
avskrift utan någon särskild mottagargrupp i åtanke. All kunskap inom detta
område torde dessutom ha varit värdefull, och kanske läkeboken representerar den medicinska kunskap som fanns eller ansågs önskvärd att ha i klostret
(Inger Larsson 2010, s. 37). På grund av den stränga klosterklausuren är det
tveksamt om man mottagit sjuka personer utifrån, men Berthelson (1946, s. 95)
menar att instruktionerna i Revelationes extravagantes (kap. 29) om placeringen
av brödrakonventets sjukstuga i klosterområdets ytterkant, i närheten av en port
till yttervärlden, kan vara ett tecken på detta. Det finns dock inga uppgifter om
1

Nyberg (1990, s. 82–83) nämner enbart att handskriften har tillhört en av ”birgittinprästerna”,
men eftersom handskriften har tillhört brödernas bibliotek i Vadstena kloster (MHUU, band 1,
s. 228), torde det vara rimligt att anta att det är en av prästbröderna i Vadstena kloster som Nyberg
åsyftar.
2
De aktuella bönerna återfinns även i Ups. C 50 (146r–v).
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huruvida detta direktiv kom att utföras i Nådendals kloster (jfr även Leinberg
1890, s. 239).

4.5.2 Sammanfattning
Produktionsenhet 4 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat enhet: skrivarhanden förekommer enbart i denna produktionsenhet och inte i handskriften för övrigt; siduppsättningen överensstämmer inte med handskriftens resterande del; det förekommer ingen kustod som knyter ihop detta
lägg med det efterföljande (men det kan eventuellt bero på att det avslutande
bladet saknas); både den främre och den nuvarande bakre yttersidan förefaller
smutsigare än de övriga sidorna i produktionsenheten; om produktionsenheten inte är bevarad i sin helhet kan det vara ytterligare en indikation på att den
använts separat under en tid och därmed utsatts för större slitage än om den
varit inbunden i en handskrift. Det kan inte avgöras om produktionsenheten är
intakt eller modifierad – fysiskt och textuellt defekt.
Produktionsenheten ingår i den del av A 49 som antas ha tillkommit i Nådendals kloster under 1400-talets senare del, men notisen på produktionsenhetens
första sida kan vara en indikation på att den har sitt ursprung i Vadstena kloster.
Under alla omständigheter förefaller syftet ha varit att den skulle ingå i Nådendals klosterbok. Textens skrift och generella layout överensstämmer med de
texter som huvudsakligen möter i Vadstenasystrarnas handskrifter. De latinska
inslagen är få och oftast översatta eller förklarade, vilket pekar på en mottagare
utan några särskilda latinkunskaper. Sammantaget indikerar detta att texten har
varit avsedd för systrarna i Nådendals kloster, även om det inte kan uteslutas
att produktionsenheten har tillhört bröderna.

4.6 Produktionsenhet 5
(n)
(b)
(a)

(j)

Produktionsenhet 5 återfinns på blad 178–188 och fördelar sig över ett lägg
med ursprungligen tolv blad, av vilka det sista nu felar (jfr figur 4.6 på motstående sida). Texten är dock fullständig, och bladet har förmodligen varit blankt.
Det är emellertid oklart om det skurits bort i samband med inbindningen eller
om det gått förlorat innan dess. För det sistnämnda talar att den nuvarande
bakre yttersidan (188v), liksom den främre yttersidan (178r), är smutsigare än
de övriga sidorna i produktionsenheten, vilket inte torde ha varit fallet om det
nu felande bladet fungerat som yttersida före inbindningen. Även en stor del
av produktionsenhetens nuvarande sista sida (188v) är blank (på det blanka utrymmet förekommer dock något oläsligt klotter (probationes pennae?), som för
övrigt också förekommer mellan raderna på 187r).
Produktionsenheten är helt skriven på papper. Inga vattenmärken kan med
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Figur 4.6: Läggfördelning i produktionsenhet 5

säkerhet urskiljas. Bladen mäter 21,7 × 14,5 cm, vilket inte skiljer sig anmärkningsvärt från handskriftens övriga sidor (jfr bilaga B på s. 209). Läggets sista
blad saknas, varför det inte går att avgöra om någon kustod förelegat.
Sidorna har linjerats med både vågräta och lodräta linjer ända ut i kanten på
sidan och fastställer skriftytan till 17 × 11,7 cm (ca 199 cm2), inom vilken det
förekommer i genomsnitt 32,7 rader. Textinnehållet är nedtecknat i en cursiva
currens/media av en skrivare (hand G), vars hand inte förekommer för övrigt i
handskriften.
Produktionsenheten rymmer en enda text, Jungfru Marie salutationes. Rubrik saknas, men en stor och enkelt utsmyckad initial i rött bläck markerar textens inledning. Vid textens nedskrivning har det lämnats plats för initialer, som
sedan införts med rött bläck. Stödtecken kan inte urskiljas. Texten har ett konceptliknande utseende, men antalet korrigeringar är inte särskilt många i förhållande till andra texter som ger ett mer snyggt och prydligt intryck (0,9% av
det samlade antalet ord, vilket t.ex. kan jämföras med 0,7% i renskriftsversionen av texten om Barlaam och Josaphat). Initialer, versaler ifyllda med rött bläck,
paragraftecken (alinea) och rubriker strukturerar texten. Illuminationer saknas.
Färgade och vid något tillfälle enkelt ornamenterade initialer samt versaler ifyllda med rött bläck utgör den enda dekorationen.

(i)
(g)
(l)
(k)
(p)

(m)
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4.6.1

Jungfru Marie salutationes

Jungfru Marie salutationes är en betraktelse över Jungfru Marias liv från conceptio (avlelse) till assumptio (himmelsfärd).1 Textens stomme utgörs av ett kort
Mariaofficium uppbyggt kring fem hälsningar till Jungfrumodern. Inledningsvis möter en utläggning kring fördelarna med att läsa och begrunda olika texter
till Jungfru Maria, och det meddelas även om stora avlater. Härefter följer noggranna anvisningar för vilka texter (psalmer, böner, antifoner m.m.) som skulle
läsas, i vilken ordning samt, i något fall, hur de skulle utföras (med knäfall). Vissa texter är återkommande, medan andra är specifika för respektive hälsning.
De fasta liturgiska inslagen är på latin och anges endast med sina inledningsord,
förmodligen eftersom den avsedda mottagaren förväntades kunna dem, medan
de varierade bönerna till Maria är på svenska (rubrikerna till dessa är dock på
latin) och återges i sin helhet.
I svensk språkform har texten förutom i A 49 bevarats i Ups. C 50
(113v–124v). Textvittnet i A 49 är sannolikt en avskrift av uppteckningen i
Ups. C 50. Detta indikeras inte minst av att de ändringar som gjorts i Ups.
C 50 har införts i A 49:s textvittne. Och bortsett från några enstaka avvikelser,
som i de flesta fall kan förklaras som typiska avskrivningsfel (t.ex. överhoppade
ord), överensstämmer de två textvittnena närmast ordagrant (se vidare Geete
1904–05, s. xvii–xviii). Jfr:
O Thu mænniskia hulken som lysther andelica lustas betracta aldhra
hælgasta Jumffru Maria ærofulla wphoff liuerne Ok huro hoon war
vpførdh til hymna Sanka saman medh aatwacht ok gøøm j thino hiærta
ok aminnelse som andhra dropa drypandis aff hænna søtma Thessa
fæmtyghi Puncta her æfter scriffna (A 49, 178r8–13)
O Thu mænniskia / hulken som lyster andheligha lustas betractha alla
hælghasta Jomffrunna Marie2 ærofulla vphoff liuerne / Ok huro hon
war vpførdh til hympna / Sancha saman medh athwacht / ok gøm j thino
hiærtha oc aminnelse / som andra dropa drypandis aff hænna søtma /
Thessa ffæmtighi punctana her æffther scriffna (Ups. C 50, 114r8–13)

Det föreligger dock två större skillnader mellan de båda textvittnena. För det
första är den avslutande kollektbönen på latin i Ups. C 50, medan den i A 49
har översatts till svenska. För det andra föreligger bönerna till Maria i den femte
hälsningen både på svenska och latin i Ups. C 50, men i A 49 enbart på svenska.
1

Fsv. bibl. nr 896. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1904–05, s. 349–378) i Skrifter till
uppbyggelse från medeltiden. Bönerna (Fsv. bibl. nr 952) har utgetts separat av Geete (1907–09,
s. 260–274) i Svenska böner från medeltiden som bön nr 123b.
2
I handskriften skrivet ”Mairie”.
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Detta ska eventuellt uppfattas som en anpassning av textvittnet i A 49 till dess
avsedda mottagare. Men det kan möjligen också röra sig om olika stadier i bearbetningen av texten, dvs. att textvittnet i Ups. C 50 utgör ett tidigare utkast
av texten än A 49:s textvittne.
De två textvittnena antas vara nedtecknade av samma skrivare. Enligt Geete
(1904–05, s. xvii) är ”[d]e bägge stilarnes identitet [...] höjd öfver allt tvifvel”.
Textvittnenas skrift och generella layout är mycket ensartad och överensstämmer med de texter som möter i Vadstenabrödernas handskrifter. Och Ups. C 50
har förmodligen också, åtminstone delvis, nedtecknats i Vadstena klosters brödrakonvent. Handskriften har under alla omständigheter ingått i Vadstenabrödernas bibliotek.1 Bägge textvittnena har ett konceptliknande utseende. Geete
(1904–05, s. xvii) menar att textvittnet i C 50 är mer konceptliknande än A 49:s,
men Carlquist (2002, s. 82) är av omvänd uppfattning och hävdar att texten i
A 49 ger intryck av att vara en slags skrivövning (Carlquist tycks inte vara medveten om att de två textvittnena av allt att döma är skrivna av samma skrivare
eller att textvittnet i A 49 sannolikt är en avskrift av Ups. C 50:s textvittne).
Ups. C 50 är en enkel pappershandskrift i ungefär samma format som A 49
(bladstorlek 21,5 × 15 cm). I likhet med A 49 uppvisar Ups. C 50 en kodikologisk heterogenitet. Handskriften är skriven av flera händer i huvudsakligen
en cursiva currens, och har en olikartad siduppsättning vad gäller exempelvis
skriftytans mått och radantal. Kustoder saknas genomgående. Innehållet är av
blandad karaktär. Här förekommer bland annat texter om mässans firande och
efterlevnaden av klosterregeln, böner, predikningar, biktanvisningar och ett utdrag ur Birgittas uppenbarelser. Ungefär hälften av innehållet är på svenska,
medan den andra halvan föreligger på latin. Vid några tillfällen är den svenska
texten en översättning av en i handskriften förekommande latinsk text.
En del av handskriftens texter har, som omnämnt tidigare, sannolikt nedskrivits i brödrakonventet i Vadstena kloster. Så är t.ex. förmodligen fallet med
de texter som rör klostrets interna förhållanden såsom de förmaningar som generalkonfessorn i Vadstena kloster, Hans Borkvardsson, riktat till systrarna och
den stadga som sägs vara utarbetad av abbedissan Bengta Gunnarsdotter tillsammans med generalkonfessorn Magnus Unnesson, biktfäderna och de äldre systrarna. Men här förekommer även texter som förefaller ha varit avsedda för lekmännens biktundervisning, och dessa kan principiellt ha tillkommit och använts
både innanför och utanför klostrets murar. I MHUU (band 1, s. 334) dateras
handskriften till 1400-talets andra hälft, och om Nybergs (1990, s. 88) påstående
att innehållet i handskriften förts samman av Magnus Unnesson är riktigt, torde
handskriftens datering kunna sättas till senast år 1470, som var det år brodern

1

Vadstena klosterbiblioteks treställiga signum återfinns på försättsbladets rectosida.
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avled (DV 808).1 Några av handskriftens texter (145r–v och 151r–151r) kan
dock, enligt Härdelin (2003, s. 26–27), tidigast ha nedtecknats detta år.
Det är emellertid tveksamt om texten Jungfru Marie salutationes har varit
tänkt att användas som sådan av bröderna. Som nämnt tidigare i avsnitt 4.3.2
kan man inte ta för givet att en text som tillhört brödrakonventet också har använts där. Förmodligen har den här behandlade texten enbart haft funktionen
att tjäna som förlaga i brödrakonventet för en text avsedd för systrarna. För detta talar inte minst textens innehåll som uppvisar stora likheter med systrarnas
veckoritual, Cantus sororum, vilken utgjordes av ett Mariaofficium som i likhet
med föreliggande text följde Jungfrumoderns liv från conceptio till assumptio.
Och att åtminstone textvittnet i A 49 har varit avsett för en kvinnlig mottagare
indikeras av fraserna ”Jach owærdhug syndherska” (188r14) och ”jach syndherska” (188r23) i den avslutande kollektbönen. Fraserna saknar motsvarighet i
den latinska version av kollektbönen som föreligger i Ups. C 50.
Det korta Mariaofficium, kring vilket Jungfru Marie salutationes är uppbyggd, återfinns i flera av Vadstenasystrarnas bönböcker, t.ex. Holm. A 43
(59r–67v), Holm. A 81 (18r–31r), Holm. A 82a (105v–107r) och Ups. C 12
(91r–106r). Och systrarna har sannolikt varit väl förtrogna med flera av de texter (psalmer, böner, antifoner etc.) som ingick i texten, vilket förmodligen är
anledningen till att dessa texter endast återges med sina inledande ord.

4.6.2 Sammanfattning
Produktionsenhet 5 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat
enhet: skrivarhanden förekommer enbart i denna produktionsenhet och inte i
handskriften för övrigt; siduppsättningen överensstämmer inte med andra delar
av handskriften; både den främre och den nuvarande bakre yttersidan förefaller
smutsigare än de övriga sidorna i produktionsenheten; det blad som ursprungligen har utgjort läggets sista blad har förmodligen varit blankt. Produktionsenheten är modifierad – fysiskt defekt, men textuellt komplett.
Produktionsenheten ingår i den del av A 49 som antas ha tillkommit i Nådendals kloster under 1400-talets andra hälft. Men som Geete (1904–05, s. xix) påpekar kan textvittnet lika gärna ha nedtecknats i Vadstena kloster under samma
period, eftersom textvittnet i A 49 tycks vara en direkt avskrift av ett textvittne
i en av Vadstenabrödernas handskrifter (Ups. C 50). De två textvittnena har en
mycket ensartad utformning och förefaller vara nedtecknade av samma skrivare. Innehållsmässigt harmonierar texten med de texter som antas ha använts i
Vadstena klosters systrakonvent, och det Mariaofficium kring vilket texten är
1

Magnus Unnesson reste år 1462 i egenskap av generalkonfessor till Nådendal för att reformera
klostret där (DV 722, jfr avsnitt 3.1).
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uppbyggd möter även i flera av Vadstenasystrarnas bönböcker. Inalles kan detta
vara en indikation på att A 49:s textvittne har hört hemma i brödrakonventet i
Nådendals kloster, där det har haft funktionen att tjäna som förlaga till en text
som i sin tur har varit avsedd för systrarna.

4.7 Produktionsenhet 6
Produktionsenhet 6 återfinns på blad 189–210 som fördelar sig över två lägg
med tio resp. tolv blad (jfr figur 4.7 på nästföljande sida). Det andra lägget har
antagligen supplerats med två blad för att skrivaren skulle få plats med den resterande delen av produktionsenhetens huvudtext. Texten kom dock inte att fylla
hela detta lägg (texten avslutas på 209r), vilket har gett skrivaren möjlighet att
lägga till en kortare text på de tre avslutande sidorna (209v–210v).
Produktionsenheten är helt skriven på papper. Delar av ett vattenmärke
kan urskiljas, men har inte identifierats. Bladen mäter 21,5 × 14,6 cm, vilket
inte skiljer sig nämnvärt från handskriftens övriga blad (jfr bilaga B på s. 209).
Yttersidorna (189r och 210v) framstår både smutsigare och mer slitna än de
övriga sidorna i produktionsenheten. Kustoder förekommer varken mellan de
två läggen eller i övergången till nästföljande lägg.
Sidorna har linjerats med både vågräta och lodräta linjer ända ut i kanten på
sidan och fastställer skriftytan till 16,5 × 11 cm (ca 182 cm2), inom vilken det
förekommer i genomsnitt 30,9 rader. Textinnehållet är nedtecknat i en cursiva
currens/media av en skrivare (hand H), vars hand inte förekommer för övrigt i
handskriften.
Produktionsenhetens huvudtext utgörs av Sju vise mästare som fördelar sig
på 189r–209r18. Den resterande delen av 209r är blank. Texten är försedd med
en rubrik på svenska och latin, som nedtecknats med rött bläck i den övre marginalen, ”Hær byrias de septem sapientibus”. Vid textens nedskrivning har det
lämnats plats för initialer, men enbart den initial som inleder texten har införts
(med till synes samma röda bläck som rubriken).1 Ett stödtecken, som anger
vilket tecken som skulle inskrivas, kan urskiljas. På de tre avslutande sidorna
(209v–210v) har en kortare text infogats, En munk i Rom. Texten saknar rubrik. Vid textens nedskrivning har det lämnats plats till en initial, som dock inte
införts. Ett stödtecken kan urskiljas på dess plats. Det har gjorts få korrigeringar i texterna (0,9% av det samlade antalet ord), men texterna ger i trots av detta
inte ett lika snyggt och prydligt intryck som exempelvis renskriftsversionen av
texten om Barlaam och Josaphat. Texterna har strukturerats bl.a. med hjälp av

1

Rött bläck förekommer för övrigt enbart på de tre inledande sidorna (189r–190r) i
produktionsenheten.
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(m)

initialer (även om de till största delen inte har införts), versaler ifyllda med rött
bläck och paragraftecken (alinea). Illuminationer saknas. En färgad och enkelt
ornamenterad initial samt versaler ifyllda med rött bläck utgör den enda dekorationen, men förekommer enbart på de tre inledande sidorna (189r–190r).

4.7.1

Sju vise mästare

Sju vise mästare1 är berättelsen om sonen till kejsaren av Rom som blir oskyldigt
anklagad för att ha försökt förföra sin unga styvmoder (i själva verket förhåller det sig omvänt). Styvmodern ber kejsaren upprepade gånger om att avrätta
sonen, men varje gång blir han räddad av en av de sju vise mästarna, som uppfostrat och undervisat pojken. För att försöka övertala kejsaren berättar både
styvmodern och de sju vise männen historier för att framhäva sin ståndpunkt.
Sonen blir till sist frikänd, medan styvmodern döms till döden.
I svensk översättning har texten förutom i A 49 bevarats i två handskrifter,
AM 191 fol (126r–137v) och Holm. D 4 (246r–264r). Det är dock endast i A 49
som texten möter i sin helhet. I Holm. D 4 saknas inledningen, i AM 191 fol
slutet.2 Ordalydelsen i de tre textvittnena avviker väsentligt, vilket sannolikt
beror på att de härrör från tre av varandra helt oberoende översättningar. Medan

1

Fsv. bibl. nr 348. A 49:s textvittne har utgetts av Klemming (1887–89, s. 175–218) i Prosadikter
från Sveriges medeltid.
2
Detta motsvaras av 189r1–190r8 i A 49 (sida:rad i utgåvan 175:2–177:25) resp. 200r17–209r19
(sida:rad i utgåvan 199:25–218:32).
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textvittnena i A 49 och Holm. D 4 tycks ha översatts från latinska förlagor,1
förefaller textvittnet i AM 191 fol återgå på en medellågtysk förlaga (se t.ex.
Ståhle 1967, s. 116–117, Holm 1993, s. 587 och Massimiliano Bampi 2007, s. 19).
Jfr:2
⟨H⟩Ær j stadhenom war en rikyr man ok han haffde en yrtagaardh medh
manghom godhom yrtom ok træ Ther j blandh stodh en gran stor Wm
hona læt han græffwa ok godha iordh bæra / Aff henne wægxte en litin
gren wæl æpter hans wilia (A 49, 191r30–191v2)
Hær i stadhin war en borghare som hafdhe en fagher trægardh. oc margh
godh træ i honum Mit i trægardhin stodh en mykith høgh gran. oc
borgharen læt all tiidh graffwa om henne røter oc gødha them swa at
hon wæxste alzstingx høgh. oc henna grena widha. Ok aff henna root
wæxte op en litin gran. aff hwilke borgharen gladdis mykith (Holm. D 4,
247r42–50)
thet war en mækta rik herra j rom han hade en aldra skønasta trægaardh
øwer alla andra trægaarda j huilkom trægaard stodh eth aldra ærligasta
och dygdeligasta trææ som kalladis biua och thet war ganska huit
och ærlighan pryth medh mangom grenom tæs træs frukt war godh
før alskona sot och siukdom aaf samma træs roth opran en tælingh
(AM 191 fol, 131r16–24)

Det faktum att Sju vise mästare har översatts till svenska åtminstone tre gånger
är rimligtvis ett vittnesbörd om textens popularitet – en popularitet den tycks
ha bevarat ända in på 1800-talet. Texten blev tryckt första gången år 1642 (Jöran
Sahlgren 1946, s. 12, Ronge 1970, sp. 319 och Holm 1993, s. 587).
AM 191 fol är en pappershandskrift i ett långsmalt format (bladstorlek
27,5 × 10,2 cm) nedtecknad av åtta olika händer i huvudsakligen en cursiva currens/media (David Kornhall 1959, s. 66–80, se även Per-Axel Wiktorsson 2007,
s. 11–13).3 Handskriften tycks vara sammansatt av olika ursprungligen separata delar som sammanbundits i fel ordning (se t.ex. Kristian Kålund 1889, s. 157,
Klemming 1867–68, s. 274, Åström 1995, s. 86–90, Carlquist 2002, s. 109 och

1

Översättningen i Holm. D 4 är nära besläktad med den latinska textversion av Sju vise mästare
som föreligger i en handskrift som tillhört Vadstenabrödernas bibliotek, Ups. C 7. Den latinska
text som A 49:s textvittne troligen är översatt från torde dock ha avvikit rätt markant från texten
i Ups. C 7 (Gunnar Blomqvist 1941, s. 263–264 och Hans H. Ronge 1970, sp. 318, jfr dock Gösta
Holm 1993, s. 587).
2
Enligt Kurt Erich Schöndorf (1992, s. 66) återgår redaktionen i AM 191 fol förmodligen på
Lucas Brandis’ tryck från omkring år 1478, eller en version som låg mycket nära denna.
3
En text, Margareta Clausdotters Birgittakrönika (115r–123v), är skriven i en hybrida media.
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Wiktorsson 2007, s. 8). Innehållet utgörs av flera olika texter skrivna på antingen rim eller prosa, t.ex. Flores och Blanzeflor (Fsv. bibl. nr 68), Prosaiska krönikan (Fsv. bibl. nr 326) och Margareta Clausdotters Birgittakrönika (Fsv. bibl.
nr 323). Förutom en kort latinsk bön till Maria, förekommer endast en utpräglad religiös text i handskriften, En syndares omvändelse (Fsv. bibl. nr 102), som
liksom flera av de övriga texterna är skriven på rim.
Delar av den nuvarande handskriften uppges i en notis på sid 49r ha tillhört
Johan Gerdsson, kaplan i Askeby kloster, vilket man i tidigare forskning har
anfört som stöd för att handskriften också har tillkommit i detta kloster, som
för övrigt var ett cisterciensiskt nunnekloster.1 Carlquist (2002, s. 112) menar
dock att handskriften inte ska betraktas som en klosterhandskrift, utan snarare
som kaplanens eget ”privatbibliotek” (jfr även Kornhall 1959, s. 79). Hur eller
till vad Johan Gerdsson har använt handskriften är oklart, men Bampi (2007,
s. 38) framhåller att man kan föreställa sig att några av handskriftens texter,
t.ex. Sju vise mästare, kan ha använts i undervisningen av nunnorna i Askeby
kloster.
Wiktorsson (2007, s. 14–15) hävdar emellertid att handskriften utan tvivel
är ett beställningsarbete utfört av Johan Gerdsson. Notisen på 49r menar han
inte ska uppfattas som att handskriften ägdes av Johan Gerdsson, utan som ett
sätt för kaplanen att ”värna om sin rätt till volymen”, eftersom han höll på att färdigställa den åt sin uppdragsgivare. Uppdragsgivaren ska enligt Wiktorsson ha
tillhört högfrälset i Östergötland. Som Wiktorsson (2007, s. 13) mycket riktigt
påpekar kan notisen inte ge något stöd till antagandet att handskriften skulle ha tillkommit i Askeby kloster. Notisen anger enbart att kaplanen har hört
hemma i Askeby kloster, och Wiktorsson (2007, s. 13) menar att denna uppgift
”[s]narast skulle [...] kunna tolkas så att handskriften har skrivits någon annanstans, exempelvis på någon stormans gård”.2 Men att Johan Gerdsson nämner
sig själv som kaplan i Askeby kloster kan eventuellt bara uppfattas som en titel
han rent rutinmässigt har tillfogat, och i så fall kan boken likaså gärna ha skrivits i klostret som på någon stormansgård. Om AM 191 fol har varit avsedd för
en lekman, skulle det kunna vara förklaringen till att den både till innehåll och
layout överensstämmer med handskrifter som använts i en lekmannamiljö (jfr
Carlquist 2002, s. 40–46). Handskriften är tillkommen i slutet av 1400-talet (se
t.ex. Kornhall 1959, s. 80).
Holm. D 4 är liksom AM 191 fol skriven helt på papper (en innehållsförteckning skriven på pergament förekommer dock inledningsvis) och har sam1

”Et est liber dominj johannis gerardi cappellani monasterij askaby”. Notisen återges i sin helhet
bl.a. i Carlquist (2002, s. 110) och Wiktorsson (2007, s. 12–13).
2
Wiktorsson (2007, s. 14–15) gör en intressant koppling mellan handskriften och godset Nygård
i Tjusts härad i Småland.
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ma långsmala format som denna (bladstorlek ca 28,5 × 10 cm). Handskriften
är nedtecknad av fem olika skrivare i en cursiva currens/media. Innehållet består
av ett stort antal texter av såväl underhållande, uppbygglig som praktisk karaktär, t.ex. de tre Eufemiavisorna (Fsv. bibl. nr 68–70), Lucidarius (Fsv. bibl. nr
261), Speculum missae (Fsv. bibl. nr 269), Sju sakrament (Fsv. bibl. nr 268), vetenskapliga avhandlingar om exempelvis matsmältningen och urinen, en geografilektion om länder i Asien, Afrika och Europa samt olika utläggningar, bl.a.
om betydelsen av vilken veckodag som juldagen infaller på, Väderleksspådom
(Fsv. bibl. nr 371).1 Texterna är huvudsakligen nedtecknade på svenska, men
texter på både latin och (medellåg)tyska förekommer. Handskriften är troligen
skriven i Vadstena kloster i första hälften av 1400-talet, men har av innehåll och
layout att döma förmodligen använts i en lekmannamiljö (jfr dock diskussionen
hos Bampi 2007, s. 25–29).
Bortsett från formatet överensstämmer textens layout i A 49 med de två
textvittnena i AM 191 fol och Holm. D 4, och harmonierar mer generellt också
med de texter som producerades i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas eget bruk. I brödrakonventet kan de olika historierna i texten ha använts
som exempla i brödernas predikoverksamhet.2 Även om de texter som bröderna primärt arbetade med förmodligen förelåg på latin, kan det inte uteslutas att
också folkspråkliga texter användes. Carlquist (2011, s. 61–75) har t.ex., som
omnämnt i bl.a. avsnitt 4.2.1, i en studie av en text i Holm. A 58 (Jöns Buddes
bok) påvisat att så var fallet – åtminstone i Nådendal där Buddes handskrift
sannolikt har använts.
Historierna i texten är av underhållande karaktär, men även en uppbygglig
funktion kan urskiljas, och Ståhle (1967, s. 116) jämför historiernas funktion
med just predikobrödernas exempla, som enligt honom skulle vara underhållande men samtidigt tjäna som utgångspunkt för uppbyggliga betraktelser (jfr
även Rolf Pipping 1943, s. 95). Detta medförde i sin tur att texten kunde användas, med Schücks (1926, s. 414) ord, som både ”exempelsamling och förströelseläsning”, vilket antagligen är orsaken till att texten förekommer i handskrifter
som av allt att döma har hört hemma både i kloster- och lekmannamiljö.
Textvittnet i A 49 behöver inte nödvändigtvis ha skrivits i Nådendals kloster, utan en inträdande broder kan ha fört den med sig in i klostret, och den
behöver inte heller ha varit avsedd att användas i klostret. Kanske har den enbart varit tänkt att tjäna som förlaga till en text åt någon utanför klostrets murar,
1
De texter som i uppräkningen av handskriftens innehåll inte efterföljs av ett nummer i Fornsvensk bibliografi är skrivna på latin.
2
Det kan t.ex. inte uteslutas att det var i detta sammanhang som den latinska textversionen i
Ups. C 7 användes i brödrakonventet i Vadstena kloster. Handskriften innehåller nämligen huvudsakligen exempla och predikningar.
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liksom textvittnet i Holm. D 4 (och eventuellt också textvittnet i AM 191 fol)
tycks ha varit. Det förekommer inga notiser eller andra typer av markeringar
i texten som eventuellt kunde ha gett en fingervisning om textvittnets avsedda
bruk.

4.7.2

En munk i Rom

En munk i Rom är en berättelse om en munk vars själ får uppleva himlen och
skärselden i en dröm, vilket leder till instiftandet av alla själars dag på jorden.1
I svensk språkform finns texten enbart bevarad i A 49.
Textens något konceptartade utformning överensstämmer med de texter
som huvudsakligen producerades i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas eget bruk, och texten kan t.ex. ha varit avsedd att användas som exemplum
i brödernas predikoverksamhet. I texten illustreras det himmelska liv som väntar de själar som levt ett rättroget liv och som på ett riktigt sätt biktat för sina
synder. Men den framhåller också betydelsen av att be för de avlidnas själar och
är en uppmaning till att alla själar, liksom alla helgon, ska hedras på en särskild
dag.2
I Index exemplorum har det registrerats två förekomster av ett exemplum
med till synes samma eller liknande innehåll och sensmoral (Frederic C. Tubach
1969, nr 156, s. 19). Det ena belägget möter i en samling exempla i en handskrift
av engelsk härkomst från början av 1300-talet, Harley 2385 8° (59vb). Handskriften är skriven på latin och rymmer förutom samlingen med exempla bl.a.
en lista över bibelställen om de sju synderna, förteckningar över bibeltext för
söndagar och helgondagar samt några traktat och kortare predikningar. En av
texterna uppges ha skrivits av broder Johannes Englys (”Scriptum per fratrem
Johannem Englys”), som förmodligen har tillhört dominikanorden i det han på
ett annat ställe i handskriften omnämner sig ”frater Johannes Englys ord. pred.”.
Det sistnämnda (”ord. pred.”) är förmodligen en förkortning för Ordo (fratrum)
praedicatorum (dvs. Predikarorden) – den formella latinska benämningen för
dominikanorden. Av handskriftens innehåll att döma förefaller handskriften
ha varit avsedd för privat bruk, och samlingen med exempla har kanske fungerat som ett homiletiskt hjälpmedel. Även det andra belägget förekommer i en
samling med exempla i en (huvudsakligen) latinspråkig 1300-talshandskrift från
England, Harley 2316 12° (62v). Denna handskrifts (medeltida) tillkomst- och

1

Fsv. bibl. nr 238. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1902, s. 265–268) i Helige mäns lefverne
jämte legender och järtecken.
2
Som omtalat i avsnitt 4.4.3 (fotnot 1 på s. 76) ger en notis i RA E 8913 (tidigare Skokloster 15
4°) möjligen en indikation på hur alla själars dag firades i Vadstena kloster.
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bruksmiljö är emellertid osäker, varför den inte kan bidra ytterligare till klarläggningen av föreliggande texts bruk.1
Liksom föregående text kan denna text ha tillkommit utanför klostrets murar och följt med en inträdande broder in i klostret.

4.7.3

Sammanfattning

Produktionsenhet 6 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat
enhet: skrivarhanden förekommer enbart i denna produktionsenhet och inte i
handskriften för övrigt; siduppsättningen överensstämmer inte med den resterande delen av handskriften; kustod förekommer varken mellan de två läggen
eller i övergången till det efterföljande; bägge yttersidor framstår både smutsigare och mer slitna än de övriga sidorna i produktionsenheten; det andra och sista
lägget har supplerats med två blad i förhållande till det föregående – förmodligen för att skrivaren skulle få plats med den resterande delen av produktionsenhetens huvudtext. Detta kan möjligen vara en indikation på att det inte fanns
ett inplanerat, efterföljande lägg, men det kan också bero på att skrivaren enbart
hade fått två lägg till sitt förfogande – det eller de efterföljande läggen hade en
annan skrivare ansvar för – varför det var viktigt att den avsedda texten kunde
inrymmas i det antal lägg skrivaren nu tilldelats. Det är oklart om den kortare texten på produktionsenhetens tre avslutande sidor är ett senare tillägg eller
om den ingick i produktionsenhetens ursprungliga innehåll (men lägg märke
till att det rör sig om samma skrivarhand), och det kan därför inte avgöras om
produktionsenheten är intakt eller modifierad – textuellt utvidgad.
Produktionsenheten ingår i den del av A 49 som antas ha tillkommit i
Nådendals kloster under 1400-talets andra halva, men de facto kan det inte avgöras om produktionsenheten blivit till där eller i Vadstena kloster. Det är också
möjligt att den inte överhuvudtaget har tillkommit i klostermiljö (jfr t.ex. AM
191 fol:s förmodade tillkomst), utan att den har förts med in i klostret av en
inträdande broder. Texternas skrift och generella layout överensstämmer med
de texter som producerades i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas
eget bruk, vilket kan vara en indikation på att produktionsenheten har tillhört
bröderna i Nådendals kloster. I brödrakonventet kan de två texterna ha använts
i brödernas homiletiska verksamhet. Men det är också möjligt att i varje fall ett
av textvittnena (Sju vise mästare) enbart har haft funktionen att tjäna som förlaga till en text som varit ämnad för någon utanför klostrets murar. Jfr således att
man har argumenterat för att de två textvittnena av Sju vise mästare i AM 191 fol
1

För en mer utförlig beskrivning av de två handskrifterna och deras innehåll, se Catalogue of
Romances in the Department of Manuscripts in the British Museum med vidare hänvisningar (John
Alexander Herbert 1910, s. 521–528 och 573–581).
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Figur 4.8: Läggfördelning i produktionsenhet 7

och Holm. D 4, med vars skrift och generella layout (dock ej format) textvittnet
i A 49 också harmonierar, kan ha varit avsedda för bruk i lekmannamiljö.

4.8 Produktionsenhet 7
(n)
(j)
(i)
(a)
(g)
(l)
(k)
(p)

Produktionsenhet 7 återfinns på blad 211–218 och utgörs av ett lägg med åtta
blad (jfr figur 4.8). Produktionsenheten är helt skriven på papper. Ett vattenmärke i form av ett riksäpple kan urskiljas på ett av dubbelbladen (212 och 217).1
Bladen mäter 21,4 × 14,3 cm, vilket inte avviker påfallande från handskriftens
övriga blad (jfr bilaga B på s. 209). Yttersidorna (211r och 218v) är smutsigare
än de övriga sidorna i produktionsenheten. Kustod saknas.
Sidorna har linjerats med både vågräta och lodräta linjer ända ut i kanten på
sidan och fastställer skriftytan till 16,8 × 10,6 cm (ca 178 cm2), inom vilken det
förekommer i genomsnitt 28,9 rader. Textinnehållet är nedtecknat i en cursiva
currens/media av en skrivare (hand I), vars hand inte förekommer för övrigt i
handskriften.
Produktionsenheten rymmer åtta texter, sju böner: Femton böner till Jesu
pina (211r–212v1), Om antalet av Kristi sår (212v2–213r17), Till Jesus Kristus
för hans moders fem bedrövelser (213r18–214r10), Till din ängel (214r11–214v7),
Marias sju fröjder (214v8–216v22), Kristi pina (216v23–218r1) och Till Jesus
1

Vattenmärket är inte identiskt med de vattenmärken av samma märkestyp (nr 58 och 59) som
förekommer i Åströms (2013) förteckning över vattenmärkena i de svenska medeltida laghandskrifterna och Uppsala universitetsbiblioteks medeltida pappersbrev.
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Kristus (218r2–218v9) samt en trollformel på latin (218v10–25). Den inledande
bönen har försetts med en rubrik i den övre marginalen, skriven med en något
ljusare bläckfärg än löptexten, ”Hær byrias the fæmthan bøner”. Tre av de övriga bönerna har rubriker placerade innanför skriftytan i anslutning till löptexten,
nedtecknade med till synes samma bläck som denna, ”Hær byrias .v. drøwilse
marie” (213r18), ”Hær loffuer man oc bidher siin ængil” (214r15) resp. ”Hær
byrias læsas vij fryghde marie” (214v8). I två av dessa fall har det inte lämnats
något mellanrum vare sig till den föregående eller till den efterföljande texten
varför det omedelbart, på trots av rubriken, kan vara svårt att upptäcka textskiftet. Vid tre av de resterande fyra tillfällena markeras ny text med ett mellanrum
motsvarande två eller flera blanka rader till föregående text, medan texten vid
det fjärde och sista tillfället följer direkt efter den föregående utan något mellanrum.
Vid texternas nedskrivning har det lämnats plats för initialer, men inga av
dessa har införts. Sex stödtecken kan urskiljas.1 Texterna har ett konceptliknande utseende, med ett ganska stort antal korrigeringar (2% av det samlade
antalet ord).2 Texterna har strukturerats med initialer (även om dessa aldrig har
införts). Det förekommer inga illuminationer eller andra dekorerande element (m)
i produktionsenheten. Rött bläck saknas helt.

4.8.1 Böner
Bönerna i produktionsenheten återfinns närmast uteslutande i bönböcker som
delar flera kodikologiska karaktäristika varför de behandlas samlat i ett eget
avsnitt, som utmynnar i en gemensam sammanfattning i avsnitt 4.8.1.8.

4.8.1.1 Femton böner till Jesu pina
Femton böner till Jesu pina utgörs av 15 kortare böner om Kristi lidande – de s.k.
”15 O”, en benämning som har sitt ursprung i att de alla inleds med ett ”O”, och
en slutbön.3 Slutbönen saknas dock i vissa uppteckningar.
I svensk språkform har texten bevarats i två redaktioner, A och B (Fsv. bibl.
nr 293/945 resp. 946). De två redaktionerna är oavhängiga av varandra, och kan
vidare uppdelas i två versioner, a och b.4 I A 49 föreligger redaktion B, version a,
1

Stödtecken i strukna avsnitt har ej medräknats.
Närmare hälften av korrigeringarna är emellertid ett resultat av en felskrivning, som medfört
att inledningen till en av texterna, Till din ängel, strukits och skrivits om.
3
Fsv. bibl. nr 946. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1907–09, s. 83–87) i Svenska böner från
medeltiden som bön nr 32a.
4
Rune Palm (1999, s. 67) sammanfattar textsituationen enligt följande: ”Vi har alltså att göra
med dels olika redaktioner vilket tycks innebära större skillnader, dels olika huvudvarianter (av
2
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vilken också möter i två bönböcker som skrivits och använts i Vadstena klosters
systrakonvent, AM 422 12° (15r–v) och Holm. A 80 (122r–126v). Texten i den
förstnämnda handskriften är ofullständig. Ordalydelsen i de tre textvittnena är
likartad, men inte ordagrann. Jfr:
⟨O⟩ ihesu christe himmerikis lækære. jach helsar oc hedhrar thin
miskundhelik øgon for hwilkom al lønlik thingh openbaras. oc som
sik lotho wærdugh wara: at fælla taar fore wara syndhe skuld (A 49,
211r12–15)
O søtaste herra ihesu christe himerikis oc siæla lækiare / Jak hedrar
oc loffwar thin miskunsamlika øghon / ffor hwilkom all lønlik ting /
wppinbaras som sik lato wærdogh wara ffor wara synder skuld
(AM 422 12°, 15r12–15v6)
O søthe ihesu christe himerikis lækiære Jak hedra oc loffwar thin
miskunsamlika øghon Før hwilkom all lønlik tingh wppenbaras Oc sik
lætho wærdogh wara / at ffælla thara ffør wara syndher (Holm. A 80,
122v16–123r4)

Även redaktion A, version a resp. b och redaktion B, version b ingår i bönböcker som med några få undantag både skrivits och använts i Vadstena klosters systrakonvent,1 Giessen 881 8° (130r–135v), Holm. A 36 (65v–72v), Holm.
A 37 (1r–14r), Holm. A 38 (92r–100r resp. 173v), Holm. A 43 (67v–72v), Holm.
A 81 (99r–110v), Holm. A 82 (27v–42r), Holm. A 82a (87v–93v), Mscr. Theol.
Lat. No. 71 8° (113v–119r), RA E 9068 (72v–82v resp. 88r–92v), Ups. C 12
(132r–140v), Ups. C 68 (89r–95r) och Ups. C 475 (34r–44v).2 Holm. A 82a
har förmodligen tillhört Vadstenasystern Anna Karlsdotter som år 1415 reste
till England för att hjälpa till med upprättandet av ett nytt birgittinkloster där
(DV 254), men det går inte att fastställa om handskriften tillkommit i Sverige
före systerns avresa eller i England efter hennes ankomst dit. Initialer och annan
dekoration i handskriften har dock under alla omständigheter utförts i England
(Gejrot 1994, s. 35–36 och 44 och Hedström 2009, s. 47). Denna handskrift har
en redaktion) med smärre skillnader, dels skiljaktiga uppteckningar (av en variant) med enbart
mycket få eller små skillnader”.
1
Klemming (1862, s. 197–210) har utgett en version av redaktion A i det fjärde bandet av Birgittas
uppenbarelser, och Geete (1907–09, s. 75–83) har utgett en annan i Svenska böner från medeltiden
som bön nr 31. De två versionerna saknar beteckningar. För att hålla dem isär har jag därför valt
att benämna Klemmings version för a och Geetes version för b.
2
Oftast förekommer antingen redaktion A eller redaktion B i bönböckerna, men i Holm. A 38
och RA E 9068 möter bägge redaktioner (endast två rader av red. B har emellertid bevarats i
Holm. A 38). I Holm. A 82a (25r–31v) föreligger förutom redaktion A även en latinsk uppteckning av texten.
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alltså sannolikt tillkommit och använts i birgittinsk miljö, men inte nödvändigtvis i Vadstena kloster. De resterande bönböckerna har skrivits i Vadstena klosters systrakonvent, och bortsett från Holm. A 82 och eventuellt också Holm.
A 37, använts där (Hedström 2009, s. 38).

4.8.1.2 Om antalet av Kristi sår
I Om antalet av Kristi sår redogörs för antalet sår på Kristi kropp, och det uppges
att den som vill hedra dem ska be femton Pater noster och femton Ave Maria
varje dag under ett helt år.1 Det meddelas även om en lång rad förmåner och
privilegier till den bedjande.
I svensk språkform möter förutom i A 49 förkortade versioner av texten
i fyra bönböcker som skrivits och använts i Vadstena klosters systrakonvent,
Holm. A 36 (65v), Holm. A 80 (120v–122r), Holm. A 81 (99r–100r) och Mscr.
Theol. Lat. No. 71 8° (113v) (Hedström 2009, s. 38). Ordalydelsen i textvittnena är ensartad. Textvittnena i Holm. A 81 och Mscr. Theol. Lat. No. 71 8°
överensstämmer ordagrant. Jfr:
Hwilkin thessa bøn gudhlika idhknar eth ar Aff hans slækth frælsis .xv.
siæla .xv. syndoghe wændas til bætherningh oc .xv. rætwise mænniskior stadhfæstas j godhom stadhga Oc han siælwer ⟨j⟩ førstane faar
fulkomnilse j dyghdom oc rættan idhrogha oc widhergango aff allom
syndhom (A 49, 212v10–15)
Hwilken mænniskia thenna bøn gudhelika idhna aff henne slækth skulu
ffæmthan siæla ffrælsas aff skærslo eldz pino oc ffæmpthan rætwise aff
henne slækt skullo stadffæstas j godho oc hon siælff skal ffaa ffulkomplighethenna trappa oc widherkænno oc beskan angher ffør sina syndher
(Holm. A 80, 121r2–10)
Hwilkin mænniskia tæssa æpther scriffna bøner idhna gudhelika / aff
hans slækt skulu frælsas fæmptan siæla aff skærslo elde Oc fæmptan rætwise / aff hans slækt skulu stadfæstas j godho Oc han skal faa
fulkomlighetena trappa / oc widherkænno oc beskan angher før alla sina
syndher (Holm. A 81, 99r2–12)
Hwilkin mænniskia thæssa æptirscrifna bønener idhna gudhelica aff hans
slækt skulu frælsas fæmtan siæla aff skærslo elde Ok fæmtan rætuise aff
hans slækt skulu stadhfæstas i godho Ok han skal ffa fulkomlikhetena
trappa oc widherkænno oc beskan anghir for alla sina syndir (Mscr.
Theol. Lat. No. 71 8°, 113v1–7)
1

Fsv. bibl. nr 919. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1907–09, s. 178–180) i Svenska böner
från medeltiden som bön nr 74.
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Motsvarande avsnitt saknas i Holm. A 36, som enbart har några rader av textens
inledning. Jfr:
⟨E⟩N hælgh quinna stundadhe æpther at wita tall af ihesu christi vndhom.
hon badh wan herra ther om at ⟨han⟩ skuldhe henne thøm the War
herre saghdhe. Mins likama saar. waro fæm tusandhe. fyrahundradhæ.
oc siæxtigi (A 49, 212v2–6)
Een eenlik quinna ok innelukt astundadhe at vita tal af gudz sarom. ok
bath gudh ther vm at han sculde henne thet tee Gudh sagdhe henne mins
licama saar varo fem thusand fem hundrat ok æn sextighi (Holm. A 36,
65v15–20)
En enstaka qwinna och jnnelykt astwndhadhe ath wetha taal a wars herra
saarom badh gudh at han skulle henne thet thee Oc gudh sagdhe henne
v m cccc oc xc waro mins licama saar (Holm. A 80, 120v9–14)

Dessa inledande rader återfinns i sin tur varken i Holm. A 81 eller i Mscr. Theol.
Lat. No. 71 8°.
I de fyra bönböckerna fungerar de olika textversionerna som rubriker till
texten Femton böner till Jesu pina, dvs. den text som i A 49 är placerad före
Om antalet av Kristi sår. Och det är inte omöjligt att den här behandlade texten
ska uppfattas som en (efterföljande) rubrik till de femton bönerna. Övergången mellan de två texterna har varken markerats med rubrik eller blankrad(er),
såsom är tillfället mellan de övriga texterna i produktionsenheten. Texten är inte skriven med rött bläck, men det är inte heller någon av de övriga rubrikerna
i denna produktionsenhet, som för övrigt helt saknar rött bläck (jfr avsnitt 4.8).
I åtta av de sammanlagt tio danska medeltida bönböckerna, som enligt
Middelalderens danske Bønnebøger rymmer Femton böner till Jesu pina (bägge redaktioner), möter versioner av Om antalet av Kristi sår som rubrik, och här är
rubrikerna placerade antingen före eller efter de femton bönerna.1 Två av de
danska bönböckerna, GKS 1614 4° (Marine Issdatters bønnebog) och Thott 553 4°
(Anna Brahes bønnebog), härstammar intressant nog från birgittinsk miljö, närmare bestämt från det danska birgittinklostret i Maribo (Alfred Otto 1946, s.

1

Enligt Middelalderens danske Bønnebøger föreligger Femton böner till Jesu pina i AM 784 4°
(5r–7r), AM 789 4° (1r–2v och 10r–v), AM 418 12° (1r–14v), GKS 1613 4° (52v–59r), GKS 1614
4° (7v–14r), GKS 1615 4° (66r–72r), Holm. A 40 (110r–116v), Holm. A 42 (72v–77r), Lund. Mh
35 (41v–47v) och Thott 553 4° (79r–84v). Om antalet av Kristi sår saknas helt i AM 784 4° och
GKS 1615 4°. Slutet av en version av Om antalet av Kristi sår (skrivet med rött bläck) möter även
i AM 790 4° (41r), men eftersom den föregående texten på grund av en lakun i handskriften felar
kan det inte fastställas om den även häri har stått tillsammans med en uppteckning av de femton
bönerna.
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xxx–xxxiii). Liknande rubriker förekommer även i de latinska uppteckningarna av de femton bönerna och i översättningar till andra folkspråk, t.ex. engelska
(Gejrot 2000, s. 213–214 med vidare hänvisning i fotnot 5, jfr även Christopher
Wordsworth 1920, s. 76 med fotnot 2).

4.8.1.3 Till Jesus Kristus för hans moders fem bedrövelser
Till Jesus Kristus för hans moders fem bedrövelser består av fem kortare böner till
Jesus Kristus för fem av de sorger som Jungfru Maria fick genomlida, samt en
slutbön till Jungfrumodern.1
I svensk språkform har texten frånsett i A 49 bevarats i en bönbok, Holm.
A 82a (81r–82r), som dock saknar slutbönen. Ordalydelsen i de två textvittnena
är snarlik, men textvittnet i A 49 tycks generellt ha en något längre ordalydelse.
Jfr:
⟨M⟩Jn kære herre jhesus christus jach bidher tik kærlika. for the stora
sorgh oc drøwilse. som thin kære modher maria hafde aa thina wæghna.
Tha tw wart fanghen oc hardlika bundhen. oc ledhdher for then hardha
domin: thet tw frælsa mik fran allom fænghgilsom. badhe till liff oc siæll
(A 49, 213v5–10)
O herre ihesu christe iac bidher thic for alla bedrøuilse ther thin søta
modher Maria hafdhe tha thu uast fangen at thu frelsa mik aff fengilsom
badhe til liff oc siel (A 82a, 81v2–6)

Som tidigare omnämnt har Holm. A 82a av allt att döma tillkommit och använts
i birgittinsk systramiljö (se avsnitt 4.8.1.1).

4.8.1.4

Till din ängel

Till din ängel är en bön till den bedjandes egen skyddsängel.2 I svensk språkform har texten utöver i A 49 bevarats i fyra bönböcker, Holm. A 36 (61r–62r),
Holm. A 37 (118r–119v), Holm. A 80 (173r–v) och Ups. C 12 (164r–165r), som
skrivits och, möjligen med undantag av Holm. A 37, använts i Vadstena klosters
systrakonvent (jfr Hedström 2009, s. 38).3 Ordalydelsen i de fem textvittnena
är mycket likartad, i vissa närmast ordagrann. Jfr:

1

Fsv. bibl. nr 919. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1907–09, s. 176–178) i Svenska böner
från medeltiden som bön nr 73.
2
Fsv. bibl. nr 921. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1907–09, s. 357) i Svenska böner från
medeltiden som bön nr 154.
3
Textvittnet i Holm. A 80 är ofullständigt på grund av ett felande blad.
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⟨S⟩Jghnadher warde fadher son oc then helge andhe. for alla the glædi.
oc marghfaldoghen hughnat. som tw min kæristæ herre gudz ænghgil
haffuer medh hanom haffuat. sidhan tw skapadher warth. oc skall æn
haffua for vtan ændha (A 49, 214r16–21)
Sighnadher vari fadher ok son ok than hælghe ande for alla the glædhi ok
mangfalikan hughnat som thu min kiære herra gudz ængil hawir medh
hanum haft sidhan thu skapadher vast ok skalt æn1 hawa for vtan ænda
(Holm. A 36, 61v1–7)
Signadher wari thu gudh fadher oc son oc then hælge ande. for alla the
glædhi oc margfallan hugnat som thin ængil. myn kæriste herra haffwer
medh tik haft sidhan han skapadher wart. jak bidher thik myn kæriste
herra gudz ængil for thin kærlek (Holm. A 37, 118r5–118v1)
Signadher wari ffadher / oc son och then hælge andhe / ffør alla the glædhi
oc margffalleliken hwgnadh som min kæraste herra gudz ængil haffwer
aff honom haffth / sedhan thu skapadher wasth oc skal æn haffua ffør
wthan ændha (Holm. A 80, 173v1–6)
Signadher wari fadher / oc son / oc then hælge ande for alla the glædhi oc
mangfaldoghan hugnadh Som thu min kære herra gudz ængil / haffwer
aff hanom hafft / sidhan thu skapadher wast Oc skal æn haffua for wtan
ænda (Ups. C 12, 164r9–16)

I Hedström (2009, s. 496) uppges även Mscr. Theol. Lat. No. 71 8° (160v–161v)
rymma en version av denna bön (jfr också Geete 1907–09, s. xcii). Men den
bön som föreligger i Mscr. Theol. Lat. No. 71 8° är inte den i detta avsnitt
behandlade, utan en bön till alla änglar (motsvarande bön nr 149 i Svenska böner från medeltiden). Inledningsvis överensstämmer ordalydelsen i Mscr. Theol.
Lat. No. 71 8° med den här behandlade bönen. Men efter frasen ”for alla the
glædhi” upphör likheterna helt, och ordalydelsen blir istället nästan identisk
med bön nr 149. Jfr:2
UÆlsignadher wari fadher oc son ok thæn hælge ande / for alla the glædhi
som alla hælga ængla hafua / som gladhelika standa nær gudz godhlek I
skinen swa som andra stiærnor / fulla medh klarhetz lius I siwnghin thæn
søta sanghin I ærin the rosonar som aldrigh falnar / oc aldrigh tappa thera
lokt J æren paradysi blomstir J skinen swa som dyre stena J brinnen i
kærleksens kraft / swa som brinnande karbuncolus (Mscr. Theol. Lat.
No. 71 8°, 161r1–9)

1
2

I handskriften skrivet ”an”.
Bön nr 149 har i exemplet hämtats ur Holm. A 38.
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O alle hælghe ængla / som gladhelika standin ⟨i⟩ gudz godhlek / I skinen
swa som stiærnor / fulle medh klarhetz liws / i siwngen then søta sangin /
I ærin ofalnande roser / aldrigh tapande sina lokt / I ærin paradysi
blomster I skinen swa som dyra stena I brinnin i kærleksins krapt / swa
som brinnande carbunculi (Holm. A 38, 134r8–16)

Liksom i Holm. A 38 har bönen i Mscr. Theol. Lat. No. 71 8° försetts med
rubriken ”Aff allom ænglomen”.

4.8.1.5 Marias sju fröjder
Marias sju fröjder utgörs av sju böner skrivna på parrim, och skildrar sju av de
fröjder Jungfru Maria fick uppleva som Jesu Kristi moder.1
I svensk språkform har de sju bönerna bevarats i två versioner, dels i sin
ursprungliga kontext, en utförlig prosaframställning av de sju fröjderna i Själens tröst (Fsv. bibl. nr 134), vilken föreligger i Holm. A 108 (123–144), och dels
fristående, utan den omgivande prosatexten, som förutom i A 49 har bevarats
i Ups. C 68 (134v–138v) och Ups. C 480 (70v–72r).2 Ups. C 68 är en bönbok
som skrivits och använts i Vadstena klosters systrakonvent (Hedström 2009,
s. 38). Ups. C 480 ska eventuellt också betraktas som en bönbok, men i så fall
en närmast uteslutande latinspråkig sådan (endast den här behandlade texten är
på svenska), och har förmodligen skrivits och använts i Vadstena kloster (Hedström 2009, s. 54 och MHUU, band 5, s. 200–201). De fyra textvittnena överensstämmer innehållsligt; i vissa partier är ordalydelsen näst intill ordagrann.
Jfr:
⟨G⟩læs maria gudz modher frøghdha tik / thinne glædi ær ænghgin glædi
lik / thina glædi munno margha wara / tho wil jak thøm ænkannelika vij
æra / thin førsta glædi war vndherlich. Tha gudh mædh ængelin bodhadhe
tik (A 49, 214v9–13)
Glædz maria oc frøgdha thik thy at thinne glædhi ær ænghen glædhi
lik Thina glædher mona manga wara tho vil jak hær særlika siw at æra
Thin førsta glædhi var wndherlik tha gudh medh ængelin bodhadhe thik
(Ups. C 68, 135r13–18)
Glez maria gudz modher frydha thic. Thina glædhi er ænghin glædhi lik
/ Thina gledhi monu mangh wæra Tho wil iac sunnerlik siw ath eræ.
Thin fyrsta gledhi war vnderlik. Tha gudh medh ænglenom budhadhe
thic (Ups. C 480, 70v30–33)
1

Fsv. bibl. nr 22 och 851. A 49:s textvittne har utgetts av Klemming (1881–82, s. 49–54) i Svenska
medeltids dikter och rim.
2
Förhållandet mellan de två versionerna har undersökts av Andersson-Schmitt (1993, s. 28–38).
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Glædz maria modher aff frøghdhom riik / thinne frøgdh war engin
glædhy nokon tidh liik / En tho at thina frøghdhe mono manga wara /
tho wil iak synderlika syu ath æra / thin førsta frøghdh war vndarlik / tha
gudh medh ænglenom budhadhe thik (Holm. A 108, 124:22–25)

I den fristående versionen, hos Andersson-Schmitt (1993) omtalad som ”bönboksversionen”, presenterar sig det talande jaget explicit vid ett tillfälle – i A 49
som kvinna, men i de två övriga textvittnena som man (formuleringen förekommer inte i Holm. A 108). Jfr:
Tho ware iac gerna thin thiænista quinna (A 49, 216r23–24)
Thy ær jak gærna thin thiænista man (Ups. C 68, 137v19–20)
Thy ær jac gerna thin thienistæ man (Ups. C 480, 72r9–10)

Det är dock oklart hur stor vikt man ska lägga vid dessa former med hänsyn till
texternas (och handskrifternas) brukare. Man kan till exempel föreställa sig att
bönerna avskrivits från ett slags formulär med antingen maskulina eller feminina ord- och böjningsformer, som vid avskrivningstillfället varit avsedda att justeras allt efter om mottagaren var en man eller kvinna (jfr Gejrot 1994, s. 31–32).
Det går därför inte att avgöra om ett givet ord eller en specifik form reflekterar
avskrivarens medvetna val eller om det bara återspeglar ordalydelsen i formuläret. I hela bönen rör det sig dessutom endast om ett enda exempel som skulle
ändras, vilket förmodligen lätt kunde överses.

4.8.1.6 Kristi pina
Kristi pina är en bön skriven på rim om Kristi lidande.1 Det kan diskuteras till
vilken kategori av texter texten hör. Klemming (1860, s. xxxi) beskriver texten
som en rimmad bön till Maria, men har utgett den som en andlig dikt under
rubriken ”Sång om Christi pina” (Klemming 1881–82, s. 45–48). Det är dock
osäkert om texten har varit avsedd att framföras som sång (Emil Liedgren 1926,
s. 39–41). I Fornsvensk bibliografi har texten inordnats under ”Andliga kväden”,
men inte specifikt under ”Rimmade böner” och Ronge (1964, sp. 294) betraktar
texten som en Kristusdikt om Kristi lidande. Klockars (1967, s. 223) hävdar
emellertid att den här typen av rimmade betraktelser sällan förtjänar epitetet
dikt. Det sammanhang som texten uppträder i, indikerar emellertid att den här
har uppfattats som en bön, och texten slutar med en bön till Jesus: ”sighnadhæ

1
Fsv. bibl. nr 18. A 49:s textvittne har utgetts av Klemming (1881–82, s. 45–48) i Svenska medeltids dikter och rim.

Produktionsenhet 7

103

herræ nw bidher jac tik. for thin helgha benedhidha bitherra døødh thet tw gør
mina syndher thes fære” (217v23–25).
I svensk språkform har texten enbart bevarats i A 49, men andra rimmade texter av religiös karaktär möter i handskrifter avsedda för bruk både i och
utanför klostermiljö. I tillägg till den i föregående avsnitt behandlade Marias
sju fröjder, förekommer enstaka böner på rim (Fsv. bibl. nr 36/854, 40 och 41)
i bönböcker som skrivits och använts i Vadstena klosters systrakonvent, t.ex.
i Giessen 881 8° (195v–196r), Holm. A 38 (135r–136r resp. 137v–139r) och
Holm. A 43 (81r–v). En rimmad text om tio Guds bud (Fsv. bibl. nr 27) möter
i Holm. A 54 (59r–61r), som antagligen har tillhört en sockenpräst och sannolikt (åtminstone delvis) har använts i prästens kateketiska undervisning (Carlquist 2002, s. 119),1 och i RA E 8822 (3r–5r), som tycks ha tillhört ett manligt
franciskanerkloster i Bergen där den enligt Carlquist (2002, s. 124) möjligen
har fungerat som ”ett didaktiskt redskap i missionen utanför klostret” (jfr även
Bjørn Bandlien 2013, framför allt s. 108–119).

4.8.1.7

Till Jesus Kristus

Till Jesus Kristus utgörs av tre kortare böner riktade till Kristus.2 I svensk språkform har texten bevarats i tre versioner, a, b och c. A 49 rymmer version a,
vilken också möter i en bönbok som skrivits och använts i Vadstena klosters
systrakonvent, Mscr. Theol. Lat. No. 71 8° (134r–135r). Ordalydelsen i de två
textvittnena är något olikartad, men de överensstämmer innehållsligt. Jfr:
⟨O⟩ herre jhesus christus allæ werldhinne helsare oc ather løsare jac
syndhogha menniskia oc owerdugh. bidher jac oc a minner jac tich. fore
alla the glædi som thinæ kære wini hafdho. som waro in lykthe j heluitis
myrker tha the sagho sich wara alla ather løsthe medh thinne sighnadhe
gudhdoms makth (A 49, 218r12–17)
O Herra ihesu christe helare oc atirløsare alla werldinna / iak bidher tik
for the glædhina skuld / ther thine wtualdo wini fingho / innan hæluitis
porta / tha the sagho sik atirløsta wara / medh thins gudhdoms walde
(Mscr. Theol. Lat. No. 71 8°, 134v9–13)

Även de övriga versionerna (b och c) föreligger uteslutande i bönböcker som
skrivits och använts i Vadstena klosters systrakonvent, AM 422 12° (39v–42v),
1

Med den kateketiska undervisningen avses den undervisning i den kristna läran som bland
annat meddelades genom den offentliga gudstjänsten och i samband med bikten (utförligt behandlad i Bengt Ingmar Kilström 1958).
2
Fsv. bibl. nr 919. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1907–09, s. 63–65) i Svenska böner från
medeltiden som bön nr 23a.
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Giessen 881 8° (106r–107r), Holm. A 38 (160v–161v), Holm. A 80 (161v–162r
och 166v), RA E 9068 (96r–97v), Ups. C 12 (145v–147r) och Ups. C 68
(102r–103r) (Hedström 2009, s. 38).1
I bönböckerna har var och en av de tre bönerna försetts med en rubrik med
löften om avlat eller s.k. karenor,2 men dessa saknas helt i A 49.

4.8.1.8 Sammanfattning
Bortsett från en bön (Kristi pina) som bara återfinns i A 49, har samtliga böner
i produktionsenheten nästan uteslutande bevarats i bönböcker, som med några
få undantag har skrivits och använts i Vadstena klosters systrakonvent.
Bönböckerna har generellt ett något mindre format än A 49 och är skrivna
på pergament i hybrida och/eller textualis.3 Den största delen av bönböckerna
kan föras till slutet av 1400-talet eller början på det nästföljande seklet, men
Holm. A 36 till 1400-talet och Holm. A 82a till 1420-talet.4
Ups. C 480, som eventuellt också ska betraktas som en bönbok, har till
skillnad från de huvudsakligen folkspråkliga bönböckerna, ungefär samma format som A 49 (bladstorlek: 21,5 × 14,5 cm) och är helt skriven på papper i
cursiva. Denna handskrift dateras till 1400-talets första hälft (MHUU, band 5,
s. 200–201).
Med undantag av Ups. C 480 överensstämmer inte texternas skrift och generella layout i A 49 med de texter som förekommer i bönböckerna, utan liknar
mer de texter som producerades i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas eget bruk. Och även om det inte är särskilt vanligt, förekommer folkspråkliga böner i Vadstenabrödernas handskrifter, t.ex. i Ups. C 19 (147v), Ups. C 22

1

I Holm. A 80 återfinns enbart två av de tre bönerna (nr 2 och 3), och de är inte placerade samlat
i en följd, utan föreligger på två olika ställen i handskriften – i omvänd ordningsföljd. På blad
161v–162r möter således bön nr 3 och på 166v bön nr 2.
2
En karena är en botgöring motsvarande fyrtio dagars fasta (se t.ex. Ordbok öfver svenska
medeltids-språket, Knut Fredrik Söderwall et al. 1884–1973).
3
Bladstorlek (angiven i cm): AM 422 12°: 10,1 × 7,1–4, Giessen 881 8°: 19 × 12, Holm. A 36:
17,5 × 12–12,5, Holm. A 37: 16,2 × 10,6, Holm. A 38: 16,5 × 12, Holm. A 43: 16 × 11,5, Holm.
A 80 19,5 × 13, Holm. A 81: 14,5 × 10, Holm. A 82: 7,4 × 5,3, Holm. A 82a: 15,1 × 10,3, Mscr.
Theol. Lat. No. 71 8°: 16,2 × 11,5, RA E 9068: 14 × 10,5, Ups. C 12: 15,5 × 11,5, Ups. C 68:
19,5 × 14 och Ups. C 475: 12 × 9. Sex pappersblad förekommer i RA E 9068, och kortare avsnitt
i cursiva möter i en del av handskrifterna, t.ex. Holm. A 36 och Holm. A 80 (Hedström 2009,
Bilaga 4, s. 412–556).
4
Observera dock att Palm (1999, s. 75) på paleografiska och ortografiska grunder även för Holm.
A 36 till omkring år 1500.
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(81r–v)1 och Ups. C 23 (120v–121r).2 Men som bl.a. omnämnt i avsnitt 4.3.2 är
det inte helt givet att en text använts i brödrakonventet bara för att den ingått
i handskrift som hört hemma där. Texten kan t.ex. enbart ha haft funktionen
att tjäna som förlaga vid produktionen av en ny text (jfr avsnitt 4.3.2). Det kan
också röra sig om en text som förts med in i klostret av en inträdande broder
(så tycks t.ex. vara fallet med den bön som ingår i Ups. C 19) och som därmed
inte behöver ha haft någon egentlig funktion i klostret. Och även om det inte
med säkerhet går att avgöra vad i Ups. C 22 och Ups. C 23 som nedtecknats i
respektive utanför klostrets murar, tycks det vara rimligt att anta att i alla fall
Ups. C 22, som enligt Nyberg (1990, s. 82–83) är en bönbok som tillhört en av
prästbröderna, har använts i klostret (jfr avsnitt 4.3.2 och 4.5.1).

4.8.2

Trollformel

Sist i produktionsenheten möter en trollformel på latin, som uppges vara sammanställd av en påve Clemens.3 Fyrtio dagars avlat utlovas till den som hängivet tar den i betraktande, och till den som bär den med sig ges löfte om skydd
mot olika faror, t.ex. fienden, pest och gift. Formeln består av en uppteckning
med namn (bl.a. olika namn på Gud och Kristus, t.ex. ”messias”, ”emanuel” och
”sabaoth”)4 och mystiska eller magiska ord (t.ex. ”agla”),5 bibelcitat (t.ex. ”autem
transsiens [sic!] per medium illorum ibat”, Luk. 4.30)6 samt en bön eller liturgisk

1

På 16v finns inledningen till en instruktion för en bön, och kanske något eller några av de
efterföljande åtta blanka bladen i lägget har varit avsedda för bönmaterial.
2
Folkspråkliga böner föreligger även i Ups. C 50 (172r–213r) och Ups. C 74 (317r–330v), men
utgör här en del av två olika texter: Råd om ett gudeligt leverne (Fsv. bibl. nr 950) resp. Ars moriendi
(Fsv. bibl. nr 252). Bönerna Ave Maria, Pater noster och trosbekännelsen i Ups. C 50 (125r) är
dock fristående.
3
Texter på latin tas inte med i Fornsvensk bibliografi. Textvittnet återges i sin helhet i Klemming
(1860, s. xxxi). Observera dock att det andra förekommande exemplet av förkortningen ”jhs̅” på
den första raden i det sista stycket felaktigt har upplösts till ”johannes”. Förkortningen ingår
i en bibelvers (Luk. 4.30) som återger hur Jesus gick oskadd genom en ursinnig folkhop som
ville kasta ner honom från ett berg, varför den riktiga upplösningen av förkortningen torde vara
”jhesus”.
4
Det sista exemplet är förmodligen en sidoform till Sebaot, som är ett namn på Gud i Gamla
Testamentet.
5
Namn eller ord med kraft sammansattes av bokstäver hämtade ur Bibeln, t.ex. agla som är en
akronym för Ate Gebir Leilam Adonai (”Du är mäktig för evigt, O Herre”) och var en populär
trollformel mot feber under 1300-talet, ofta påträffad på ringar och broscher från denna period
(William Thomas & Kate Pavitt 1970, s. 117).
6
Luk. 4.30 lyder i sin helhet: ”ipse autem transiens per medium illorum ibat” (Vulgata). I översättning: ”men han, passerande igenom deras mitt, gick sin väg”. Enligt Thomas & Pavitt (1970,
s. 108) bars detta citat som en trollformel mot fara på både hav och land, men framför allt mot
risken för rånare.
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hymn, Trisagion (”sanctus deus sanctus fortis sanctus et in mortalis [sic!]”),1 som
tillsammans skulle ge trollformeln dess utlovade kraft. Mellan flera av orden har
ett kors ritats. De olika inslagen tycks ha varit vanligt förekommande i trollformler som under medeltiden användes som skydd och hjälp mot exempelvis
sjukdomar och olika former för fara (jfr t.ex. Finn Hødnebø 1974, sp. 671–672
samt Thomas och Pavitt 1970, s. 108–117).
Med trollformlerna följde inte sällan instruktioner på hur de skulle hanteras
eller var de skulle placeras för att ha någon effekt. Trollformeln i A 49 skulle
medbringas av den som önskade erhålla det utlovade skyddet, och detta kan
eventuellt vara en indikation på att texten har varit avsedd att användas som
amulett. Formeln har då antagligen varit nedskriven på ett separat papper (eller
pergament) som sedan vikts samman och burits exempelvis runt halsen. Texten
i handskriften har då enbart tjänat som en säkerhetskopia utifall amuletten gick
förlorad eller blev utsliten. Man kan möjligen föreställa sig att ägaren av formeln
också har kopierat och sålt den vidare. Jämför t.ex. ett brev från mitten av 1400talet i Diplomatarium Norvegicum (band 7, nr 441) med ett liknande innehåll som
förmodligen använts som amulett och sannolikt sålts till en lekman av en munk
(Carl Richard Unger & Henrik Jørgen Huitfeldt 1869, s. 440–441). Textvittnet
i A 49 kan således enbart ha varit avsett att tjäna som förlaga vid en reproduktion
av trollformeln.
I andra texter med liknande löften om skydd mot hotande faror ges inte
sällan också andra möjligheter för att det utlovade skulle träda i kraft. I rubriken
till en bön i en bönbok från Vadstena klosters systrakonvent uppges t.ex. att
den som bär bönen ”scriffna oppa sinom likama Ællir høre læsas for sik ællir
siælffwer læs J them daghenom skal han ey drunkna ey brinna oc ey dræpas
och hwaszke til liff ællir siæl” (Holm. A 38, 147r6–9). Men i A 49:s trollformel
förekommer inga sådana alternativ vilket kan vara ytterligare en indikation på
att den har varit avsedd att användas som amulett.
Trollformeln förefaller vara skriven av en person vid namn Thord, jfr ”libera me famulum tuum thordonem ab omnibus hiis periculis” (218v21–22),2 och
detta är möjligen också namnet på trollformelns skrivare (och hela produktionsenhetens) (jfr Klemming 1860, s. xxxi och Carlquist 2002, s. 83). Om textvittnet
i A 49 enbart varit en avskrift av Thords text, kunde man ha tänkt sig att namnet utelämnats eller ersatts med t.ex. ”N” (= nomen), som var vanligt i tidens
formulärsamlingar (Schück 1991, s. 436).3 Det förekommer dock inte någon

1

I översättning: ”Helige Herre Gud, helige Starke [Gud] och helige Odödlige [Gud]”.
I översättning: ”befria mig, din tjänare Thord, från alla dessa faror”.
3
Jfr t.ex. ”libera famulum tuum. N.” (I översättning: ”Befria din tjänare N”) i en trollformel som
ingår i en gammeldansk läkebok i AM 187 8° (49v9–10).
2
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broder med detta namn bland de bröder som vi har kännedom om från varken
Nådendals eller Vadstena kloster.
Texten tycks omedelbart avvika från det övriga innehållet i produktionsenheten, men en trollformel och en bön har i ett visst avseende en mycket likartad
funktion – att hjälpa en person i en eller annan form av nöd. Och det går egentligen inte någon tydlig skiljelinje mellan dem. Inte sällan tillskrivs även böner
liknande magiska egenskaper som utlovas i trollformeln,1 och trollformler är
inte sällan fyllda med hänvisningar till det religiösa med namn på Gud/Kristus,
bibelcitat, böner och korstecken.2
Och det finns flera exempel på att de karaktäristika som var vanligt förekommande i trollformler också återfinns i bönböcker. I en av Vadstenasystrarnas bönböcker, Ups. C 68, möter exempelvis en text som i viss utsträckning
påminner om trollformeln i A 49. Den lyder: ”Sanctus damascenus skrifwar j
sinne xv book at hwilkin mænniskia thænna ordhin gudhelika læs thæn daghin thørff hon ey rædhas for bradhom dødh ey thordhøn ey for pæstilentia oc ey
drøffwilse æller wadha Amen” (88v8–12). Härefter följer ett nytt stycke på latin,
som inleds med orden: ”Sanctus sanctus sanctus deus deus sabaoth” och avslutas
med Trisagion, omväxlande på grekiska och latin: ”Agyos o theos Sanctus deus
Agyos yskiros Sanctus fortis Agyos athanathos eleyson ymas Sanctus immortalis miserere nobis Amen”. I en engelsk bönbok Horae Eboracenses återfinns en
uppräkning av Guds namn (”De nominibus Dei”) mellan vilka ett korstecken
infogats. Namnen uppges bland annat ge skydd och värn mot all motgång och
olycka (Wordsworth 1920, s. 126). Och i en bön i en av de danska medeltida
bönböckerna, AM 784 4° (7v), uppräknas namnen på de tre vise männen och de
fyra evangelisterna med ett korstecken emellan. De heliga personerna uppges
skydda och bevara mottagaren. I samma bön möter även bibelversen Luk. 4.30
(”autem transiens per medium illorum ibat”), som för övrigt även förekommer i
svensk översättning i den tidigare nämnda bönen i Holm. A 38: ”han gik gangandis i mællan them” (147v18–148r1).
Textens skrift och generella layout överensstämmer med de texter som producerades i brödrakonventet i Vadstena kloster för brödernas eget bruk. För att
kunna läsa och förstå texten krävdes kunskaper i latin.

4.8.3

Sammanfattning

Produktionsenhet 7 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat
enhet: skrivarhanden förekommer enbart i denna produktionsenhet och inte i
1

Se exempelvis Josef Szövérffys (1958) studie över rubrikerna i de danska medeltida
bönböckerna.
2
Relationen mellan hednisk och kristen magi i Norden under medeltiden har bland annat behandlats av Stephen A. Mitchell (2011).
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handskriften för övrigt; siduppsättningen överensstämmer inte med den resterande delen av handskriften; det förekommer ingen kustod som knyter ihop
detta lägg med det efterföljande och både den främre och den bakre yttersidan är smutsigare än de övriga sidorna i produktionsenheten. Det är oklart om
produktionsenhetens avslutande text är ett senare tillägg eller om den ingick
i produktionsenhetens ursprungliga innehåll, varför det inte kan avgöras om
produktionsenheten är intakt eller modifierad – textuellt utvidgad.
Produktionsenheten ingår i den del av A 49 som förmodas ha tillkommit i
Nådendals kloster under 1400-talets andra hälft, men principiellt kan det inte
avgöras om den tillkommit där, i Vadstena kloster eller på en helt annan plats.
Innehållet utgörs av sju böner och en trollformel. Förutom i A 49 möter bönerna nästan uteslutande i bönböcker som tillkommit och använts i Vadstena
klosters systrakonvent. Texternas skrift och generella layout i A 49 överensstämmer dock inte med motsvarande texter i systrarnas bönböcker, utan med
de texter som producerades i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas
eget bruk, och produktionsenheten har eventuellt skrivits och ägts av en person vid namn Thord. Om denna Thord har varit broder i antingen Nådendals
eller Vadstena kloster kan inte fastställas. Produktionsenhetens innehåll kan ha
varit avsett för broderns eget bruk eller det kan enbart ha haft funktionen att
tjäna som förlaga vid produktionen av nya texter. För att kunna läsa och förstå
produktionsenhetens avslutande text krävdes latinkunskaper.

4.9 Produktionsenhet 8
(n)
(j)
(i)
(a)

(g)
(l)
(k)

Produktionsenhet 8 återfinns på blad 219–220 och är ett fragment på två blad.
De två bladen har ursprungligen ingått i ett lägg med sex blad av vilka de fyra
sista nu saknas (jfr figur 4.9 på motstående sida). Produktionsenheten är helt
skriven på papper. Inga vattenmärken kan urskiljas. Bladen mäter 21,4 × 14,4
cm, vilket inte avviker betydligt från de övriga bladen i handskriften (jfr bilaga B på s. 209). Den främre yttersidan (219r) är möjligen något smutsigare än de
övriga sidorna i produktionsenheten, men det kan inte urskiljas någon skillnad
mellan den nuvarande bakre yttersidan och de övriga sidorna i produktionsenheten. Detta kan bero på att i varje fall något av de efterföljande bladen, som
nu felar, har skyddat denna sida innan lägget bands in. Läggets fragmentariska
skick kan vara en indikation på att lägget använts separat och därmed utsatts för
större slitage än om det varit inbundet i en handskrift. Det sista bladet i lägget
saknas, varför det inte går att avgöra om det funnits någon kustod.
Ingen linjering kan urskiljas. Skriftytan mäter 15,5 × 10,5 cm (ca 163 cm2),
inom vilken det förekommer i genomsnitt 30,2 rader. Textinnehållet är nedtecknat i en cursiva currens/media av en skrivare (hand J), vars hand inte förekommer
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Figur 4.9: Läggfördelning i produktionsenhet 8

för övrigt i handskriften.1
Produktionsenheten rymmer en ofullständig text, En jungfru. Rubrik sak- (p)
nas. En enkel initial, nedtecknad med samma bläckfärg som löptexten, inleder texten. Texten har ett något konceptliknande utseende med förhållandevis
många korrigeringar (1,7% av det samlade antalet ord). Nytt stycke inleds på ny
rad. Andra typer av textstrukturerande element saknas. Det förekommer inga
illuminationer eller annan form av dekoration i produktionsenheten. Rött bläck (m)
saknas helt.

4.9.1

En jungfru

En jungfru är en berättelse om en jungfru som får uppleva något av Jungfru
Marias sorg och bedrövelse över sin sons försvinnande på hemresan från Jerusalem (jfr Luk. 2.41–52).2 I svensk språkform finns texten enbart bevarad i
A 49.
Textens konceptartade utformning påminner mest om de texter som producerades i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas eget bruk, och texten kan t.ex. ha varit avsedd att användas som exemplum i brödernas predikoverksamhet. Ett exemplum med liknande innehåll och sensmoral återfinns i Johannes Paulis verk, Schimpf und Ernst (exemplum nr 549), utgiven år 1522, som

1

Ett tillagt ord (glossa) över första raden på 219v har enligt Geete (1902, s. 264) gjorts av en annan,
men samtida hand.
2
Fsv. bibl. nr 237. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1902, s. 260–264) i Helige mäns lefverne
jämte legender och järtecken.
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enligt dess förord framför allt var tänkt som en samling exempla för predikanten.1 Samlingen, som inte är skriven på latin utan tyska, uppges även i sitt förord
kunna fungera som lektyr till munkar och nunnor (Johannes Bolte 1972, s. [3]).
Det är dock osäkert om texten har använts som läsning i brödrakonventet, eftersom läsningen där primärt torde ha föregått på latin. Som redan nämnt är det
dock möjligt att svenskspråkiga texter använts i undervisningen av de icke latinkunniga lekbröderna. Textens tema är emellertid ett återkommande motiv i
texter som kan föras till Vadstena klosters systrakonvent. Jungfru Maria hade
stor ideologisk betydelse för birgittinerna, inte minst för systrarna, som liksom
jungfrun i berättelsen ville leva som Maria (Imitatio Mariae). Det kan därför
inte uteslutas att texten har varit avsedd för systrarna – dock inte det konkreta
textvittnet i A 49. A 49:s textvittne har i så fall enbart haft funktionen att tjäna
som förlaga till en text som i sin renskrivna form har varit tänkt för systrarnas
bruk.
Texten behöver naturligtvis inte ha tillkommit för bruk i klostret, utan kan
ha nedtecknats utanför klostrets murar där den använts av t.ex. en sockenpräst,
som sedan haft den med sig in i klostret.

4.9.2 Sammanfattning
Produktionsenhet 8 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat
enhet: skrivarhanden förekommer enbart i denna produktionsenhet och inte i
handskriften för övrigt; siduppsättningen överensstämmer inte med den resterande delen av handskriften; den främre yttersidan är möjligen något smutsigare
än de övriga sidorna i produktionsenheten – detsamma kan dock inte sägas om
den nuvarande bakre yttersidan, men det kan bero på att de efterföljande bladen
som nu felar har skyddat denna sida innan lägget bands in; läggets ofullständiga karaktär kan vidare vara ett tecken på att det använts separat under en tid
och därmed utsatts för större slitage än om det varit inbundet i en handskrift.
Produktionsenheten är modifierad – både fysiskt och textuellt defekt.
Produktionsenheten ingår i den del av A 49 som antas ha tillkommit i Nådendals kloster under 1400-talets senare del, men det kan egentligen inte avgöras
om den blivit till där, i Vadstena kloster eller på en helt annan plats. Det kan t.ex.
inte uteslutas att den tillkommit utanför klostrets murar och sedan förts med
in i klostret av en inträdande broder. Textens konceptliknande utseende stämmer överens med de texter som kan föras till Vadstena klosters brödrakonvent,
vilket kan vara en indikation på att texten har tillhört bröderna i Nådendals kloster. I brödrakonventet kan texten t.ex. ha använts som exemplum i brödernas
1

I Tubachs (1969, nr 5100, s. 385–386) Index exemplorum ges hänvisningar till flera andra verk,
men endast den här meddelade utgörs av en reguljär parallelltext.
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predikoverksamhet, men det är också möjligt att den enbart har haft funktionen att tjäna som förlaga till en text som i sin renskrivna form har varit avsedd
för systrarnas läsning. Innehållsmässigt harmonierar texten med de texter som
förmodas ha använts i Vadstena klosters systrakonvent.

4.10

Produktionsenhet 9

Produktionsenhet 9 återfinns på blad 221–235 och utgörs av ett lägg med fem- (n)
ton blad. Lägget har ursprungligen rymt minst sexton blad. Klemming (1860,
s. xxxii) uppger i sin beskrivning av handskriften att lägget från början har haft
sexton blad och att det är det första (och blanka) bladet i lägget som nu saknas. Han påpekar dock samtidigt att slutet av texten felar. Andersson (2003,
s. 108) hävdar, på basis av vattenmärkenas fördelning på läggets blad, att lägget
ursprungligen har bestått av ytterligare minst ett blad och antyder därmed att
det är läggets sista blad som felar eftersom slutet av texten saknas. Huruvida
det också saknas blad i läggets början uttalar Andersson sig inte om.
Men om man utgår från läggets mitt, som utgörs av blad 227 och 228 (här
finns de trådar som trätts igenom lägget i samband med inbindningen), framgår
att det rimligtvis torde vara läggets första blad som felar, och detta stämmer
också bäst överens med vattenmärkenas fördelning på läggets blad.1 Delar av ett
vattenmärke i form av en vindruvsklase kan urskiljas på åtta av läggets blad. På
fyra av bladen (blad 222, 224, 225 och 227) kan vindruvsklasens nedre del ses och
på de resterande fyra bladen (blad 228, 230, 231 och 233) den övre, och om man
studerar bladfördelningen i lägget (jfr figur 4.10 på s. 113) framgår att de åtta
bladen utgörs av fyra dubbelblad (blad 222 hör ihop med blad 233, blad 224 med
blad 231 osv.). Det kan dessutom urskiljas bortskurna blad mellan detta lägg
och det föregående (några av dessa blad har emellertid tillhört det föregående
lägget, jfr avsnitt 4.9), men inte mellan detta lägg och det efterföljande.
I tillägg till detta förefaller ett blad inte ha varit tillräckligt för att inrymma
den felande textmängden. Produktionsenheten rymmer en text, Jungfru Marias
sorg, som förutom i A 49 har bevarats i Holm. A 118. En beräkning av den felande textmängden på basis av Holm. A 118, som rymmer en fullständig version
av texten, visar att den skulle ha fyllt drygt tre och en halv sida, dvs. nästan
två blad, i A 49 (under förutsättning att den felande textmängden i A 49 var av
samma omfång som i Holm. A 118 och att det genomsnittliga antalet ord per
sida, som förekommer för övrigt i lägget i A 49, bibehölls).2 Enligt Andersson
1

Det är för mig oklart hur Andersson (2003) har nått fram till sin slutsats mot bakgrund av
vattenmärkenas fördelning i lägget.
2
Den i A 49 felande textmängden motsvaras i Holm. A 118 av 844 ord, och det genomsnittliga
antalet ord per sida i föreliggande lägg uppgår till 242 ord.
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(2003, s. 108–109) återgår A 49 och Holm. A 118 på en nu förlorad text, men
han påpekar samtidigt att det finns flera exempel på längre och kortare avsnitt
som återfinns i det ena textvittnet men saknas i det andra och omvänt. Det råder
dock inga tvivel om att åtminstone avsikten har varit att medta det nu felande
slutet i A 49. I texten genomgås de femton platser som Jungfru Maria besökte
efter sin sons död, och antalet platser specificeras till femton i textens inledning
i A 49. Detta behöver naturligtvis inte nödvändigtvis betyda att det rent faktiskt
har förelegat en komplett text. Skrivaren har kanske aldrig haft tid eller möjlighet att färdigställa texten. Textvittnet i A 49 slutar inte abrupt, mitt i en mening
utan vid en syntaktiskt lämplig gräns i avsnittet om den trettonde platsen Jungfrumodern besökte (motsvarande 40r15 i Holm. A 118 eller sida:rad 104:23 i
utgåvan, Stephens och Dahlgren 1874).
Men om den avslutande delen av texten har förelegat i detta lägg (och t.ex.
inte i ett annat, nu förlorat lägg) skulle det alltså (förmodligen) betyda att det
saknas två blad sist i lägget. De två bladen har sedermera gått förlorade, och den
nuvarande sista sidan (235v) har istället fått utgöra produktionsenhetens sista
sida. Sidan är smutsigare än de övriga i produktionsenheten, vilket indikerar att
den fungerat som yttersida en tid innan lägget bands in.
Två felande blad avslutningsvis skulle dock betyda att det även saknas ytterligare två blad inledningsvis i lägget. Detta förefaller dock omedelbart ganska
osannolikt, för om det nu felande första bladet varit blankt, som Klemming
antar, vad har så dessa båda blad innehållit? Det verkar knappast troligt att skrivaren skulle ha lämnat de tre första bladen i lägget blanka.1 En förklaring kan
möjligtvis sökas i Holm. A 118, vars textvittne även har en inledning som saknas i A 49.2 Men medan slutet av texten torde få anses som nödvändigt för
textens fullständighet, skulle denna inledning utan problem ha kunnat utelämnas.3 Textmängden uppgår här till 810 ord, vilket motsvarar knappt tre och en
halv sida i A 49 (under samma förutsättningar som omnämnt tidigare). Av de
återstående sidorna kan en, läggets första sida, ha lämnats blank, liksom läggets
sista sida, och fungerat som en slags frampärm. Eventuellt har bägge de inledande sidorna lämnats blanka. Det är också möjligt att dessa inledande sidor har
1

Men även om det förefaller underligt att en skrivare skulle ha lämnat tre blanka blad inledningsvis i ett lägg förekommer det. I exempelvis Ups. C 50 har ett av läggen (blad 85–92) tre inledande
blanka blad (och ett avslutningsvis).
2
Inledningen i Holm. A 118 föreligger i ett eget lägg och är nedtecknad med en annan skrifttyp
(cursiva) än den resterande delen av texten (hybrida). Bläckfärgen tycks inte heller vara densamma.
Och detta kan eventuellt vara en indikation på att inledningen inte har tillkommit samtidigt med
den övriga texten i handskriften.
3
Inledningen innehåller en utläggning kring textens generella nytta. Observera att inledningen
inte heller återfinns i den danska textversionen, som man bland annat känner från Gotfred av
Ghemens tryck från 1509 (återutgett i faksimil av Hans Ostenfeld Lange 1915).
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Figur 4.10: Läggfördelning i produktionsenhet 9

haft ett mindre antal ord per sida – den nuvarande första sidan i lägget rymmer t.ex. endast 187 ord – och därmed fyllt mer än de beräknade tre och en
halv sida. Den inledande sidan (221r) är inte smutsigare än de övriga sidorna
i produktionsenheten, vilket antyder att det (eller de) blad som ursprungligen
har inlett lägget har skyddat denna sida innan lägget blev inbundet. Det är således möjligt att lägget i produktionsenheten ursprungligen har rymt fler blad
än det tidigare antagna och att även textvittnet i A 49 från början har haft en
längre inledning. Som tidigare omnämnt är den avslutande sidan smutsigare än
de övriga i produktionsenheten.
Produktionsenheten är helt skriven på papper. Ett vattenmärke i form av
en vindruvsklase kan, som tidigare omnämnt, urskiljas på flera av produktionsenhetens blad.1 Bladen mäter 21 × 14,5 cm, vilket inte skiljer sig markant från
de övriga bladen i handskriften (jfr bilaga B på s. 209). Kustod saknas, men det
kan bero på att läggets avslutande blad eventuellt felar.
Sidorna har linjerats med både vågräta och lodräta linjer ända ut i kanten
på sidan och fastställer skriftytan till 15,7 × 10,4 cm (ca 163 cm2), inom vilken det förekommer i genomsnitt 28,9 rader. Textinnehållet är nedskrivet i en
cursiva media av en skrivare (hand K), vars hand inte förekommer för övrigt i
handskriften.
Som nämnt tidigare, rymmer produktionsenheten en text, Jungfru Marias
sorg. Rubrik saknas, men det kan bero på att textens inledning möjligen felar.
1

Vattenmärket är möjligen identiskt med ett av de vattenmärken av samma märkestyp (nr 70)
som återfinns i Åströms (2013) förteckning över vattenmärkena i de svenska medeltida laghandskrifterna och Uppsala universitetsbiblioteks medeltida pappersbrev.
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Det förekommer inga initialer. Texten är strukturerad med indrag i löptexten.
Varken initialer, versaler ifyllda med rött bläck eller paragraftecken förekommer. Även det nu inledande avsnittet på 221r har indrag, vilket kanske kan
tyckas lite underligt om texten började här. Antalet korrigeringar är mycket
få (0,2% av det samlade antalet ord). Likväl ger texten inte ett lika snyggt och
prydligt intryck som exempelvis renskriftsversionen av texten om Barlaam och
Josaphat, trots att antalet korrigeringar i där är något fler (0,7%). Det beror möjligtvis på att texten i föreliggande produktionsenhet är mer sammanpressad.
Det förekommer inga illuminationer eller andra dekorerande element i produktionsenheten.

4.10.1

Jungfru Marias sorg

Jungfru Marias sorg är en betraktelse över de platser som Jungfru Maria ska
ha besökt under de femton år hon levde efter sin sons död.1 Platserna, som är
femton till antalet, motsvaras av olika händelser under Jesu sista dagar – från
den sista måltiden fram till hans himmelsfärd (en förteckning över platserna och
händelserna finns t.ex. i Härdelin 2003, s. 19).
Texten tar enligt Härdelin (2003, s. 41–44) utgångspunkt i en latinsk passionspredikan, men bygger också på andra texter, främst Pseudo-Bonaventuras
Meditationes Vitae Christi (jfr också Klemming 1860, s. xxxii och Andersson
2003, s. 108). Det finns även en nära relation till några av Birgittas uppenbarelser om Kristi lidande (se Härdelin 2003, s. 43 med fotnot 103). Den åsyftade
latinska passionspredikan föreligger i Ups. C 350 och har sannolikt utformats av
Vadstenabrodern Klemens Emekesson, som intressant nog var en av de bröder
som i maj 1440 skickades över till Nådendals kloster (jfr avsnitt 3.1). Om det
också är denna broder som gjort den svenskspråkiga bearbetningen, vilken textvittnet i A 49 återgår på, är kanske frestande att anta, men kan inte fastställas
(jfr Härdelin 2003, s. 43–44).
I svensk översättning har texten, som tidigare omnämnt, förutom i A 49
bevarats i Holm. A 118 (2r–43v).2 Ordalydelsen i de två textvittnena överens1

Fsv. bibl. nr 141 och 899. Texten har olika benämningar i Fornsvensk bibliografi – en latinsk,
Passio Domini (nr 141) och en svensk, Jungfru Marias sorg (nr 899). Jag har valt att använda den
sistnämnda eftersom de övriga texterna i A 49 nästan genomgående benämns med en svenskspråkig rubrik. Texten går även under andra namn. I Klemming (1860, s. xxxi) omnämns den
exempelvis Om de 15 i Christi pinohistoria märkliga ställen, dem jungfru Maria besökte under de 15 år
hon öfverlefde sonen och i Stephens och Dahlgren (1874, s. 69) Om Christi pina. A 49:s textvittne
har utgetts av Andersson (2003, s. 110–135) i I Kristi och hans moders spår. Om stationsandakter i
Vadstena. Texten figurerar även under nr 291 i Fornsvensk bibliografi eftersom den innehåller en
del av Bonaventuras betraktelser.
2
Textvittnet i Holm. A 118 har utgetts av Stephens och Dahlgren (1874, s. 69–107) i det tredje
bandet av Ett forn-svenskt legendarium.
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stämmer inte ordagrant, men ligger mycket nära varandra, och sannolikt återgår
de på en gemensam, nu förlorad text (Andersson 2003, s. 108–109). Jfr:
Fæmptæ stadhin war raadhwsith / Hær stoodh war herre bakbundin for
pylato oc judhane kærde vppa han oc baaro maang falsk witne moote
honom. the saghde ath han hafde forbudhith gyfwa kesarenom sin skat
Somlike vithnadhe oc saghde at han hafdhe sakt vilia slaa nidhir mynstrith
(A 49, 226r19–25)
Fæmthe stadhen war raadh husyth / ther stodh han bakbwndin for
pylato / ok iudherner / kærde mangh tingh aa hanom / medh lygn ok
baaro ffals wetnæ / moth honom Somma sagdo ath han haffde før bwdit
kesarens skath Somma witnade ath han sagde wilia slaa nider mønstrith
(Holm. A 118, 15v11–16r3)

Holm. A 118 är en enkel pappershandskrift i ett något mindre format än A 49
(bladstorlek 14,5 × 10 cm), huvudsakligen nedskriven i en hybrida media av flera händer (tre händer enligt Klemming 1881–82, s. 528).1 Förutom den här behandlade texten rymmer handskriften sju nattvardsböner (Fsv. bibl. nr 919)2
och en bön på rim om Jesu sår och pinoredskap (Fsv. bibl. nr 38). Handskriften
dateras till en bit in på 1500-talet, omkring 1530–40 (Stephens och Dahlgren
1874, s. iv och Härdelin 2003, s. 52, jfr dock Klemming 1881–82, s. 528 som för
handskriften till slutet av 1400-talet och början av 1500-talet). Handskriftens
tillkomst- och användningsmiljö är osäker, men det finns en nära koppling till
Vadstena kloster, eftersom den svenskspråkiga bearbetning som handskriftens
textvittne av Jungfru Marias sorg återgår på, förefaller ha tillkommit här. Det
lilla formatet, och det andliga innehållet antyder att handskriften har varit avsedd för privat andakt. Handskriftens layout överensstämmer dock inte med
Vadstenasystrarnas privata andaktsböcker, varför handskriftens användningsmiljö sannolikt har varit en annan än systrakonventet därstädes – kanske en
broder eller en lekman har haft den i sin ägo? Men oavsett hur det förhåller sig
kan Holm. A 118 inte bidra till klarläggningen av bruket av A 49:s textvittne.
Jungfru Marias vandring till de platser som var förbundna med hennes sons
lidandehistoria finns även omsatt i en praktisk övning, en s.k. stationsandakt,
som av allt att döma har tillkommit i Vadstena kloster.3 Anvisningar för den1

Observera att det inte rör sig om en renodlad hybrida, eftersom höga staplar (framför allt d)
emellanåt har försetts med ögla. Hybridan är inte lika noggrant utförd som den som möter i
Vadstenasystrarnas handskrifter.
2
Dessa böner (Sv. böner nr 48) återfinns även i tre bönböcker skrivna och använda i Vadstena
klosters systrakonvent, Giessen 881 8°, Holm. A 80 och Mscr. Theol. Lat. No. 71 8°.
3
Trots vissa likheter motsvaras stationsandakten inte av de s.k. korsvägsandakterna som dyker
upp vid samma tid, utan den är, som Härdelin (2003) påvisat, en andakt av specifikt birgittinskt
slag, som sannolikt har sitt ursprung i Vadstena kloster (Härdelin 2003, s. 24–26 och 63).
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na stationsandakt föreligger i både en latinsk och en svensk text i Ups. C 50
(145r–v resp. 150r–151r).1 I anvisningarna ges förslag på vilka böner som kunde användas i samband med andakten och hur den kunde förrättas. Det meddelas också vilka avlatsförmåner som var knutna till andakten, och det finns även
en förteckning över de femton platserna och ämnena för de meditationer som
skulle utföras vid respektive plats. Men innehållet i meditationerna uppges inte. Det gör det däremot i den här behandlade texten, Jungfru Marias sorg. Och
Härdelin (2003, s. 41) menar att betraktelserna i denna text ger en föreställning
om vad som i Vadstena kloster kunde vara innehållet i de meditationerna som
det var tänkt att man skulle utföra i stationsandakten.
Enligt Härdelin (2003, s. 22, fotnot 45) torde stationsandakten främst ha
varit avsedd för de till Vadstena kloster tillströmmande pilgrimerna och systrarna därstädes. I förbindelse med arkeologiska undersökningar i och omkring
Vadstena kloster har spår efter en stationsandakt både ute på kyrkogården och
uppe på systrarnas läktare i klosterkyrkan återfunnits. Dessa båda omnämns
också i två avlatsbrev utfärdade av biskopen i Linköping, Henrik Tidemansson,
år 1470 och 1496. Men det finns även tydliga spår av en tredje stationsandakt
i brödernas trädgård. Denna omtalas indirekt i en bulla år 1519 om klosterfolkets avlatsförmåner. Men medan pilgrimernas respektive systrarnas stationsandakter av Henrik Tidemanssons avlatsbrev att döma förefaller ha existerat
redan under 1400-talets andra hälft, tycks brödernas först ha anlagts senare, förmodligen i samband med utvidgningen av deras trädgård år 1506 (Sune Zachrisson 2003, s. 156–161).
Härdelin (2003, s. 44) menar att textvittnet i A 49 kanske har varit avsett
att användas som bordsläsning i det finländska dotterklostret. Han uppger inte
om det är bordsläsningen hos bröderna eller systrarna som avses, men eftersom
brödernas bordsläsning rimligtvis föregick på latin torde det vara bordsläsningen i systrakonventet han åsyftar. Texten är en andlig övning som skulle utföras
som en imitation av Jungfru Marias vandring till de platser som var förbundna
med hennes sons lidandehistoria och torde ha passat väl in i systrarnas strävan
efter att efterlikna Jungfrumoderns liv (Imitatio Mariae). Och textens skrift och
layout i A 49 överensstämmer också generellt mer med de texter som antas ha
använts i Vadstena klosters systrakonvent än de som möter i Vadstenabrödernas handskrifter. Hos Nådendalssystrarna kan texten ha ingått i högläsningen
vid måltiderna eller på kvällsmötet, eller i den enskilda systerns privata andakt.
1

I MHUU (band 1, s. 338) uppges att den svenska texten är en översättning av den latinska, men
Härdelin (2003, s. 22 med fotnot 45) menar att det inte går att avgöra vilken av de två som är den
ursprungliga. Den latinska texten återges i sin helhet i Härdelin (2003, s. 15–17) och den svenska
har utgetts av Geete (1904–05, s. 387–389) i Skrifter till uppbyggelse. Dessa s.k. andaktsformulär
behandlas utförligt i Härdelin (2003, s. 14–24).
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Principiellt kan det dock inte uteslutas att A 49:s textvittne har hört hemma i
brödrakonventet i Nådendal där det kan ha haft funktionen att tjäna som förlaga
för en text till systrarna.

4.10.2

Sammanfattning

Produktionsenhet 9 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat
enhet: skrivarhanden förekommer enbart i denna produktionsenhet och inte i
handskriften för övrigt; siduppsättningen överensstämmer inte med den resterande delen av handskriften; kustod saknas, men det kan bero på att det sista
bladet i lägget eventuellt felar; den nuvarande sista sidan är smutsigare än de
övriga bladen i produktionsenheten – detsamma kan dock inte sägas om den
nuvarande främre sidan, men det kan bero på att det ursprungligen har funnits ett (eller flera) framförstående blad som skyddat denna sida; det blad som
ursprungligen har inlett lägget har eventuellt varit blankt och fungerat som en
slags frampärm som skulle skydda innehållet; textinnehållets ofullständiga karaktär kan vara ett tecken på att en del av produktionsenheten har gått förlorad,
vilket kan vara en indikation på att den har använts separat en tid och därmed
har utsatts för större slitage än om den varit inbunden i en handskrift (men det
kan inte uteslutas att texten aldrig har hunnit göras färdig och alltså aldrig har
varit komplett). Produktionsenheten är modifierad – fysiskt och förmodligen
också textuellt defekt.
Produktionsenheten ingår i den del av A 49 som förmodas ha tillkommit i
Nådendals kloster under senare hälften av 1400-talet, men den kan principiellt
lika gärna ha nedtecknats i Vadstena kloster under samma tidsperiod. Textens
förlaga utgörs av allt att döma av en text som bearbetats i Vadstena kloster. Denna förlaga kan ha utlånats till Nådendals kloster för kopiering, men avskriften
kan också ha gjorts i Vadstena kloster och därefter skickats över till det finländska dotterklostret. Härdelin (2003, s. 41–42) tycks närmast utgå från att texten
inte har producerats i Nådendal: ”men om också denna del [blad 221–235] av
handskriftsbandet [A 49] tillhörde det som sändes till dotterklostret vid någon
av de nämnda tidpunkterna (1442 och 1448), eller har hamnat där vid någon
annan tidpunkt, har det hittills inte varit möjligt att avgöra med någon absolut
säkerhet”.
Textens skrift och layout överensstämmer generellt mer med de texter som
antas ha använts i systrakonventet i Vadstena kloster än de som återfinns i
Vadstenabrödernas handskrifter. Texten har förmodligen varit avsedd för Nådendalssystrarnas bruk, även om det inte kan uteslutas att den har hört hemma
i brödrakonventet.
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Figur 4.11: Läggfördelning i produktionsenhet 10

4.11 Produktionsenhet 10
(n)
(j)
(i)
(a)
(g)
(l)
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(b)
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Produktionsenhet 10 återfinns på blad 236–238 och utgörs av ett lägg med ursprungligen sex blad av vilka de två första och det sista har bevarats (jfr figur 4.11). Produktionsenheten är helt skriven på papper. Inga vattenmärken
kan med säkerhet urskiljas. Bladen mäter 21,2 × 14,3 cm, vilket inte avviker
markant från handskriftens övriga blad (jfr bilaga B på s. 209). Yttersidorna
(236r och 238v) är smutsigare än de övriga sidorna i produktionsenheten, och
samtliga blad är slitna i nederkanten, vilket förutom läggets fragmentariska karaktär kan vara ett tecken på att lägget använts separat. Kustod saknas.
Ingen linjering kan urskiljas. Skriftytan mäter 16,4 cm × 11,7 cm (ca
192 cm2), inom vilken det förekommer i genomsnitt 29 rader. Textinnehållet
är nedskrivet i en cursiva media. Enligt Klemming (1860, s. xxxiii) rör det sig
om två skrivare (här benämnda hand L och M). Det är emellertid vanskligt att
särskilja de två skrivarhänderna, och det är möjligt att det rent faktiskt bara rör
sig om en och samma skrivarhand. Skrivarhanden/-händerna förekommer dock
inte för övrigt i handskriften. Blad 238 är bortsett från några probationes pennae
på versosidan helt blankt.
Produktionsenheten rymmer sex texter: Thetta äru san ödhmiukz tekn
(236r–236v9), Till S. Anna, hjonalagens fru (236v10–18), en notis på latin
(236v19–25), Till Kristi lekamen (237r1–10), H. Birgittas bön om misskund
(237r11–26) samt ett fragment av ett biktformulär (237v). Den inledande resp.
den avslutande texten har försetts med rubriker placerade i den övre marginalen, ”Thetta æru san ødhmiukz tekn” resp. ”Thessa puncta skal klærkin spøria
then siuka j soto sæng” – i det första fallet skriven med rött bläck, i det andra
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med samma bläckfärg som löptexten. Vid de övriga tillfällena markeras ny text
antingen med blankrad eller ny sida. Initialer har nedtecknats antingen med rött
bläck (enbart i den första texten) eller med samma bläckfärg som löptexten. Inga
stödtecken kan urskiljas. Antalet korrigeringar i texterna är inte särskilt många
(0,8% av det samlade antalet ord).1 Trots detta framstår texterna inte helt lika noggrant utförda som exempelvis texterna i produktionsenhet 2 där antalet
korrigeringar är mer än dubbelt så många (1,9%). Initialer, versaler ifyllda med
rött bläck och paragraftecken (alinea) strukturerar (en del) av textinnehållet.
Färgade och enkelt ornamenterade initialer samt versaler ifyllda med rött bläck
(enbart i den första texten) utgör den enda dekorationen. Illuminationer saknas. (m)
Rött bläck förekommer enbart i den inledande texten.

4.11.1

Thetta äru san ödhmiukz tekn

Thetta äru san ödhmiukz tekn, behandlar, såsom antytt i rubriken, olika tecken
på ödmjukhet, och finns endast bevarad i A 49. Texten har aldrig utgetts, varför
den inte figurerar i Fornsvensk bibliografi, men den är inte längre än att den kan
återges i sin helhet, se bilaga D på s. 217.
Inledningen av texten (rad 1–22 t.o.m. ”synder”) överensstämmer innehållsligt med det inledande kapitlet i Constitutiones, som är ett tillägg till den birgittinska ordensregeln, jfr de inledande raderna:
Thetta äru san ödhmiukz tekn

Constitutiones

SAn ødmiucht ær / al tidh rædhas
gudh. ¶Jtem ey ælska sin eghin vilia
¶Jtem vndirbøghia sik sins formanz
lydhno. for gudhz skuld. ¶Jtem ey
kurra ællir otholas i mot gange. Oc
ey murra tha som biudhz nakat hart
ok othæct ællir vanskelikit ¶Æy løna
ællir gøma medh sik onda thanka.
¶Jtem. Lønlika onda thanka. vidhirkennas liusleka. oc sannelika i scriptamalom (A 49, 236r1–7)

San ödhmiukt är, at rädhas gudh j allom
tima Ey älska eghin wilia wndirgiffua
sik formanna lydhno for gudz skuld,
Ey kurra j motganglikom thingom, än
thot the biwdhas, Ey dylia onda tanka
oc ondh thing förra dyld sinom scriptafadher wppinbara (Klemming 1883–84,
s. 17)

Det föreligger dock en anmärkningsvärd skillnad mellan de båda textvittnena,
som kan vara en indikation på att textvittnet i A 49 inte har varit avsett för internt bruk i klostret. Textvittnet i A 49 har nämligen utelämnat ett av de tecken
1

Hälften av korrigeringarna förekommer i den latinska notisen.
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på sann ödmjukhet som i Constitutiones uppges vara att man inte ska göra något som inte påbjuds i ”allmännelikin regla” (Klemming 1883–84, s. 17), dvs.
den för alla gemensamma regeln (= ordensregeln), vilket förefaller underligt
om textvittnet vände sig till klosterfolket.
Textvittnet i A 49 har dessutom ett tillägg till avsnittet om människans påklädning, som inte borde ha haft någon relevans för klosterfolket, vars klädsel
var noggrant fastlagd i ordensregeln:1 ”San ødhmiuct ær [...] vm han beuisar sik.
enfaldoghan i sinom klædhom. Swa at i thøm ey kan mærkias i lit / skyrdh /
ællir øuirflødhlikhet høghfærdh / Vtan sant gangn. tharff oc vidhirthorft. Ok ey
menar menniskiom at thekkias medh klædhom”. Men det är också möjligt att
det enbart ska uppfattas som en förklaring på bestämmelserna i ordensregeln.
Bortsett från avsnittet om klädseln återgår de olika tecknen på ödmjukhet
av allt att döma på de tolv steg av ödmjukhet som den helige Bernhard uppställer i sin klosterregels sjunde kapitel, De humilitate. Detta kapitel föreligger för
övrigt i en svensk översättning och bearbetning i produktionsenhet 12 i A 49
under rubriken Om ödmjukhet (se avsnitt 4.13.1). Jfr:2

1

Om ödmjukhet

Thetta äru san ödhmiukz tekn

Førsta ær. at mannin hawi idhelika
gudz ræddogha fore sinom øghom

SAn ødhmiucht ær / al tidh rædhas
gudh

Annar ødhmywktinna3 trappa ær
vm nokor egh ælskande sin eghin
vilia

Jtem ey ælska sin eghin vilia

Thridhi ødhmiwktinna trappa ær
aat giwa sik vndir / annars lydhno
for gudz ælskogha

Jtem vndirbøghia sik sins formanz
lydhno. for gudhz skuld

Förordningar om systrarnas och brödernas klädsel föreligger i ordensregelns kap. 4 och 13
(Eklund 1975, s. 106–107 och 119–120), jfr även kap. 46–47 i systrarnas sedvanebok, Lucidarium (Klemming 1883–84, s. 102–103). I kap. 5 i brödernas sedvanebok, Liber usuum, meddelas
att det som föreskrivs i Regula Salvatoris och Revelationes extravagantes angående klädseln ska
följas och att överdåd och fåfänga alltid måste undvikas (se Risberg 2003, s. 97–98).
2
Exemplena ur Om ödmjukhet är hämtade direkt ur A 49, 249v–250v.
3
Skrivet ”odhmywktinna” i handskriften. I Ordbok öfver svenska medeltids-språket (supplementbandet) har ett exempel skrivet med o (”odhmiukt”) registrerats (Söderwall et al. 1884–1973).
Exemplet har hämtats ur Diplomatarium Norvegicum (band 14, nr 113), men läsningen är felaktig
(Unger och Huitfeldt-Kaas 1895, s. 89). Om man studerar själva brevet (SDHK 29308) framgår
att här står ø och inte o.
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Siwnde ødhmiwktinna trappa ær at
rækna sik vara minzt værdhoghan oc
smælikast aff allom oc sighir egh aat
enasto medh mwnnenom vtan tro
thet medh innarsto hiærta

Jtem sik rækna Oc sighia medh
mun oc hiærta. sik then værsta ok
ouærdhugastan

Nionda ær at haalda sina twngo af
marghtalan oc gøma thysto til thes
han spørs

Jtem æy mangtulughor. Vtan thyster ther til honom til talas

Ællifta ær at tala vtan laatir sæflika
oc ødhmywklika medh stadhwgheet
fa ordh oc skælik. egh medh høgho
roope

Jtem vm han fa. ordh oc skelikin
thystelika oc ey Ropande talar
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Om ödmjukhet återfinns även i Holm. A 54 (74r–v och 78v–79v) där den förmodligen har använts i en sockenprästs kateketiska undervisning (se vidare avsnitt 4.13.1, jfr även Carlquist 1997, s. 40), och det är inte helt orimligt att också
föreliggande text har varit avsedd att användas i ett liknande sammanhang. Enligt uppgifter i Revelationes extravagantes (kap. 23) borde bl.a. kateketisk undervisning ingå i predikan, men man kan även föreställa sig att den meddelades i
samband med bikten.1 Den nära relationen till Constitutiones antyder att texten
tillkommit i birgittinsk miljö. Textens skrift och generella layout i A 49 överensstämmer mer med de texter som möter i Vadstenabrödernas handskrifter än
i Vadstenasystrarnas.

4.11.2

Till S. Anna, hjonalagens fru

Till S. Anna, hjonalagens fru är en bön till S. Anna i egenskap av äktenskapets
beskyddare.2 Inledningsvis vänder sig bönen till S. Anna, men efter några rader
adresseras istället Kristus med en bön om att förbarma sig över alla dem som är i
äktenskap och leda dem som väntas ingå i ett. Bönen torde därmed inte ha varit
avsedd för någon av klostermedlemmarna, men det betyder inte nödvändigtvis
att den inte kan ha använts i klostret för någon utanför klostrets murar.
1

Predikan var avsedd för både klosterfolket och menigheten (Roger Andersson & Stephan
Borgehammar 1997, s. 223–228 och Andersson 2001, s. 37). Systrarna var den ena viktiga gruppen som prästbröderna kom i själavårdskontakt med och folket utanför klostrets murar den andra
(Hilding Johansson & Jarl Gallén 1956, sp. 569 och Nyberg 1968, s. 25).
2
Fsv. bibl. nr 921. Textvittnet i A 49 har utgetts av Geete (1907–09, s. 384) i Svenska böner från
medeltiden som bön nr 175.
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I svensk språkform har texten enbart bevarats i A 49, men ett liknande innehåll möter i fyra minnesverser om S. Anna i RA E 8822 (30r). Verserna uttrycker
en önskan om att Anna ska hjälpa alla dem som lever i äktenskap. Den första
versen lyder:
Aff Sancta Anna mynnä. Sancta anna moder moder christ / bidhiom
vy til hänne tha hielper hon os visth at hon nadhe sik at bidhia för alt
hyonalagh / at the göra gudz vylia badhe nath oc dagh / sancta anna &c.
(Carlquist 2002, s. 122)

RA E 8822 har av allt att döma tillhört ett manligt franciskanerkloster i Bergen
där den enligt Carlquist (2002, s. 124) möjligen har fungerat som ”ett didaktiskt redskap i missionen utanför klostret” (jfr även Bandlien 2013, framför
allt s. 108–119). Liedgren (1926, s. 20–23) uppfattar de fyra minnesverserna
som s.k. skålverser som skulle sjungas vid bröllop (jfr även Klemming 1881–82,
s. 512–513).
I böner till S. Anna i handskrifter som använts i klostermiljö uppträder Anna
vanligtvis som Jungfru Marias mor och/eller Kristi mormor, jfr t.ex. bön nr 174,
176 och 177 i Svenska böner från medeltiden (Geete 1907–09, s. 382–389) som
alla återfinns i handskrifter som kan knytas till Vadstena kloster.1 Notera att
S. Anna i inledningen till bön nr 174 bland annat omtalas som ”alla hionalagha
regla oc patrona” (Geete 1907–09, s. 382). Även i den ovan nämnda RA E 8822
möter en (kort) bön till S. Anna (bön nr 178 i Svenska böner från medeltiden).
Mot denna bakgrund förefaller det därför mest troligt att bönen har varit
avsedd att användas externt, t.ex. i prästbrödernas själavårdskontakt med folket
utanför klostrets murar. Det verkar dock inte särskilt troligt att texten skulle
ha tillkommit externt och sedan förts med in i klostret av en inträdande broder
eftersom både den föregående och den efterföljande texten (se vidare nästkommande avsnitt 4.11.3) uppvisar en nära relation till birgittinsk miljö och förmodligen har tillkommit i klostret. Men det är naturligtvis möjligt att bönen
har använts internt i klostret för att be för någon utanför klostrets murar. Textens skrift och generella layout i A 49 överensstämmer mer med de texter som
tillhört bröderna än de som antas ha använts hos systrarna i Vadstena kloster.

1

Bön nr 174 och 176 möter i elva bönböcker, Giessen 881 8° (112r–113r), Holm. A 36 (73v–75v),
Holm. A 38 (126r–127r), Holm. A 43 (123r–125r), Holm. A 80 (144v–146v resp. 146v–147v),
Holm. A 81 (118r–121r), Holm. A 82 (82r–87r), Mscr. Theol. Lat. No. 71 8° (145v–146v resp.
146v–147v), RA E 9068 (128r–131r), Ups. C 12 (118r–119v) och Ups. C 68 (123v–124v resp.
87r–89v), som skrivits och med undantag av Holm. A 82 använts i Vadstena klosters systrakonvent (Hedström 2009, s. 38). Bön nr 177 återfinns i en av Vadstenabrödernas handskrifter,
Ups. C 74 (323v), där den utgör en del av texten Ars moriendi (Fsv. bibl. nr 252).
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4.11.3 Notis
Efter bönen till S. Anna följer en kort notis som huvudsakligen är skriven på
latin.1 Notisen refererar till ett brev skickat från den heliga Birgitta i Rom till
en Johan Petersson och hans hustru Katarina, som tröst för hans mors samt
deras söners död, eftersom de trofast hade tjänat det nyligen instiftade klostret
i Vadstena. Brevet var enligt notisen skrivet på svenska, och sist i notisen följer
ett citat hämtat ur brevet: ”Ok ær iac gladh ther aff / at thera kruppa / æru
iordhathe. i the dyro var fru closter. i vazstenom. / Jac birgitta birghis dottor”
(236v23–25). En pekande hand i vänster marginal gör läsaren uppmärksam på
notisen.
Innehållet i notisen återgår på verkliga händelser, som återges ovanligt detaljerat i Vadstenadiariet.2 Johan Petersson (tre liljor) hade under en vistelse hos
Birgitta i Rom fått i uppdrag av henne att resa till Vadstena för att påbörja klosterbygget där, vilket han efter ett visst motstånd hade accepterat. Enligt diariet
hade han kommit till Vadstena tillsammans med sin hustru Katarina Brynolfsdotter och där plikttroget hängett sig åt klosterbygget. De två makarna tycks
sedermera beslutat sig för att lämna det världsliga livet och ansluta sig till klosterfolket i Vadstena – kanske som en följd av deras små söners frånfälle, som i
diariet uppges inträffat inom en kort tidsrymd (jfr också Holger Rosman 1923,
s. 97). Även Johans mor avled efter några år. Enligt uppgifter i diariet begravdes
hon först i Sankt Pers kyrka, och först efter invigningen av Vadstena kloster år
1384 flyttades hon dit och begravdes där (DV 111:1–3 och 132). Om Birgitta
skickat det i notisen refererade kondoleansbrevet bör det rimligtvis ha skett före hennes död juli år 1373, men om frasen ”thera kruppa” inte enbart refererar
till sönerna utan också till modern kan brevet tidigast ha skrivits år 1384.
Texten saknar anknytning till det övriga innehållet i produktionsenheten
och är förmodligen att betrakta som en tillfällig notis gjord på ett ledigt utrymme i lägget. Det är oklart varför skrivaren har valt att referera innehållet av just
detta brev, men man kan möjligen föreställa sig att ett brev som uppges vara
skrivet av ordensgrundaren själv kan ha väckt skrivarens intresse. Denna typ
av notiser förekommer inte sällan i Vadstenabrödernas brukshandskrifter, och
textens skrift och generella layout överensstämmer också med de texter som
producerades i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas eget bruk. För
att kunna läsa och förstå innehållet i notisen krävdes kunskaper i latin.

1

Texter på latin tas inte med i Fornsvensk bibliografi. Textvittnet återges i sin helhet i Klemming
(1860, s. xxxiii).
2
Diarieskrivaren vid denna tidpunkt tycks ha varit nära förtrolig med Johan Petersson, vilket
förmodligen är anledningen till att episoden är så utförligt beskriven.
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4.11.4

Till Kristi lekamen

Till Kristi lekamen är som rubriken indikerar en bön till Kristi kropp.1 I svensk
språkform har texten förutom i A 49 bevarats i fyra bönböcker, Giessen 881 8°
(109r–v), Mscr. Theol. Lat. No. 71 8° (133r), RA E 9068 (149v–150r) och Ups.
C 68 (144v), som skrivits och använts i Vadstena klosters systrakonvent (Hedström 2009, s. 38) samt i Ups. C 22 (81r), som enligt Nyberg (1990, s. 82–83) är
en bönbok som tillhört en av prästbröderna i Vadstena kloster (jfr fotnot 1 på
s. 81). Ordalydelsen i de olika textvittnena är mycket likartad – i vissa närmast
ordagrann. Jfr:
Jac helsar thik sannan ihesu likama føddan aff iumfrv mario Sannelika
pinadhan a korseno for vara synde Aff hwilko ginom stugno sidho watn
oc blodh vtfløt (A 49, 237r1–4)
Jak helsar tik sannan ihesu christi licame. aff iomffru marie føddhan.
a korsseno ffør wara skuld badhe pinadhan oc mødhdan. aff hwilkins
gønom stughno sidho. vt fløth watn oc blodh (Giessen 881 8°, 109v1–5)2
JAc helsar tik sannan christi licama aff Jomfru maria føddan / a korsseno
fore wara skuld badhe pinadan oc mødhan Aff hwilkins ginom stwnghno
sidho wtfløt watn oc blodh (Mscr. Theol. Lat. No. 71 8°, 133r6–10)
JAc helsar thic sannan christi lichama aff iomfru maria føddan A corseno
for wara sculd badhe pintan oc moddan Aff huilkins gynom stungna
sidho wtfløt watn oc blodh (RA E 9068, 149v12–16)
Iak helsar sannan ihesu christi likama af jomfrw mario føddher a korsseno
for wara skuld badhe pinther oc mødher aff hwilkins ginom stungna
sidho wtfløt watn oc blodh (Ups. C 68, 144v7–11)
Jak helsar thik sander ihesu christi likame / fødan aff iomfrv mario /
sannelika pinadher a korseno fore wara synder aff hwilkins ginon [sic!]
stwngna sidho wt fløth watn oc blodh (Ups. C 22, 81r1–4)

I alla de fem övriga handskrifterna föreligger bönen tillsammans med böner
som skulle läsas i samband med nattvarden, och rubrikerna till bönen i de fem
handskrifterna indikerar också att det var i just detta sammanhang som bönen
var avsedd att användas. Jfr:

1

Fsv. bibl. nr 919. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1907–09, s. 70–71) i Svenska böner från
medeltiden som bön nr 29:1. Observera att denna bön är identisk med bön nr 64:1 i samma utgåva.
2
Jag vill i detta sammanhang rikta ett stort tack till Ingela Hedström som låtit mig ta del av
hennes transkriptioner av Giessen 881 8° och RA E 9068.
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Hær æpther standha bøner som skulu læsas tha gudz licama lyptis j
mæssone (Giessen 881 8°, 109r18–19)
Læs thæssa bøn tha gudz licame liptis medh alle athwakt oc gudhelikhet
aff innarsta hiærta (Mscr. Theol. Lat. No. 71 8°, 133r6 och 19–20)
Hær epter standa bøner som sculu læsas then tidh gudz lichame lyptes i
messonne oc swa sidhan swa lenge the rækkia (RA E 9068, 149v8–11)
Hær æpter standa bøner som skulu læssas thæ tidh gudz likame lyptis j
mæssone oc sidhan æ mædhan mæssan sigx (Ups. C 68, 144v4–7)
thæssin æffter scrifna bøn ær læsande tha gudz likame (Ups. C 22, 81r)1

Det är därför möjligt att också bönen i A 49 ska betraktas som en nattvardsbön.
De fem övriga handskrifterna har ett något mindre format än A 49 (bladstorlek angiven i cm, Giessen 881 8°: 19 × 12, Mscr. Theol. Lat. No. 71 8°:
16,2 × 11,5, RA E 9068: 14 × 10,5, Ups. C 68: 19,5 × 14 och Ups. C 22:
15 × 10,5). Systrarnas bönböcker är skrivna på pergament av två eller flera skrivare i en noggrant utförd hybrida och/eller textualis i en spalt (två spalter förekommer i litanian i två av bönböckerna) och dateras till slutet av 1400-talet eller
början på 1500-talet (Hedström 2009, s. 486, 505, 518 och 529), medan brödrahandskriften är nedtecknad på papper av flera händer i en hastigt utförd cursiva
i en spalt under 1400-talet (MHUU, band 1, s. 227–228).
Textens skrift och generella layout i A 49 överensstämmer med den sistnämnda. Lägg också märke till att ordalydelsen i A 49:s textvittne ligger närmare den i Ups. C 22 än den i systrarnas bönböcker. Det kan dock inte fastställas om bönen använts som sådan i brödrakonventet eller om den enbart har
haft funktionen att tjäna som förlaga vid produktionen av en text avsedd för
systrarna (jfr avsnitt 4.8.1.8).

4.11.5

H. Birgittas bön om misskund

H. Birgittas bön om misskund är en bön till Jesus Kristus om förbarmelse och
förlåtelse över den bedjandes synder.2 Texten är inte fullständig, utan slutar
mitt i en mening.
I svensk språkform har bönen förutom i A 49 bevarats i tre bönböcker, Holm. A 36 (55v–56v), Holm. A 37 (103r–104v) och Mscr. Theol. Lat.
1

Rubriken, som avslutas som här anfört, är placerad i den övre marginalen – därav ingen angivelse av rad.
2
Fsv. bibl. nr 919, 922 och 932 (289). A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1907–09, s. 71–72
och 474–475) i Svenska böner från medeltiden som bön nr 29:2 resp. 253.
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No. 71 8° (145r–v), som skrivits och, eventuellt med undantag av Holm. A 37,
använts i Vadstena klosters systrakonvent.1 Ordalydelsen i de fyra textvittnena
ligger mycket nära varandra. Jfr:
O herra gud alzwaldhugir vælsignather vari thu at thu skapathe mic oc
atirløste mic oc tholde mic i syndom nar iac var værdhugh førdømilse
Oc atirlede mic miskunnelika til synda anger Jac kennis iæm uæl for
thino valde herra gudh mic onyttelika oc fordømelika haua forgiort al
then thing thu gaf mic til helso (A 49, 237r11–16)
O herra gudh alzwald[o]gher vælsignadher vari thu thy at ⟨thu⟩ skapade
mik ok attir loste ok tholde i syndom nar iak var ⟨værdh⟩ fordømilse2 .
ok atirledde3 miskunnelica til synda angar. Jak kænnis æmuæl for thino
valde herra gudh mik hafwa onytlika ok fordømelica forgiort al the thing
hulkin thu gaf mic til helso (Holm. A 36, 55v4–14)
O herra gudh aldzwaldogher wælsignadher wari thu Thy ath thu
skapadhe mik oc atherløste mik. Och tholdhe mik j syndhom naar iak war
wærdh ffordømilse. Oc thu aatherleddhe mik miskunsamlika thil synda
angher. O herra gudh Jak kænnis iæmwæl for thina gudhelika walle herra
gud mik Onytthelika oc førdømelika forgiorth haffua all the thingh som
thu gaff mik thil helso (Holm. A 37, 103r1–103v3)
O Herra gudh alzwallogher wælsignadhir wari thu / thy at thu skapadhe
mik oc atirløste oc tholde i syndomen / nar iak war wærd fordømilse
Ok atirledde miskunnelika til synda angir / iak kænnis iæmuæl for thino
walde / mik hafwa onyttelika oc ofordømeligha forgiort / al the thing thu
gaff mik til helso (Mscr. Theol. Lat. No. 71 8°, 145r5–11)

I Holm. A 36 och Holm. A 37 återfinns bönen tillsammans med en eller flera andra böner som hämtats ur Birgittas uppenbarelser. Föreliggande bön härstammar t.ex. från bok 8, kap. 34 (jfr dock även bok 4, kap. 74). I Mscr. Theol.
Lat. No. 71 8° föreligger bönen, till skillnad från i Holm. A 36 och Holm. A 37,
i anslutning till en lång rad nattvardsböner, bland vilka bland annat den i föregående avsnitt behandlade bönen (Till Kristi lekamen) återfinns, varför det är
rimligt att anta att bönen i denna handskrift var avsedd att användas i samband
med nattvarden.4

1

Textvittnet i Holm. A 36 har utgetts av Klemming (1862, s. 160–161) i det fjärde bandet av
Birgittas uppenbarelser.
2
I handskriften skrivet ”fordomilse”.
3
I handskriften skrivet ”atriledde”.
4
Jämför även Hedström (2009, s. 494) som har placerat bönen under rubriken ”Sedan Guds lekama tagits”.
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Bönen kan således förekomma i flera olika sammanhang, dels som en bön i
Birgittas uppenbarelser, dels som en bön, utan den omgivande uppenbarelsen,
antingen tillsammans med andra böner hämtade ur Birgittas uppenbarelser eller
som en nattvardsbön.1
I A 49 återfinns bönen utan den omgivande uppenbarelsen, tillsammans
med en annan bön som förmodligen ska betraktas som en nattvardsbön (jfr föregående avsnitt), varför det är troligt att även den här behandlade bönen skulle
användas i detta sammanhang. Geete (1907–09, s. 70–72) har utgett denna och
den föregående bönen i A 49 tillsammans som en bön (bön nr 29), men inte
specifikt som en nattvardsbön. Observera dock att den första av de två bönerna (bön nr 29:1) är identisk med bön nr 64:1, som i sin tur är placerad bland
nattvardsbönerna.2
Bönböckerna har ett något mindre format än A 49 (bladstorlek angivet i cm,
Holm. A 36: 17,5 × 12–12,5, Holm. A 37: 16,2 × 10,6 och Mscr. Theol. Lat.
No. 71 8°: 16,2 × 11,5) och är skrivna på pergament av en till flera händer i en
noggrant utförd hybrida och/eller textualis i en spalt.3 Holm. A 36 dateras till
1400-talet, Mscr. Theol. Lat. No. 71 8° till slutet av samma sekel och Holm.
A 37 till början av det nästföljande (Hedström 2009, s. 414, 423 och 486).4
Textens skrift och generella layout i A 49 överensstämmer dock inte med
de texter som förekommer i bönböckerna, utan liknar mer dem som möter i
Vadstenabrödernas handskrifter. Det är oklart om bönen använts som sådan i
brödrakonventet eller om den enbart har haft funktionen att tjäna som förlaga
vid produktionen av en text avsedd för systrarna (jfr avsnitt 4.8.1.8).

4.11.6 Biktformulär
Produktionsenhetens avslutande text är ett fragment av ett biktformulär som
prästen kunde använda i samband med en svårt sjuk eller döende persons bikt.5
I textens rubrik uppges att det var frågor som prästen skulle ställa till den sjuke
1

Och detta är förmodligen anledningen till att bönen i Svenska böner från medeltiden har utgetts i
två kategorier – både i ”Böner till Jesus Kristus” (bön nr 29:2) och i ”Böner för särskilda personer
och under särskilda förhållanden” (bön nr 253), och att den figurerar på flera ställen i Fornsvensk
bibliografi, jfr fotnot 2 på s. 125.
2
Geetes (1907–09) kategorisering av böner i utgåvan av de svenska medeltida bönerna är diskutabel i flera avseenden. Som Nyberg (1990, s. 87) påpekar ”motsvarar [den] inte alltid den ordningsprincip som vägledde skrivarna i Vadstena kloster”.
3
I Holm. A 36 förekommer även kortare partier skrivna i cursiva, och litanian på 55r–56v i Mscr.
Theol. Lat. No. 71 8° är skriven i två spalter.
4
Enligt Palm (1999, s. 75) bör dock även Holm. A 36, som tidigare omnämnt i fotnot 4 på s. 104,
på paleografiska och ortografiska grunder föras till omkring år 1500.
5
Fsv. bibl. nr 249. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1900, s. 285–286) i Svenska kyrkobruk
under medeltiden.
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på sjukbädden: ”Thessa puncta skal klærkin spøria then siuka j soto sæng”. Av
frågornas karaktär framgår att det sannolikt rörde sig om en svårt sjuk person
som förväntades dö inom en snar framtid. Jfr: ”Son mjn ællir brodhir, æst thu
gladhir oc fæghin at thu skal dø i cristne tro” och ”Jtem brodhir mjn hafuir thu
vilia. at bætra thik vm thu finge timan” (A 49, 237v1–2 resp. 7–8).
Texten är en översättning och bearbetning av en samling frågor med efterföljande förmaning hämtade ur Admonitio morienti et de peccatis suis nimium
formidanti, som tillskrivs Anselm av Canterbury (1034–1109). Verket är en pastoralteologisk skrift, en vägledning till prästen som skulle förbereda sjuka personer för döden, och består av två uppsättningar frågor och förmaningar – en
för munkar och en för lekmän (Poul Lindegård Hjorth 1971, s. 179). I A 49 möter den uppsättning frågor som var avsedda för munken samt inledningen av
den härefter följande förmaningen.1 Textvittnet i A 49 har emellertid utelämnat
den fråga som specifikt vände sig till munken: ”Gaudes quod moreris in habitu
monachico?”2 (Jacques Paul Migne 1864, sp. 685), vilket innebär att textvittnet
inte enbart riktade sig till munkar. Den sjuke tilltalas ”son” eller ”brodhir” (jfr
exemplen ovan), vilket antyder att textvittnet var avsett för en manlig mottagare
(även om de aktuella orden naturligtvis enkelt kunde bytas ut om mottagaren
istället var en kvinna).
Texten har enbart bevarats i A 49, men liknande frågor, som med hänvisning till Anselm av Canterbury kom att benämnas de anselmska frågorna, förekommer även i den senmedeltida s.k. Ars moriendi-litteraturen, bland vilken det
förmodligen mest kända verket är Jean Gersons (1363–1429) De arte moriendi.3
I svensk översättning föreligger denna text bland annat i en av de handskrifter
som ingått i Vadstenabrödernas bibliotek, Ups. C 74 (MHUU, band 2, s. 67).
Textvittnet i denna handskrift har enligt Carlquist (2002, s. 75) sannolikt använts som bikthandledning för ”den icke latinkunniga delen av konventet”, vilket förutom systrarna även innefattade lekbröderna. I rubriken till de s.k. anselmska frågorna uppges att ”swa skal hwar en win spøria thæn j sinne hælsoth
liggher” (Ups. C 74, 319r), och den sjuke tilltalas ”win” eller ”N” (= nomen).
Och man kan eventuellt föreställa sig att A 49:s biktformulär har haft en liknande funktion.
Att biktformuläret skulle ha använts i en konkret biktsituation i klostret verkar dock utifrån anvisningarna i brödernas sedvanebok, Liber usuum, (kap. 38)
inte troligt. Av instruktionerna i det aktuella kapitlet att döma tycks nämligen
1

Den resterande delen av förmaningen har eventuellt funnits på ett (eller flera) av de tre efterföljande bladen som numera felar i lägget (jfr ovan).
2
I översättning: ”Glädjer du dig till att dö såsom munk?”.
3
Observera att Geete (1900, s. 285–286) har utgett textvittnet i A 49 som ett bihang till just Ars
moriendi (Fsv. bibl. nr 252).
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den sjukes bikt ha föregått på latin i klostret – både i brödra- och systrakonventet – oavsett om mottagaren förstod latin eller ej. Det uppges t.ex. i samband med syndabekännelsen att om den sjuka personen inte förstod latin skulle
den förklaras på modersmålet (Risberg 2003, s. 184–185). Och Carlquist (2002,
s. 83) hävdar att texten har varit avsedd för en sjuk lekman utanför klostrets
murar. Men att någon av prästbröderna skulle ha besökt en sjuk lekman på dennes sjukbädd är på grund av klosterklausuren inte särskilt sannolikt.1 Däremot
kan en prästbroder före sitt inträde i klostret ha haft användning för en sådan
text, t.ex. som sockenpräst. Brodern kan sedan vid sitt inträde ha fört med sig
texten in i klostret. Detta skulle i så fall betyda att biktformuläret och eventuellt också bönerna på 237r tillkommit före texterna på blad 236. Blad 236, som
är läggets inledande blad, kan ursprungligen ha lämnats blankt för att fungera
som ett slags skydd till innehållet i produktionsenheten. Observera att läggets
avslutande blad är blankt och att de två ytterbladen kan ha varit tänkta som ett
omslag till produktionsenheten. Två av texterna på blad 236 uppvisar en nära relation till birgittinsk miljö varför det är rimligt att anta att de tillkommit
i klostret, dvs. att dessa först har nedtecknats efter brodern inträtt i klostret.
Som tidigare omnämnt är det osäkert om texterna är nedtecknade av en eller
två skrivarhänder.
Texten torde dock under alla omständigheter ha tillhört bröderna i klostret,
och textens skrift och generella layout påminner också mer om de texter som
möter i Vadstenabrödernas handskrifter än i Vadstenasystrarnas.

4.11.7

Sammanfattning

Produktionsenhet 10 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat
enhet: skrivarhänderna förekommer enbart i denna produktionsenhet och inte
i handskriften för övrigt; siduppsättningen överensstämmer inte med den resterande delen av handskriften; kustod saknas; både den främre och den bakre
1

Enligt kap. 13 i Regula Salvatoris fick bröderna efter sin invigning i klostret endast lämna brödernas gård för att gå i kyrkan. Konfessorn fick dock vid vissa särskilda tillfällen lämna klostret med
en följeslagare (för dessa specifika fall, se Revelationes extravagantes, kap. 11). Det kan naturligtvis inte uteslutas att bestämmelserna i regelverket inte efterföljdes till punkt och pricka. Av
uppgifter i Vadstenadiariet att döma var det t.ex. inte enbart konfessorn med följeslagare som
i praktiken lämnade klostret. Hans Hildebrandsson lämnade exempelvis klostret vid ett flertal
tillfällen i angelägenheter rörande klostret och orden under sin tid (1415–54) som prästbroder i
Vadstena kloster (DV 266, 275, 293 och 502), och liksom systrarna tycks bröderna ha fått lämna klostret i samband med grundläggningen av ett nytt kloster inom orden (se t.ex. DV 161,
258, 268 och 501). Och i ett brev (sannolikt nedtecknat i maj 1441, se Klockars 1979, s. 19) från
generalkonfessorn i Nådendals kloster, Vadstenabrodern Johan Bernhardsson, till en icke namngiven broder i moderklostret framgår att brodern hållit fem predikningar i Åbo domkyrka (FMU
6646).
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yttersidan är smutsigare än de övriga bladen i produktionsenheten; alla blad är
slitna i nederkanten; sista bladet är blankt och produktionsenheten är inte bevarad i sin helhet vilket eventuellt kan vara ytterligare ett tecken på att produktionsenheten använts separat. Produktionsenheten är modifierad – både fysiskt
och textuellt defekt.
Produktionsenheten ingår i den del av A 49 som förmodas ha tillkommit
i Nådendals kloster under 1400-talets andra halva, men det kan egentligen inte fastställas om den nedtecknats där, i Vadstena kloster eller på en helt annan
plats. Det kan t.ex. inte uteslutas att biktformuläret har tillkommit och använts
utanför klostrets murar. Två av texterna uppvisar en nära förbindelse till birgittinsk miljö, och har förmodligen tillkommit i klostret.
Produktionsenheten har sannolikt tillhört bröderna i Nådendals kloster.
Biktformuläret innehåller t.ex. frågor som enligt rubriken skulle ställas av prästen till den sjuke, och notisen är typisk för brödernas brukshandskrifter. Ett
par av texterna, Thetta äru san ödhmiukz tekn och Till S. Anna, hjonalagens fru,
kan t.ex. ha använts i prästernas själavårdskontakt med människorna utanför
klostrets murar. Och som omnämnt tidigare kan även biktformuläret ha använts utanför klostrets murar, men i så fall före en broders inträdande i klostret.
Notisen har förmodligen nedtecknats på grund av ett privat intresse, medan de
båda efterföljande bönerna kan ha varit avsedda för broderns personliga bruk
eller varit tänkta att fungera som förlagor till nya texter för systrarnas bruk.
Texternas skrift och generella layout påminner mer om de texter som producerades i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas eget bruk än de som
möter i de handskrifter som antas ha använts i systrakonventet där.

4.12 Produktionsenhet 11
(n)
(j)
(i)
(a)
(g)
(l)
(d)
(k)

Produktionsenhet 11 återfinns på blad 239–248 och utgörs av ett lägg med tio
blad (jfr figur 4.12 på motstående sida). Produktionsenheten är helt skriven på
papper. Inga vattenmärken kan med säkerhet urskiljas. Bladen mäter 21,2 × 14,3
cm, vilket inte skiljer sig avsevärt från handskriftens övriga blad (jfr bilaga B på
s. 209). Yttersidorna (239r och 248v) förefaller smutsigare än de övriga sidorna
i produktionsenheten. Kustod saknas.
Sidorna har linjerats med både vågräta och lodräta linjer ända ut i kanten på
sidan och fastställer skriftytan till 17,8 × 11,6 cm (ca 206 cm2), inom vilken det
förekommer i genomsnitt 37 rader. På produktionsenhetens sista sida har inte
mindre än 44 rader pressats in, vilket antyder att skrivaren har varit angelägen
om att få plats med hela texten i lägget. Textinnehållet är nedtecknat i en cursiva
currens/media av en skrivare (hand N), vars hand inte förekommer för övrigt i
handskriften.
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Lägg 27
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Figur 4.12: Läggfördelning i produktionsenhet 11

Produktionsenheten rymmer en enda text, S. Germanus, som föreligger i (p)
översättarens eget första utkast (jfr Gödel 1916, s. 41 och Carlquist 2002, s. 83).
Texten är försedd med en rubrik på latin i den övre marginalen, ”germanus antisiodorensis archiepiscopus”. Namnet i rubriken tycks vara skrivet med samma
bläckfärg som löptexten, medan den resterande delen är nedtecknad med ett
svartare bläck. En enkel initial, skriven med samma bläckfärg som löptexten,
inleder texten. Texten har ett konceptliknande utseende, med ett stort antal
korrigeringar (4,7% av det samlade antalet ord). Det stora antalet rader per sida
har medfört att löptexten står tätt sammanpressad, vilket ytterligare förstärks
av att texten saknar styckeindelning.1 Texten har strukturerats med hjälp av paragraftecken (alinea). Det förekommer inga illuminationer eller andra typer av (m)
dekorerande element i produktionsenheten. Rött bläck saknas helt.
I den övre marginalen på produktionsenhetens första sida (239r) har anteck- (c)
nats ”Nadhendals closters bok”, och Henning (1960, s. 152, fotnot 221) menar
att detta markerar handskriftens tredje del (blad 239–268), som antas ha nedtecknats i Nådendals kloster. Marginalnotisen har skrivits med ett annat, svartare bläck än löptexten, eventuellt samma bläck som möter i rubriken, och har
sannolikt gjorts innan lägget bands in eftersom notisen ligger så tätt på inbindningen att det närmast är omöjligt att komma åt att skriva här. Som omtalat i
samband med produktionsenhet 3a och 4 i avsnitt 4.4.1 och 4.5 är det svårt att
förstå varför man i Nådendals kloster skulle ha gjort en sådan notis. Man kan
möjligen föreställa sig att det gjorts i avsikt att indikera var texten var avsedd att
1

I utgåvan (Stephens och Dahlgren 1874, s. 197–236) har texten indelats i olika avsnitt som försetts med rubriker, men denna indelning förekommer inte i handskriften.
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placeras. Notisen förefaller dessutom vara skriven av samma skrivarhand som
nedtecknat de notiser som möter i produktionsenhet 3a och 4 – produktionsenhet 3a antas ha skickats till Nådendal från Vadstena.

4.12.1

S. Germanus

S. Germanus är en legend om biskopen Germanus från Auxerre, som bl.a. ledde britterna till deras stora ”Alleluia-seger” över saxerna.1 På en av sina resor
till England mötte biskopen en ung flicka som han uppmanade att tjäna Gud.
Flickan, som gjorde som hon blivit ombedd, blev senare S. Genoveva, vars legend återfinns i handskriftens sista produktionsenhet (se avsnitt 4.14).
I tillägg till textvittnet i A 49 möter inledningen till en kortare redaktion av
legenden i svensk översättning i Ups. C 528 (162r), som innehåller det Fornsvenska legendariet.2 Denna redaktion är en översättning av den textversion
som möter i Legenda aurea, vilken, som tidigare omnämnt, är legendariets huvudkälla (Jansson 1934, s. 3). Ups. C 528 är en pergamenthandskrift i ett något
större format än A 49 (bladstorlek 27,5 × 21 cm), nedtecknad i en cursiva media/formata av flera händer.3 Handskriften är sannolikt tillkommen i Vadstena
kloster under 1400-talets första hälft (1440–50) och har av allt att döma tjänat
som förlaga till en stor del av de helgonlegender som föreligger i Holm. A 3,
Vadstenasystrarnas bordsläsningshandskrift. Och det är möjligt att Ups. C 528
har använts i systrarnas bordsläsning innan Holm. A 3 hade utarbetats i början på 1500-talet (Jansson 1934, s. 28–32, MHUU, band 5, s. 330 och Carlquist
2007, s. 286–290, jfr även Carlquist 1996, s. 32). Handskriftens format, skrift
och generella layout överensstämmer med de handskrifter som antas ha använts
i Vadstena klosters systrakonvent.
Helgonlegender på folkspråket rekommenderades till systrarnas läsning på
kvällsmötet, och tack vare Holm. A 3 vet vi att folkspråkliga helgonlegender
även förekom som bordsläsning. Förutsättningen för att en helgonlegend skulle
ingå i Vadstenasystrarnas bordsläsning tycks emellertid, som tidigare omnämnt,
ha varit att det aktuella helgonets festdag var upptagen i det lokala stiftets kalendarium (se t.ex. avsnitt 4.2.1).
S. Germanus’ festdag den 31/7 uppträder redan i de äldsta bevarade kalendarierna från Åbo stift, men får så småningom konkurrens av S. Helena (av

1

Fsv. bibl. nr 183. A 49:s textvittne har utgetts av Stephens och Dahlgren (1874, s. 197–236) i
det tredje bandet av Ett forn-svenskt legendarium.
2
Textvittnet i Ups. C 528 har utgetts av Stephens (1858, s. 904–905) i det andra bandet av Ett
forn-svenskt legendarium.
3
Stephens (1844, s. xii) menar att det rör sig om två skrivare, Jansson (1934, s. 23–24) fyra, jfr
även MHUU, band 5, s. 330.
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Skövde) vars festdag infaller samma dag.1 Det fanns inget som hindrade att flera helgon firades samma dag, men enligt liturgins regler fick ett av dem högre
festgrad och blev dagens huvudtema (jfr Helander 1989, s. 19–20).
Bägge helgon uppträder dock endast i tre fall i ett och samma kalendarium.
I det ena kalendariet har Helenas festdag den högre festgraden,2 medan det i
de två övriga inte kan fastställas vilken av de två helgonen som hade den högre
festgraden eftersom festgraden för Helenas festdag inte omnämns här.3
Bortsett från ett tillfälle där festgraden inte är angiven, förekommer Germanus uteslutande med samma festgrad (trium lectionum) i de kalendarierna från
Åbo stift där han är upptagen – oavsett om han uppträder ensam eller tillsammans med Helena.4 Helena möter med festgrad simplex i de två fall festgraden
överhuvudtaget är omnämnd – både med och utan sällskap med Germanus.
Germanus är upptagen i något fler kalendarier än Helena, men vid de två tillfällen Helena förekommer och festgraden omnämns är den högre än Germanus’.
Germanus är medtagen i både de allra äldsta (1200–1300-talen) och de allra yngsta kalendarierna (början av 1500-talet), medan Helena först möter regelmässigt
i 1400-talets andra hälft.5 Lägg dock märke till att Helenas festdag saknas helt i
ett kalendarium i ett tryckt missale från år 1488, där S. Germanus istället är upptagen.6 Det bevarade källmaterialet pekar således i något olika riktningar, och
det är dessutom alltför knapphändigt för att man ska kunna dra några säkrare
slutsatser om relationen mellan de bägge helgonen. En viss fördel för S. Helena
kan dock möjligtvis urskiljas – inte minst från och med andra halvan av 1400talet. Enligt Lundén (1961, sp. 307) firades Helenadagen den 31/7 i hela Uppsala
kyrkoprovins i slutet av medeltiden. Från Nådendals kloster har endast ett fragment av ett missale (F.m. I.281) bevarats som spänner över delar av juli månad,
1

Vid de tillfällen S. Helenas festdag uppträder i de äldsta kalendarierna utgör den som regel ett
senare tillägg (jfr även Maliniemi 1925, s. 226).
2
Kalendariet ingår i ett breviarium som har tillhört kyrkan i Kangasala och dateras till omkring
år 1505 (Maliniemi 1925, s. 125–126).
3
Det ena kalendariet ingår i ett missale (F.m. I.115, omnämnt Kal. Dom. I hos Maliniemi 1925)
och har använts sekundärt i en dominikansk kontext i Åbo stift senast mitten på 1300-talet, men
har sitt ursprung i Västeuropa efter år 1234 (Toivo Haapanen 1922, s. 54–56, Maliniemi 1925,
s. 80–84 och Keskiaho 2010, s. 420). I detta kalendarium är Helenas festdag ett senare tillägg, som
förmodligen gjorts under 1300-talet (Maliniemi 1925, s. 82). Festgraden kan inte längre urskiljas,
eftersom det aktuella bladet (2r) beskurits, men Maliniemi (1925, s. 82) uppger festgrad simplex
(jfr dock s. 162–163 i samma källa där Helenas festgrad markeras som icke omnämnd). Det andra
kalendariet ingår i ett breviarium som härstammar från kyrkan i Vesilahti och dateras till omkring
1500 (Maliniemi 1925, s. 123–124).
4
För festgradernas inbördes rangordning se t.ex. Helander (1959, sp. 242).
5
Det tidigaste belägget på Germanusdagen i de finländska urkunderna möter år 1429, då den
används i dateringen av ett brev (FMU 1900). Helenadagen förekommer först år 1481 (Maliniemi
1925, s. 162–163 och 227, fotnot 1).
6
Kalendariet har utgetts i faksimil av Hausen (1881–1883).
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men dessvärre saknas den del där Germanus eller Helena kunde ha förväntats
uppträda.
I Linköpings stift och Vadstena kloster firades S. Helena med den nästhögsta festgraden (duplex). S. Germanus’ festdag är medtagen utan festgrad i
Linköpingskalendariet, men saknas helt i de vadstenensiska bönbokskalendarierna (dessa specificeras i fotnot 4 på s. 54). Och enligt Carlquist (1996, s. 51)
tycks S. Germanus ha saknat liturgisk betydelse i Vadstena kloster. Vad gäller
kalendarietraditionen i Vadstena kloster påpekar Hedström (2009, s. 291) att
man här som regel ”inte införde mer än en fest per dag i kalendariet, och i fall
av dubbla fester valde de större, eller dem som var viktiga för orden och den
nordiska traditionen”. Och även om man inte nödvändigtvis följde samma kalendarietradition i Nådendals kloster är det inte orimligt att anta att ett nordiskt
helgon prioriterades framför ett utländskt.
Men även om det var S. Germanus som firades den aktuella dagen i Nådendals kloster, är det tveksamt om den långa redaktion som ingår i A 49 använts
i bordsläsningen. Helgonlegenderna i Vadstenasystrarnas bordsläsningshandskrift är, som tidigare omnämnt, generellt korta – förmodligen eftersom man
skulle hinna med att läsa dem under den tid måltiden varade. Men det kan naturligtvis inte uteslutas att man läst utvalda avsnitt ur textvittnet i A 49. Legenden
(eller utdrag ur den) kan även ha ingått i läsningen på kvällsmötet.
Textens skrift och generella layout i A 49 överensstämmer dock med de
texter som producerades i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas eget
bruk. Den tätt sammanpressade texten, det stora antalet korrigeringar, avsaknaden av en tydlig styckeindelning och den slarvigt utförda cursivan bidrar till
textens konceptartade utseende och indikerar att den inte har varit avsedd som
läsexemplar. Istället kan den ha utgjort en källa ur vilken exempla kunde hämtas
t.ex. i samband med brödernas predikoverksamhet eller i lekbrödernas undervisning. Flera exempla om en Germanus möter i predikningar och i samlingar
med exempla (på latin) i Vadstenabrödernas handskrifter (t.ex. Ups. C 219, 81v;
Ups. C 285, 89r; Ups. C 337, 145v och Ups. C 521, 20r), men det har inom ramarna av detta projekt inte varit möjligt att undersöka om det rör sig om den i
detta avsnitt behandlade Germanus från Auxerre.
En folkspråklig samling exempla innehållande bl.a. ett exemplum ur
Germanuslegenden återfinns under benämningen Järteckensbok (Fsv. bibl.
nr 128) i en handskrift som antas ha använts i Vadstena klosters systrakonvent,
Holm. A 110 (se t.ex. Gödel 1916, s. 96–97 och Carlquist 2002, s. 63). Men
samlingen med exempla har troligen varit avsedd som ett homiletiskt hjälpmedel (jfr Odenius 1981, s. 37–47 och Carlquist 2002, s. 60). Handskriften består
av sex olika delar som sammanbundits under medeltiden (Klemming 1877–78,
s. 436, jfr även Carlquist 2002, s. 38). Vissa delar har troligtvis tillkommit i Vad-
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stena kloster, medan andra kan ha nedtecknats utanför klostrets murar (Carlquist 1996, s. 29).1
Men textvittnet i A 49 kan också enbart ha haft funktionen att tjäna som
förlaga till en text som i sin renskrivna form har varit ämnad för exempelvis
systrarnas läsning. Det förekommer inga noteringar eller andra typer av markeringar i texten som eventuellt kunde ha gett en fingervisning om textens bruk.

4.12.2

Sammanfattning

Produktionsenhet 11 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat
enhet: skrivarhanden förekommer enbart i denna produktionsenhet och inte i
handskriften för övrigt; siduppsättningen överensstämmer inte med den resterande delen av handskriften; det förekommer ingen kustod som binder samman
detta lägg med det nästföljande; den tätt sammanpressade texten indikerar att
skrivaren har varit angelägen om att få plats med texten i detta lägg och kan vara
ytterligare ett tecken på att det inte fanns ett inplanerat efterföljande lägg; yttersidorna framstår smutsigare än de övriga sidorna i produktionsenheten, vilket
antyder att lägget använts separat under en tid. Produktionsenheten förefaller
vara intakt, dvs. omfång och innehåll är som de var när produktionsenheten
först producerades.
Produktionsenheten ingår i den del av A 49 som antas ha tillkommit i
Nådendals kloster under 1400-talets senare del, men notisen på produktionsenhetens första sida kan vara ett tecken på att den härstammar från Vadstena
kloster. Under alla omständigheter har avsikten rimligtvis varit att den skulle
ingå i Nådendals klosterbok, vad denna klosterbok än torde ha varit tilltänkt
att vara. Textens skrift och generella layout överensstämmer med texter som
producerades i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas eget bruk. Den
konceptliknande utformningen antyder att den inte har varit avsedd som läsexemplar. Däremot kan den ha utgjort en källa ur vilken exempla kunde hämtas
i brödernas predikoverksamhet eller lekbrödernas undervisning, men den kan
också enbart ha haft funktionen att tjäna som förlaga till en text som i sin renskrivna form har varit avsedd för systrarnas läsning.

4.13 Produktionsenhet 12
Produktionsenhet 12 återfinns på blad 249–257 och utgörs av ett lägg med åtta (n)

1

Exempla på svenska hämtade ur Germanuslegenden förekommer även i Själens tröst (Fsv. bibl.
nr 134) i Holm. A 108, som troligtvis har nedtecknats i brödrakonventet i Vadstena kloster
(Thorén 1942, passim, t.ex. s. 186–187 och Henning 1960, s. 447–457).
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Figur 4.13: Läggfördelning i produktionsenhet 12
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blad samt ett inskjutet lösblad (motsvarande blad 252, jfr figur 4.13). Produktionsenheten är helt skriven på papper. Inga vattenmärken kan med säkerhet
urskiljas. Bladen i lägget mäter 21,2 × 13,8 cm, vilket är något mindre än huvuddelen av handskriftens övriga blad (jfr bilaga B på s. 209). Lösbladet är något
kortare och bredare än bladen i själva lägget, 18,8 × 14,5 cm. Den inledande sidan (249r) har lämnats helt blank (inga marginallinjer kan urskiljas) och kan
ha varit tänkt att fungera som en slags frampärm som skyddade innehållet i
produktionsenheten. Det är dock underligt att man i så fall inte också har valt
att lämna läggets sista sida blank, men kanske kom textmängden att fylla mer
än ursprungligen planerat. Man kan eventuellt föreställa sig att det funnits ett
eller flera efterföljande lägg där den sista sidan lämnats blank.1 Mot detta talar
dock att bägge yttersidorna (249r och 257v) förefaller smutsigare än de övriga i produktionsenheten, vilket snarast antyder att lägget använts separat i sin
nuvarande utformning. Kustod saknas.
Sidorna har linjerats med både vågräta och lodräta linjer ända ut i kanten
på sidan och fastställer skriftytan i lägget till 16,7 × 11 cm (ca 184 cm2), inom
vilken det förekommer i genomsnitt 33,6 rader. Skriftytan är något större på
lösbladet än i lägget, 16,5 × 11,4 cm (ca 188 cm2), men antalet rader är betydligt
färre, 23 (texten är skriven med en större skrift).2 Textinnehållet i lägget är
nedskrivet i en cursiva media av en skrivare (hand O), medan texten på lösbladet

1

Enligt Klemming (1860, s. xxxiv) felar slutet, men det kan inte fastställas med säkerhet (se
vidare avsnitt 4.13.2).
2
Endast radantalet på bladets rectosida har medtagits, eftersom versosidan inte är fulltecknad.
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har nedtecknats i en cursiva media/formata av en annan skrivare (hand P). Ingen
av händerna förekommer för övrigt i handskriften.
Produktionsenheten rymmer två texter: Om ödmjukhet (249v–251r24) och (p)
några utdrag ur Gudelig snilles väckare (251r25–257v). Bägge texter saknar rubrik. Några av utdragen i den avslutande texten har dock försetts med rubriker.
Den inledande texten avslutas med en fras på latin skriven med rött bläck, ”Expliciunt xii gradus humilitatis”,1 och det har lämnats en halv rads mellanrum till
den efterföljande texten. Trots detta är det lätt att överse att det rent faktiskt
börjar en ny text här.2
Vid texternas nedskrivning har det lämnats plats för initialer som sedan
införts antingen med rött bläck eller med samma bläckfärg som löptexten. De
fyra inledande initialerna är skrivna med samma bläck som löptexten. Tre av
dessa är enkelt utsmyckade, men för en av initialerna – den som inleder det
första utdraget ur Gudelig snilles väckare – har endast konturerna skisserats upp
(tecknet ska föreställa ett F, men liknar mest ett P). De tre avslutande initialerna
är skrivna med rött bläck, men saknar dekoration. Stödtecken kan inte urskiljas.
Initialerna i Gudelig snilles väckare markerar varje nytt utdrag ur texten.
Det har gjorts en del korrigeringar i texterna (1,4% av det samlade antalet
ord). Den största andelen korrigeringar förekommer i den inledande texten.
Det stora antalet rader per sida har medfört att löptexten står ganska tätt sammanpressad. Texterna har bl.a. strukturerats med hjälp av initialer, versaler ifyllda med rött bläck, paragraftecken (alinea) och rubriker (endast i den avslutande
texten). Illuminationer saknas. Färgade och enkelt ornamenterade initialer samt (m)
versaler ifyllda med rött bläck utgör den enda dekorationen. Lägg dock märke
till att den röda bläckfärgen enbart möter på 254v–257r.

4.13.1 Om ödmjukhet
Om ödmjukhet är en översättning och bearbetning av det sjunde kapitlet, De
humilitate, i S. Benedikts klosterregel. I texten uppställs tolv steg av ödmjukhet.3
I svensk översättning har texten förutom i A 49 bevarats i tre handskrifter: Holm. A 27 (22rb–24va), Holm. A 54 (74r–v och 78v–79v) och Linc. B 70a
(158va–160ra). I Holm. A 27 och Linc. B 70a ingår texten som ett av flera utdrag
ur S. Benedikts klosterregel i en annan text, Basilii och Benedicti klosterregel (Fsv.
1

I översättning: ”Här avslutas xii gradus humilitatis”.
Detta är möjligen förklaringen till att Carlquist (2007, s. 233, fotnot 97) uppger att det utdrag
ur Gudelig snilles väckare (bok I, kap. 3) som börjar här, ”Fore paaska høghtiid naar ytarste naatwardhin var haaldin medh minom discipulis [...]”, saknas i A 49.
3
Fsv. bibl. nr 310 och 970. A 49:s textvittne har inte utgetts. Texten har dock utgetts efter andra textvittnen av Dahlgren (1875, s. 185–189) i Skrifter till läsning för klosterfolk och av Geete
(1904–05, s. 224–229) i Skrifter till uppbyggelse från medeltiden.
2
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bibl. nr 246).1 I Holm. A 54 är det osäkert om texten ska betraktas som fristående eller som en del av en annan text. Texten återfinns här i ett lägg tillsammans
med ett flertal andra texter, och i Fornsvensk bibliografi (nr 970) uppges att den
ingår i en av dessa, närmare bestämt i Dagens sju tidegärder (Fsv. bibl. nr 943).
Men det är inte helt givet. I handskriften följer texten efter utläggningen om
de sju tidegärderna och de två bönerna Pater noster och Ave Maria samt trosbekännelsen. Den föreligger inte i en sammanhängande följd, utan är utspridd
i lägget på 74r5–74v och 78v13–79v. På de mellanliggande sidorna har slutet
av en Birgittauppenbarelse (påbörjad i det föregående lägget) och en legend om
S. Margareta (Fsv. bibl. nr 212) infogats. Och liksom legenden om S. Margareta, som inte betraktas som en del av de sju tidegärderna, har texten försetts
med en rubrik (”tolf trapper vp at ga til ödmyuktine”). Rubriken skulle möjligen
kunna uppfattas som en slags avsnitts- eller kapitelrubrik, men det är i så fall
den enda förekommande i utläggningen om de sju tidegärderna. Texten Dagens
sju tidegärder har enbart bevarats i Holm. A 54, varför det inte går att fastställa
vad som rent faktiskt utgör denna text.
Ordalydelsen i A 49:s textvittne ligger mycket nära de två textvittnena i
Holm. A 27 och Linc. B 70a – i vissa avsnitt överensstämmer de tre textvittnena
närmast ordagrant. Textvittnet i Holm. A 54 har generellt en annan ordalydelse
än de tre övriga och återgår sannolikt på en annan översättning (jfr även Fsv.
bibl. nr 970). Jfr:
Annar odhmywktinna trappa ær vm nokor egh ælskande sin eghin vilia.
lustas egh at fulkomna siin astwndilse / vtan følghe vaars herra æftedøme
hwilkin som sighir Jak kom egh at gøra min eghin vilia / vtan hans som
mik sænde Oc ær scriwat at lwstin forskulda pino oc lydhnan redhe krono
(A 49, 249v29–34)
Annor ødhmyuktenna trappa ær. vm nokor ey ælskande sin eghin vilia.
Han lustas ey at fulkompna siin astundilse. Vtan følghe wars herra
æptedøme. Hwilkin som sigher. Jak kom ey at gøra min eghin vilia. Vtan
hans som mik sænde. ok ær skrifwat. at lustin forskulda pino. ok lydhnan
redher krono (Holm. A 27, 22vb23–23ra7)
Annor ødhmywktenna trappa ær om nakor ey ælskande sin eghin wilia /
lustas ey at fulkomna sin astwndilse / wtan følia wars herra æpthedøme /
huilken som sigher / iak kom ey at gøra min eghin wilia / wtan hans
som mik sændhe / Oc ær scriffwat at lusten førskullar pino / oc lydhnan
redher krono (Linc. B 70a, 159ra14–22)
1

Basilii och Benedicti klosterregel är en utläggning kring S. Benedikts klosterregel och rymmer
förutom kapitel 7 bl.a. delar av prologen och kapitel 4–6. Textvittnet i Holm. A 27 saknar den
inledande och den avslutande delen av texten, motsvarande sida:rad 169:1–183:24 och 207:7–212
i Dahlgrens (1875) utgåva, som är baserad på Linc. B 70a:s textvittne.
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⟨Annor⟩ ødmyuktinne trappa ær vm renlifuis mænniskia ælskir ey sin
ægin vilia oc lostas ey at følghia sinom astundilsom. vtan følghia thy medh
sinom gærningomen som var herra sigher ij læstinne iak kom ey at gøra
min ægin vilia vtan hans vilia som mik vtsændæ. oc siger scriptin ægin
vilia skal hawa pino oc vidhertorft (Holm. A 54, 74v27–33)

Textvittnet i A 49 uppvisar dock några avvikelser i förhållande till textvittnena i
Holm. A 27 och Linc. B 70a. För det första har vissa avsnitt kortats ned, t.ex. utläggningarna kring det första och fjärde steget (motsvarande sida:rad 186:10–24
resp. 187:7–16 i utgåvan). För det andra har några fraser på latin behållits i A 49.
Fraserna är i alla utom ett fall översatta, vilket betyder att den avsedda mottagaren principiellt inte behövde vara latinkunnig. Översättningarna är som regel
markerade med ett metaspråkligt uttryck ”Thet ær” och överensstämmer med
ordalydelsen i Holm. A 27 och Linc. B 70a. Jämför följande exempel där den
latinska frasen i A 49:s textvittne har kursiverats medan översättningen samt
motsvarande ordalydelse i de båda andra textvittnena har markerats med fet
stil:1
Siwnde ødhmiwktinna trappa ær at rækna sik vara minzt værdhoghan
oc smælikast aff allom oc sighir egh aat enasto medh mwnnenom vtan
tro thet medh innarsto hiærta ødhmiwkande sik oc sighiande medh
prophetanom Ego sum vermis et non homo obprobrium hominum et abiectio
plebis. Thet ær. Jak ær madhkir oc egh mænniskia. manna obrygdhilse
oc foolksins anskwti (A 49, 250v6–14)2
Syunda trappan ær. vm nokor rækna sik vara minzst wærdhan. ok
smælikast af allom. ok sigher ey atenast medh munnenom. vtan troo
thet medh innarsta hiærta. ødhmyukande sik. ok sighiande medh
prophetanom jak ær madhker ok ey man. Manna obrygdhilse. ok
folksins forsmæilse. ok vphøgdher var iak ødhmyuker. ok drøfdher. ok
got ær mik hærra gudh at thu ødhmyu⟨ka⟩dhe mik at iak skulde nima
thiin budhordh (Holm. A 27, 23vb11–26)
Sywndha ødhmyuktenna trappa ær / om nakor ræknar sik wara minzst
wærdhan oc smælekast aff allom / Oc sigher ey at enast medh mwnnenom
wtan tror thet aff jnnersta hiærta ødhmyukande sik oc sighiande medh
prophetanom iak ær madker oc ey man / Manna obrygdilse / oc
folksens førsmæilse / oc opphøgdher / war iak ødhmyuker oc drøffdher /
1

A 49 har utelämnat slutet av avsnittet, fr.o.m. ”ok vphøgdher var iak ødhmyuker ...” i Holm. A
27 och Linc. B 70a.
2
Ordet tycks inte vara noterat vare sig i Ordbok öfver svenska medeltids-språket eller i Ordbok
till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar (Söderwall et al. 1884–1973 och Carl Johan Schlyter
1877). Jfr västnordiskans andskoti som i exempelvis Ordbog over det norrøne prosasprog definieras: ”modstander, fjende, uven” (Helle Degnbol et al. 1989–).
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oc goth ær mik herra gudh / at thu ødhmyukadhe mik / at iak skulle
nimma thin budhordh (Linc. B 70a, 159va16–29)

Vid de flesta tillfällen återger de latinska fraserna något som tillräknas en profet
eller något som stod skrivet och har förmodligen behållits för att ge kraft och
auktoritet åt uttalandena. Att citat på detta sätt först återges helt eller delvis
på latin och därpå i en översättning till folkspråk, inte sällan åberopande en
yttre auktoritet, är vanligt förekommande i de svenska medeltidspostillorna,
men möter även i Jöns Buddes översättningar (se Christer Laurén 1972, s. 76–87
med vidare hänvisningar). Jämför också bruket av latin i Vadstenasystrarnas
bordsläsningshandskrift, Holm. A 3 (Carlquist 2007, s. 138–147).
Holm. A 27 är en pergamenthandskrift i ett något större format än A 49
(bladstorlek 25,4 × 17,3 cm), nedtecknad av flera händer (enligt Klemming 1880,
s. 303 endast två) i en cursiva media/formata i två spalter.1 Innehållet utgörs
av några Birgittaböner, tre pseudo-Bernhardinska texter, en översättning och
bearbetning av Heinrich Seuses Gudelig snilles väckare samt en postilla – allt
på svenska. Handskriften är tillkommen i Vadstena kloster i mitten eller senare hälften av 1400-talet och har sannolikt använts i systrakonventet där.2 En
järnögla i handskriftens nederkant visar att handskriften har varit försedd med
katena – alltså varit fastkedjad till en bänk eller liknande. En notering på pärmens insida anger vidare att den varit ”secundus in ordine” (Wieselgren 1866,
s. xii, Klemming 1880, s. 303–304, Carlquist 2002, s. 76–79 och Andersson 2006,
s. 20–21).
Linc. B 70a är liksom Holm. A 27 helt skriven på pergament, men är större
i formatet än denna och A 49 (bladstorlek ca 38 × 27 cm). Handskriften är nedtecknad i en hybrida media i två spalter (enligt Stephens 1858, s. 1333 av ”någon
Wadstena-nunna”). Innehållet består huvudsakligen av en lång rad legender och
texter som undervisade om klosterlivet – samtliga på folkspråk. Handskriften
är tillkommen i Vadstena kloster i början av 1500-talet och uppvisar flera likheter med Vadstenasystrarnas bordsläsningshandskrift, Holm. A 3, vad gäller
format, skrift och generell layout och har sannolikt, liksom Holm. A 3, varit avsedd för systrarnas högläsning (Stephens 1858, s. 1333–1336 och Carlquist 2002,
s. 96–97). Enligt Gödel (1916, s. 97) har även Linc. B 70a varit försedd med katena. Handskriften saknar signatur motsvarande den som möter i Holm. A 27,
men det kan bero på att handskriftens innersidor klätts om i senare tid (ibid.).
1

Några rader skrivna i en hybrida media förekommer på 79ra.
Holm. A 27:s textvittne av Gudelig snilles väckare har sannolikt använts som förlaga för vissa
utdrag ur detta verk vid utarbetandet av Vadstenasystrarnas bordsläsningshandskrift, Holm. A 3
(Carlquist 2007, s. 234–236). Holm. A 3 blev enligt egen utsago färdigställd år 1502, vilket innebär att Holm. A 27 bör ha tillkommit före detta år; jfr Wieselgren (1866, s. xii) och Richard
Bergström (1868–70, s. viii) som för Holm. A 27 till början av 1500-talet.
2
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Holm. A 54 är en enkel pappershandskrift i ungefär samma format som
A 49 (bladstorlek ca 21 × 14,5 cm), skriven av flera händer i huvudsakligen
en cursiva currens i en spalt. Innehållet omfattar i övervägande grad liturgiska
texter på latin, bl.a. Birgittaofficiet Rosa rorans och breviarietexten Commune
Sanctorum, och uppbyggelselitteratur på både latin och svenska, t.ex. Dagens
sju tidegärder (Fsv. bibl. nr 943), Sju sakrament (Fsv. bibl. nr 268) och Birgittas
uppenbarelser (Carlquist 2002, s. 47–51 och 115–119). Handskriftens format,
skrift och generella layout överensstämmer med de handskrifter som tillkommit i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas eget bruk, och den har
sannolikt också tillkommit där under 1400-talets första hälft.1 Men den kan enligt Kroon (1953, s. 23–24) inte ha använts där eftersom handskriftens liturgiska
innehåll inte följer Vadstena klosters liturgi utan Linköpings stifts. Och Carlquist (1997) är den senaste som har föreslagit att handskriften har använts av en
sockenpräst i Hagebyhöga församling i Linköpings stift. De liturgiska texterna betraktar Carlquist (2002, s. 49) som någon typ av referenslitteratur, eftersom det enligt honom inte är troligt att handskriften har använts i gudstjänsten;
medan det folkspråkliga innehållet möjligen har varit avsett att användas i den
kateketiska undervisningen (om denna företeelse, se fotnot 1 på s. 103).
Inom birgittinsk ideologi ansågs ödmjukheten vara den viktigaste dygden
en syster skulle ha, och systrarna skulle undervisas i denna dygd. De skulle lära
sig att förstå dess innebörd, och hur de skulle förvärva och behålla den. Och
den helige Benedikts kapitel om ödmjukhet tycks ha ansetts som en viktig del i
denna undervisning, jfr Revelationes extravagantes, kap. 1:
Christus loquitur [...] ”Aliquis predicat: ’Humilitas est virtus’. Quid
confert audienti, nisi ostendantur eius radices et gradus et quomodo
acquiratur et teneatur? Propterea quia humilitas est virtus perfecta,
quam ego in meipso ostendi, ideo confessor tuus paucioribus verbis
exponat gradus humilitatis, quos didicit in regula Benedicti mei, vt
discant filie matris mee principium virtutum, in quo stabiliant edificia
sua construenda” (Hollman 1956, s. 115)2

Ödmjukheten utgjorde naturligtvis en viktig egenskap även hos bröderna, och i
exempelvis brödernas sedvanebok, Liber usuum, (kap. 2) uppmanas bröderna att
1

Tack vare en vattenmärkesanalys och de dateringar som möter i handskriftens diplomavskrifter
kan handskriftens datering preciseras till perioden 1419–34 (Sigurd Kroon 1953, s. 24–26 och
Carlquist 1996, s. 39–40).
2
I översättning: Kristus talar [...] ”Om någon predikar, att ödmjukheten är en dygd, vad gagnar
det den lyssnande, om icke dess rötter och trappsteg visas och huru man förvärvar och behåller
den? Emedan nu ödmjukheten är en fullkomlig dygd och jag visade den med mitt eget exempel,
därför må din biktfader med få ord förklara ödmjukhetens trappsteg, som han lärt i min vän
Benedikts regel, så att min moders döttrar må lära sig dygdernas upphov, vari de stadigt må
grunda de byggnader, de skola uppföra” (Lundén 1959, s. 114).
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sträva efter sann ödmjukhet (Risberg 2003, s. 89–90). Men en översättning till
folkspråket torde knappast ha varit avsedd för de latinkunniga brödernas egen
undervisning, utan snarast för dem i klostret som inte förväntades kunna någon
latin, vilket förutom systrarna även gällde lekbröderna.
Textens skrift och generella layout i A 49 påminner mer om de texter som
producerades i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas eget bruk, än
de texter som antas ha använts i Vadstena klosters systrakonvent. I brödrakonventet kan texten ha fungerat som underlag för biktfädernas undervisning av
systrarna eller eventuellt av lekbröderna, men den kan möjligen bara ha haft
funktionen att tjäna som förlaga till en text som i sin renskrivna form har varit
avsedd för systrarnas bruk.
Det kan inte heller uteslutas att A 49:s textvittne, liksom Holm. A 54:s, har
använts i den kateketiska undervisningen av folket utanför klostrets murar.
Mot slutet av texten har det gjorts en ändring i A 49:s textvittne i förhållande
till Holm. A 27 och Linc. B 70a (även Holm. A 54):
Hwilkin sik swa ødhmiwka han skal rasklika fa gudz kærleek fwlkomlika
Oc for then skuld naar mwnkrin ælla reenliwis mænniska hawer farit opp
ower alla thesse toolf ødhmiwktinna trappo / tha skal han rasklika koma
til then fulkomna kærleekin (A 49, 251r8–14)
Hwilkin som sik swa ødhmyuka. Han skal rasklika faa gudz kærlek
fulkomlika (Holm. A 27, 24rb14–16)
huilken som sik swa ødhmyuka han skal raskleka faa gudz kærlek
fulkomplika (Linc. B 70a, 159vb25–27)
Oc nar mæniskian hauer stigat vp ower alla thæssa ødmyuklica trappo.
kombir han ginstan til gudz kærlek (Holm. A 54, 79v24–26)

I A 49 har den inledande frasen, som följer ordalydelsen i Holm. A 27 och Linc.
B 70a i stort sett ordagrant, strukits och ersatts med en formulering som låg
närmare den latinska texten: ”Ergo his omnibus humilitatis gradibus ascensis
monachus mox ad caritatem Dei perveniet” (Brian Møller Jensen 1998, s. 88).1
Men för att texten inte uteslutande skulle omnämna munken har ”reenliwis
mænniska” lagts till. Detta tillägg kan vara indikation på att man även ville inkludera klostrets kvinnliga medlemmar som mottagare av texten.2 Men det ska
eventuellt enbart uppfattas som en stilfigur, ett s.k. ordpar som är ett vanligt förekommande fenomen i den religiösa översättningslitteraturen på fornsvenska,
1

I översättning: ”Har nu munken stigit uppför alla dessa ödmjukhetens steg, når han strax den
fullkomliga kärleken till Gud” (Alf Härdelin & Bengt Högberg 1991, s. 70).
2
Enligt Ordbok öfver svenska medeltids-språket är en renlivis människia en ”menniska som ingått i
kloster, munk el. nunna” (Söderwall et al. 1884–1973).
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och bl.a. användes för att förtydliga eller förstärka ett påstående (se t.ex. Lindell
2000, s. 108–109 med vidare hänvisningar och Nordling 2002, s. 170–172).

4.13.2

Gudelig snilles väckare

Produktionsenhetens andra text utgörs av några utdrag ur Heinrich Seuses Gudelig snilles väckare (Horologium aeternae sapientiae eller Das Büchlein der ewigen
Weisheit).1 Texten är uppbyggd som en dialog mellan visdomen (dvs. Kristus)
och lärjungen med passionshistorien som huvudtema.
I svensk översättning har texten i sin helhet enbart bevarats i en enda handskrift, Holm. A 4 (1ra–182rb). En förkortad bearbetning av texten återfinns i
Holm. A 27 (37va–92vb). Ordalydelsen i de två textvittnena skiljer sig markant,
och de återgår troligtvis på två olika översättningar (jfr även Carlquist 2007,
s. 232). I tillägg till dessa finns ett fyrabladigt fragment på Finlands Nationalbibliotek, DIG 8.1.4 (även benämnt Suec. 4) som bland annat rymmer ett stycke
ur Gudelig snilles väckare. Detta textvittne återgår på den översättning som möter
i Holm. A 27. Utdrag ur verket förekommer även i Vadstenasystrarnas bordsläsningshandskrift, Holm. A 3 (36ra–38rb, 41rb–42vb och 45ra–45va). Enligt
Carlquist (2007, s. 232) har både den översättning som finns i Holm. A 4 och
den som föreligger i Holm. A 27 använts.
Textvittnet i A 49 överensstämmer närmast ordagrant med textvittnena i
Holm. A 27 och DIG 8.1.4. Jämför följande stycke ur bok II, kap. 7 (motsvarande avsnitt ur Holm. A 4 har medtagits till jämförelse):
Thy skal san reenlivis mænniskia oc fulkomin hawa thesse tekn Som ær
at forsma al værilzlik thing. brinna oc lokta af eensamnom sins skapara
ælscogha. Hawa altidh hellagh hugsilse oc godha gerninga. læra sik oc
sin iæmkristin medh gudlikom kennedom. ængin swika. ængin scadha
Vtan hawa hælagt liwerne oc eenfaaldogheet oc hughsins rolikheet (A 49,
255v10–17)
Thy skal san renlifwis mænniskia ok fulkomin hafwa thæsse tekn. Som
ær at forsma al wældzlik thing. brinna ok lokta af ensamnom sins skapara ælskogha. hafwa altidh hælagh hughselse ok godha gærninga. læra
sik ok sin iæmkristen medh gudhlikom kænnedom. Ængen swika ælla
skadha vtan hafwa hælaght lifwerne i enfaldelikhet ok hughsens rolikhet
(Holm. A 27, 87va4–17)
Thy skal san oc fulkomen renliwis mænniskia hafwa thæsse tekn Som
ær at forsma al werldzlik thing brinna oc lokta aff ensampnom sins ska1

Fsv. bibl. nr 305. A 49:s textvittne har inte utgetts. Texten har emellertid utgetts efter andra textvittnen av Bergström (1868–70, s. 1–462) i H. Susos Gudeliga snilles väckare (Horologium
æternæ sapientiæ).
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para ælskogha / hafwa altidh hælagh huxilse oc godha gerninga / læra
sik o[k] sin iæmcristin medh gudhlikom kænnedom / engin swika ælla
skadha / wtan hafwa helaght lifwerne i enfaldelikhet oc huxsins rolikhet
(DIG 8.1.4, 1r22–27)
Oc thy skal huar en godh clostir mænniskia haffwa oc halla tæssa eghelighetir / først førsmaa all wærdzslikin ting wener oc frænder Oc allan
wærdzslikin hugnadh oc glædhi / Oc j ensampnom sins skapara kærlek brinna / Altidh haffua hælga tanka oc hælga gerninga / sik siælffuan
halla wtan allan last / sin iæmcristin læra oc dragha til gudz medh godhom æptedømom / Engin skada / Engin swika ællir forradha wtan j alle
enfaldoghet oc menløso framdraga sit hælga liffwerne in til sælan ænda
(Holm. A 4, 169va15–vb4)

Textens ordningsföljd avviker mellan textvittnena i Holm. A 4 och Holm. A 27.
Textvittnena i A 49 och DIG 8.1.4 följer den ordningsföljd som möter i Holm.
A 27.
Som tidigare omnämnt i fotnot 1 på s. 136 saknas enligt Klemming (1860,
s. xxxiv) slutet av A 49:s textvittne. Men detta kan inte avgöras med säkerhet
eftersom A 49:s textvittne endast har hämtat utdrag ur Gudelig snilles väckare.
Det aktuella utdraget avslutas inte mitt i en mening, och det är fullt begripligt
utan de avslutande raderna, varför det mycket väl kan ha varit ett medvetet val
att avsluta textvittnet just här. Och av de övriga utdragen i A 49:s textvittne är
det endast ett som i förhållande till Holm. A 27 förekommer i sin helhet.
Holm. A 4 är en pergamenthandskrift i ett något större format än A 49
(bladstorlek ca 32 × 24,5 cm), nedtecknad av två Vadstenasystrar i en hybrida
media i två spalter.1 Innehållet utgörs av en enda text – Gudelig snilles väckare
i svensk översättning.2 Handskriften är således av allt att döma tillkommen i
Vadstena klosters systrakonvent, där den förmodligen också har använts, och
dateras till 1400-talets slut (tidigast år 1476 då Katarina Gudmundsdotter invig-

1

Enligt en notis på 182rb i Holm. A 4 har handskriften nedtecknats av de två Vadstenasystrarna Katarina Gudmundsdotter (dotter till Jöns Gudmundsson, men omnämns trots detta Gudmundsdotter i det enda förekommande exemplet i Vadstenadiariet där hennes patronymikon
uppträder, DV 1056, se även kommentaren till denna notis i Gejrot 1996) och Kristina Hansdotter Brask: ”Her lyktas the book / som syster kadhrin jøns gummwndz sons dotter Oc syster
cristin hanssa dotter haffua scriffuat / gudhi til hedhers / Oc jdher allom til hugnadh” (Holm.
A 4, 182rb4–10).
2
I beskrivningarna av Holm. A 4 hos Bergström (1868–70, s. vi) och Geete (1904–05, s. xxvi)
uppges det ha förelegat ett lägg med sex blad innehållande en text, ”Den korsfäste Jesu ljuvliga samtal” (Fsv. bibl. nr 953), sist i handskriften. Detta lägg har dock sedermera avskilts från
handskriften – förmodligen eftersom det enligt uppgifter i realkatalogen på Kungliga biblioteket i Stockholm inte anses ursprungligen ha tillhört handskriften – och går idag under en egen
signatur, Holm. A 4a. Lägget antas ha varit en del av handskriften åtminstone sedan 1700-talet.
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des i klostret, DV 824, se även Bergström 1868–70, s. vi och Geete 1904–05,
s. xxvi).
En beskrivning av Holm. A 27 föreligger i föregående avsnitt, 4.13.1, varför
jag här bara konkluderar att handskriftens format, skrift och generella layout
överensstämmer med de handskrifter som antas ha använts i Vadstena klosters
systrakonvent.
DIG 8.1.4 är ett fragment bestående av fyra pergamentblad (två dubbelblad)
i ett något större format än A 49 (bladstorlek 28,5 × 20,5 cm). Texten är nedtecknad av en hand i en hybrida media i en spalt (Walta 2010, s. 60–61). Innehållet
utgörs bland annat av ett utdrag ur Gudelig snilles väckare i svensk översättning.1
Fragmentet härstammar förmodligen från en handskrift tillkommen i antingen Vadstena eller Nådendals kloster i slutet av 1400-talet (Bergström 1868–70,
s. ix).2 Bägge dubbelbladen har använts som pärmar i statsförvaltningens tjänst
– det ena till ”Jorde Booken eller Mantals Register aff Masko och Wemo Härader samt Loynom [?] socken vti Nedre Satagunda p ã 1595” enligt en rubrik på
bladet (Bergström 1868–70, s. ix). På det andra dubbelbladet kan endast delar
av en rubrik urskiljas, bl.a. ett årtal (1594) och ”Finlands”.
Utdrag ur Gudelig snilles väckare ingick i Vadstenasystrarnas bordsläsning
under påskveckan, och i A 49 återfinns delar av två av dessa lektier – dels den
lektie som skulle läsas på tisdagskvällen (254r–255r29),3 och dels den som skulle
läsas på onsdagen (251r25–251v och 253r1–3).4 Tillägget på lösblad 252 har
förmodligen varit avsett som en fortsättning på det sistnämnda avsnittet, dvs.
det skulle infogas efter 253r3.
Innehållet i de två lektierna behandlar, liksom en stor del av Gudelig snilles väckare i övrigt, passionshistorien, vilket utan tvivel var en passande läsning
under påskveckan. Trots detta menar Carlquist (2007, s. 239) att det är ”det pedagogiska budskapet till systrarna [som är] det väsentliga”. Tisdagskvällens läsning är exempelvis en utläggning om hur ett fromt liv skulle levas exemplifierat
1

Fragmentets 1r–4r14 motsvaras i Holm. A 27 av 86vb19 (”at hafwa nokon hedher”) t.o.m. 92vb
(”ok godha gærninga fæghrind”) där Holm. A 27:s textvittne slutar. Den resterande delen av
texten på fragmentet (4r14–4v) återgår inte på Seuses text, utan förefaller vara en översättning av
William Peraldus’ (ca 1190–1271) traktat De peccato linguae som ingår i hans avhandling Summa
de vitiis. Avsnittet i fragmentet har rubriken ”nakat aff tungonna syndom”.
2
Ett annat fragment på Finlands Nationalbibliotek, DIG 8.1.1 (även benämnt Suec. 1), innehållande en del av Bernhard av Clairvaux’ Meditationes, har förmodligen ingått i samma handskrift
(jfr Walta 2011, s. 107, fotnot 63).
3
Den aktuella lektien föreligger på 37rb4–38rb3 i Holm. A 3. Textvittnet i A 49 saknar den
inledande delen motsvarande 37rb4–23. I Holm. A 3 (37rb2–4) uppges att ”Thetta skal læsas om
tiisdagx qwælle j dymbel wikw”.
4
Lektien återfinns på 41rb7–42ra9 i Holm. A 3. I A 49:s textvittne saknas den avslutande delen
motsvarande 41vb15–42ra9. Det anges inte i Holm. A 3 vid vilket tillfälle under onsdagen lektien
skulle läsas.
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med olika episoder ur Kristi lidande (se vidare Carlquist 2007, s. 238–239). Och
i de övriga utdragen i A 49 är det inte heller passionshistorien som står i fokus,
utan ett kyskt och dygdigt leverne samt vilka följderna blir för dem som inte levt
ett gudfruktigt liv. Och det understryks bl.a. att man ska vara lydig, tålmodig,
ödmjuk och avstå det världsliga – dygder som värdesattes högt i klostermiljö.
Det förefaller därför mer troligt att A 49:s utdrag har haft som syfte att undervisa om klosterlivet, och kan t.ex. ha använts vid läsningen på kvällsmötet (jfr
Rajamaa 1992, s. 225).
Men oavsett vid vilket tillfälle de aktuella utdragen i A 49:s textvittne skulle
läsas (det kan inte uteslutas att avsnitten var tänkta för mer än ett lästillfälle),
förefaller texten ha varit avsedd för systrarna. På 253r4–5 adresseras textens
mottagare med orden: ”O ihesu cristi liwaanda gudz brwdh gør theem helgha
aanda hærberghe i thik”.
Ytterligare en indikation på att texten har varit avsedd för systrarna kan
eventuellt två skillnader i ordalydelsen mellan textvittnena i A 49 och Holm.
A 27 ge. I Holm. A 27 används de mer generella uttrycken ”folk” resp. ”mænniskior”, medan A 49 begagnar sig av ”quinna” resp. ”quinnor”.1 Bägge exemplen
förekommer i bok I, kap. 5 (motsvarande avsnitt återfinns inte i DIG 8.1.4 och
ordalydelsen i Holm. A 4 är en helt annan). Jfr:
Swa mærkis cristi thyænisto quinna. Ther oc awitas aff læte oc liitle synd
(A 49, 253r19–20)
Swa mærkes cristi thiænisto folk ther ok awitas af lætte ok litle synd
(Holm. A 27, 72rb8–10)
Thry thing bør thik eenkannelika hawa. som ær reenleeksins fæghrind
lydhonna gudhlikheet oc virdhning til thinna formæn. oc til aldrogha
gudz thyænisto quinnor (A 49, 253v35–254r4)
Thry thing bør thik enkannelika hafwa. som ær. renlifwes fæghrind.
lydhnonna gudhlikhet. ok wørdhning til thinna formæn. ok til aldrogha
gudz thiænisto mænniskior (Holm. A 27, 73va2–8)

Vid ett annat tillfälle råder dock det omvända förhållandet. Här är ordalydelsen
i A 49 mer generell än den i Holm. A 27. Jfr:
Thy ær the mænniskia mykit wsul oc glømir sina lowan oc brytir sina
reeglo (A 49, 253r25–26)

1

Något liknande kan t.ex. iakttagas i ett av de partier som Holm. A 3 har hämtat från Holm. A
27 där son har ändrats till dotter (jfr Carlquist 2007, s. 236).
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Thy ær the klostermænniskia mykit vsul som gløme sina lofwan. ok
bryter sino reglo (Holm. A 27, 72rb20–72va1)

Av sammanhanget att döma torde det dock röra sig om en klostermänniska även
i A 49.
Men även om texten har varit ämnad för systrarna är det osäkert om det
konkreta textvittnet i A 49 har varit avsett för deras bruk. Textens skrift och
generella layout pekar inte entydigt mot de texter som antas ha använts i Vadstena klosters systrakonvent. Man kan därför föreställa sig att textvittnet i A 49
har hört hemma i brödrakonventet i Nådendals kloster. I brödrakonventet kan
det ha använts i brödernas undervisning av systrarna, men det är också möjligt
att det enbart har haft funktionen att tjäna som förlaga till en text som i sin
renskrivna form var tänkt för systrarnas bruk.

4.13.3

Sammanfattning

Produktionsenhet 12 uppvisar flera tecken på att ha tillkommit som en separat
enhet: bladen är något mindre än de övriga bladen i handskriften; de två skrivarhänderna förekommer enbart i denna produktionsenhet och inte i handskriften
för övrigt; siduppsättningen överensstämmer inte med den resterande delen av
handskriften; det förekommer ingen kustod som binder samman detta lägg med
det nästföljande; första sidan har lämnats blank och har kanske varit avsedd att
fungera som en slags frampärm som skulle skydda läggets innehåll; läggets yttersidor förefaller smutsigare än de övriga bladen i lägget, vilket antyder att det
har varit använt separat under en tid. Produktionsenheten har utvidgats med ett
lösblad (med Gumberts 2004, s. 31 terminologi en ”enlarged unit”). Lösbladet
har ett annat format än bladen i själva lägget; skriftytan är större, men antalet
rader betydligt färre. Texten är skriven med en annan skrivarhand än lägget och
till skillnad från detta i en mer noggrant utförd cursiva. Produktionsenheten är
modifierad – både fysiskt och textuellt utvidgad.
Produktionsenheten ingår i den del av A 49 som antas ha tillkommit i
Nådendals kloster under 1400-talets senare del. Bägge textvittnena i produktionsenheten uppvisar en nära samband med handskrifter tillkomna och använda i Vadstena kloster, inte minst Holm. A 27 som liksom A 49 rymmer ett textvittne av respektive text. Textvittnenas ordalydelse ligger mycket nära varandra
i de två handskrifterna – i vissa avsnitt överensstämmer textvittnena närmast
ordagrant – och det förefaller rimligt att anta att de antingen går tillbaka på en
gemensam förlaga eller att Holm. A 27 har legat till grund för de två textvittnena i A 49.1 Den aktuella förlagan kan t.ex. ha lånats från Vadstena kloster för
1

Det omvända förhållandet, att A 49 använts som förlaga för de två textvittnena i Holm A 27,
verkar mindre troligt, eftersom A 49 saknar längre textpartier som återfinns i Holm. A 27.
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kopiering i Nådendal eller en avskrift kan ha gjorts i Vadstena kloster av en besökande Nådendalsbroder. Det kan inte heller uteslutas att texten nedtecknats
i Vadstena kloster av en Vadstenabroder och sedan skickats till det finländska
dotterklostret.
Bägge produktionsenhetens textvittnen handlar om hur man lever ett fromt
liv. Det läggs särskild vikt på egenskaper som värdesattes högt i klostermiljö, och textvittnena har förmodligen varit avsedda för klosterfolk. Tillägget av
”reenliwis mænniska” i produktionsenhetens inledande text kan vara en indikation på att man även ville inkludera klostersystrarna som mottagare av texten,
och formuleringar i den avslutande texten antyder att tillägget vände sig specifikt till systrarna.
Det är dock osäkert om textvittnena i den utformning de möter i produktionsenhet 12 har varit avsedda för systrarnas bruk. Textens skrift och generella
layout i det inledande textvittnet påminner mer om de texter som producerades
i Vadstena klosters brödrakonvent för brödernas eget bruk än de som antas ha
använts i systrakonventet där. Inte heller det avslutande textvittnet pekar entydigt på systrakonventet, och det är inte orimligt att produktionsenheten har
hört hemma i brödrakonventet i Nådendals kloster. Här kan textvittnena ha använts i biktfädernas undervisning av systrarna (den inledande texten eventuellt
också för lekbröderna), men de kan också enbart ha fungerat som förlagor till
texter som i renskriven form har varit tänkta för systrarnas bruk.

4.14 Produktionsenhet 13
(n)

Produktionsenhet 13 återfinns på blad 258–268 och utgörs av ett lägg med ursprungligen minst tolv blad. Det första bladet (blad 258) är ett löst blad, som idag
är fastlimmat till det efterföljande lägget (blad 259–268), men bladet har eventuellt ingått i den ursprungliga lägguppsättningen. På bladets rectosida (258r),
som för övrigt är helt blank, meddelas läggets innehåll: ”Legenda et vita sanctarum. sive tam virginum quam mulierum de Mense Januarii Jnchoabitur in hoc
quaternio[ne]. Ad laudem et gloriam viuentis In sæcula sæculorum” (Klemming
1860, s. xxxv),1 och formuleringen ”in hoc quaternio[ne]” kan uppfattas som att
bladet vid nedskrivningstidpunkten var en del av lägget. Samma formulering
fast på svenska ”j thesso quaterne” möter på bladets versosida som innehåller en
anvisning till läsaren om hur några av abbreviaturerna i det efterföljande läggets

1

I översättning: ”I detta häfte börjar de heliga kvinnornas – dvs. såväl de heliga jungfruarnas som
de heliga gifta kvinnornas – legend och liv av januari månad. Till pris och ära åt den som lever i
evigheters evighet”.
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två texter ska utläsas,1 men här förefaller det åsyfta ett lägg om ursprungligen
tolv blad. Och kanske det här, liksom i engelsk kontext, används generellt för
ett lägg (se Robinson 1980, s. 53, fotnot 27 med vidare hänvisning). I medeltida
bibliotekskataloger från England används begreppet ”in quaterno” i inventarielistor och titlar på ett sådant sätt att det, enligt Robinson (1980, s. 53), måste avse
en separat enhet, en med hennes terminologi s.k. booklet (se vidare avsnitt 2.1).
Det är dock osäkert hur stor vikt man ska lägga vid dessa uttryck. Men det
råder inga som helst tvivel om att läsanvisningen hör till just det efterföljande
lägget, eftersom en av förkortningarna som förklaras är namnet på huvudpersonen i läggets inledande text. Bladet är för övrigt skrivet av samma hand som
lägget, och versosidan har samma karaktäristiska siduppsättning som detta (mer
om denna nedan). Och man kan föreställa sig att bladet har varit en del av ett
dubbelblad som från början omgett lägget och fungerat som en slags pärm. Det
bakre bladet har sedermera gått förlorat, medan det främre har bevarats, om än
i något fragmentariskt skick – ca en fjärdedel av bladets nederkant saknas. Det
kan emellertid inte uteslutas att bladet är ett senare av samma skrivare tillagt
lösblad. På basis av de lakuner som uppträder i det nuvarande läggets två texter
är det emellertid möjligt att fastslå att åtminstone ett dubbelblad, som omgett
det nuvarande lägget, har gått förlorat. Inledningen saknas till den första texten
och slutet till den andra, vilket motsvarar (minst) ett dubbelblad (jfr figur 4.14
på nästföljande sida).2
Av rubriken på produktionsenhetens första sida att döma är det rimligt att
föreställa sig att åtminstone avsikten har varit att det skulle ingå fler texter i
produktionsenheten (jfr även Tue Gad 1965, sp. 419). Innehållet i produktionsenheten uppges i rubriken bestå av legender om kvinnliga helgon (både jungfruar och gifta kvinnor) med festdag i januari månad, och det bevarade lägget
rymmer enbart två legender som bägge handlar om en jungfru från begynnelsen
av januari (3 resp. 6 januari). Om man fullfört detta projekt skulle det sannolikt
betyda att det ingått fler lägg i produktionsenheten.
Produktionsenheten är helt skriven på papper. Inga vattenmärken kan med
säkerhet urskiljas. Bladen mäter 21,3 × 14,3 cm, vilket inte skiljer sig anmärkningsvärt från handskriftens övriga blad (jfr bilaga B på s. 209).
Läggets fragmentariska karaktär kan vara en indikation på att produktionsenheten har använts separat. Förutom att åtminstone ett dubbelblad tycks ha
gått förlorat, felar den nedre delen på produktionsenhetens inledande blad. Den
1

Ett kvatern betecknar vanligtvis ett lägg om åtta blad (jfr t.ex. Hedlund 1992, s. 139 och *qvatern
i supplementbandet i Ordbok öfver svenska medeltids-språket, Söderwall et al. 1884–1973).
2
Texternas ursprungliga omfång kan inte fastställas eftersom de båda texterna i svensk översättning enbart finns bevarade i A 49. En jämförelse med de latinska textversionerna kunde förmodligen ge vissa indikationer, men det har inte varit möjligt att genomföra innanför detta projekts
tidsram.
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inledande sidan (258r) framstår dessutom smutsigare än de övriga sidorna i produktionsenheten. Detsamma kan dock inte sägas om den sista sidan (268v), men
det beror förmodligen på att den skyddats av det eller de efterföljande bladen
som nu gått förlorade, eftersom läggets avslutande blad saknas går det inte att
avgöra om det har förekommit någon kustod.
Alla sidor utom den första har linjerats med både vågräta och lodräta linjer ända ut i kanten på sidan och fastställer skriftytan till 17,9 × 10,6 cm (ca
190 cm2). De vågräta linjerna har dragits dubbelt både överst och nederst på
sidan. Även samtliga rader har linjerats upp, vilket innebär att alla sidor har exakt lika många rader (30).1 Den vågräta linjeringen utgår från små hål i bladens
ytterkanter. Denna linjering förekommer inte för övrigt i handskriften, utan
är utmärkande för denna produktionsenhet. Textinnehållet är nedskrivet i en
cursiva media/formata av en skrivare (hand Q), vars hand inte förekommer för
övrigt i handskriften.2
Som tidigare framgått rymmer produktionsenheten förutom en läsanvisning två texter, S. Genoveva (259r–266v) resp. S. Macra (267r–268v). Produktionsenhetens innehåll meddelas på den inledande sidan (jfr ovan), men vilka
legender det helt specifikt rör sig om preciseras inte. Texten om S. Macra har
försetts med en rubrik på latin, skriven i den övre marginalen med rött bläck,
”Passio sancte macre virginis”, och med anledning av texternas för övrigt ensar1

Skrivaren har dock inte utnyttjat alla raderna för läsanvisningen på 258v och av någon anledning
har den sista raden på 261v lämnats blank.
2
Den latinska rubriken ger en något annan skriftbild än de svenskspråkiga texterna, varför det
inte med säkerhet går att avgöra om det rör sig om en eller två skrivare.
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tade utformning är det rimligt att anta att även S. Genoveva haft en sådan, men
eftersom textens inledning saknas kan det inte fastställas med säkerhet. Som
ytterligare en hjälp för läsaren att finna fram till respektive text, har det dessutom för varje text noterats ”de sancta Genouepha virgine” resp. ”de sancta Macra virgine” i den övre marginalen med rött bläck (dock inte på den sidan där
rubriken till S. Macra-texten återfinns).1 Texterna har strukturerats med hjälp
av initialer, versaler ifyllda med rött bläck och paragraftecken (alinea). Samtliga initialer har införts antingen med rött bläck eller med samma bläckfärg som
löptexten. Inga stödtecken kan urskiljas. Sammantaget ger löptexten ett snyggt
och prydligt intryck med ett relativt litet antal korrigeringar (1,1% av det samlade antalet ord). Illuminationer saknas. En färgad initial och versaler ifyllda med (m)
rött bläck utgör den enda dekorationen.

4.14.1 Läsanvisning
Produktionsenhetens första text är en anvisning till läsaren om hur några av
förkortningarna i de två efterföljande texterna ska utläsas.2 Inledningsvis görs
läsaren uppmärksam på att vissa ord förkortats och att det ska läsas mer än vad
som står skrivet: ”somlikin ordh æru stækt oc ther skal mera læsas æn ther staar
scriwat” (258v2–3), vilket kunde antyda att texterna i produktionsenheten var
avsedda för en läsare som inte var van vid att läsa förkortningar.3
Att läsaren dock förväntades vara bekant med de mest gängse och/eller genomskådliga förkortningarna, därom vittnar att det inte är de i fornsvenska texter vanligast förekommande förkortningarna, såsom t.ex. nasalstrecket eller erabbreviaturen, som förklaras (jfr Rajamaa 1992, s. 214 och Carlquist 1993, s. 47),
utan förkortningar av mer tvetydig karaktär, där den riktiga läsningen inte är
helt självklar (även om man förmodligen utifrån sammanhanget allt eftersom
kunde räkna ut vad den aktuella förkortningen stod för).
De två första förkortningarna utgörs av ett enskilt tecken med en efterföljande punkt, ”S.” resp. ”ſ.”, och står enligt anvisningarna för ”sanctus” eller
”sancta” resp. ”sagdhe”: ”Hwar som scriwat staar eth tholkit S. thet thydher
sanctus æller sancta. Jtem Tholkit litit ſ. thydher. sagdhe” (258v4–6). Som det

1

Noteringarna är skrivna över både verso- och rectosidan på ett uppslag så att den första delen ”de
sancta” står i den övre marginalen på versosidan och den resterande delen ”Genouepha virgine”
resp. ”Macra virgine” i den övre marginalen på rectosidan. På den (verso)sidan där texten om S.
Genoveva avslutas anges frasen i sin helhet, och märkligt nog gör detsamma sig gällande för den
sista nu bevarade sidan av texten om S. Macra, trots att texten inte avslutas här. Detta antyder
att det eller de felande bladen saknades vid inskrivningen av dessa fraser.
2
Textvittnet återges i sin helhet i Klemming (1860, s. xxxv) och Carlquist (2002, s. 83).
3
Hur Carlquists (2002, s. 84) anmärkning om att mottagaren ”tydligen [är] någon eller några som
inte är vana vid latinsk skrift” ska förstås, och vad som utgör grundvalet för den, är för mig oklart.
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framgår av citatet förväntades således den avsedda läsaren, intressant nog, känna
till förkortningarna ”scs” resp. ”sca”.
Nästa förkortning är av mer generell karaktär och markerar en suspension;
i detta tillfälle ”adhe”, ”swaradhe”. Förkortningen uppträder även i en annan
förbindelse i produktionsenhetens andra text där den ska upplösas ”en”, ”domaren”. Anledningen till att denna inte förklaras inledningsvis beror möjligen
på att upplösningen här var mer given.
I tillägg till dessa förkortningar förkortas även namn. Det uppges att första
gången ett namn uppträder i texten skrivs det ut i sin helhet; därefter förkortas
det. Som exempel tas namnet Genoveva som i förkortad form återges ”gen”,
och det understryks att även om det aktuella namnet inte är helt utskrivet ska
det läsas som om det vore det.
Förkortningar bestående av ett enstaka tecken (”litterae singulares”), som
de två först omnämnda i läsanvisningen, utgör en generellt svårförståelig kategori som i princip oavsett mottagare närmast krävde en förklaring för att läsaren
skulle kunna vara säker på den riktiga läsningen av ordet (se Bernhard Bischoff
1990, s. 151). Jämför t.ex. Jöns Buddes redogörelse för använda förkortningar i inledningen till en av texterna i Holm. A 58 (Jöns Buddes bok), Elucidarius,
som enligt Carlquist (2011, s. 75) främst bör ha varit avsedd för bröderna, vilka annars generellt bör förväntas ha varit väl förtrogna med användningen av
förkortningar:
Oc thy ær thessen book Som een samtalan mellan twa Mesteren Ok discipulum At discipulus som ær deghnen spør Ok Mestæren swarar Ok
thy j alla thessæ book Ther M staar thet ær Magister Ok ther D star thet
ær discipulus (Holm. A 58, 2r12–16)

Här har man alltså ansett att det kunde vara på sin plats med en närmare anvisning, trots att bröderna troligtvis redan under sin studietid stiftat bekantskap
med fenomenet och därför torde ha varit väl insatta i förkortningssystemet vid
sin invigning i klostret.
Den andra mottagargruppen i klostret, systrarna – inte minst de nyinvigda,
var förmodligen de minst övade i att läsa förkortningar av olika slag. Och att
anvisningen vänder sig till systrarna indikeras dessutom ytterligare av textens
skrift och generella layout, som överensstämmer med de texter som antas ha
använts i Vadstena klosters systrakonvent. Observera att Walta (2014, s. 134
med fotnot 646) tar läsanvisningen till intäkt för att hela A 49 varit avsedd för
systrarna i Nådendals kloster.
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S. Genoveva

S. Genoveva är en legend om en jungfru, Genoveva, som på uppmaning av
S. Germanus från Auxerre (jfr avsnitt 4.12.1) dedicerade sitt liv till att tjäna
Gud (Jo Ann McNamara, John E. Halberg & E. Gordon Whatley 1992, s. 18).1
I svensk språkform har texten enbart bevarats i A 49.
Textens skrift och generella layout överensstämmer med de texter som antas ha använts i Vadstena klosters systrakonvent. Folkspråkliga helgonlegender
rekommenderades till systrarnas läsning på kvällsmötet, men de ingick även i
deras bordsläsning (se t.ex. avsnitt 4.2.1). Som tidigare framhållits tycks dock
förutsättningen för att en legend om ett specifikt helgon skulle ingå i Vadstenasystrarnas bordsläsning ha varit att helgonet var upptaget i det lokala kalendariet. Genovevas festdag den 3 januari förekommer inte i något av de kalendarier
som bevarats från Åbo stift (Maliniemi 1925, s. 154–155),2 och om samma principer gjorde sig gällande i Nådendals kloster som i moderklostret skulle detta
således betyda att legenden inte använts som bordsläsning. Däremot kan den
ha ingått i läsningen på kvällsmötet.3 Det är osäkert hur stor del av legendens
inledning som saknas, men även i sitt nuvarande omfång är det tveksamt om
det varit möjligt att läsa den i sin helhet under den tid läsningen vid kvällsmötet
varade.

4.14.3

S. Macra

S. Macra är en legend om en jungfru, Macra, som fick lida martyrdöden för sin
kristna tro och övertygelse (The Book of Saints 1947, s. 384).4 I svensk språkform
har texten endast bevarats i A 49.
Liksom legenden om S. Genoveva överensstämmer textens skrift och generella layout med de texter som antas ha använts i Vadstena klosters systrakonvent. S. Macras festdag den 6 januari är inte upptagen i de bevarade kalendarierna från Åbo stift (Maliniemi 1925, s. 154–155), vilket mot tidigare skisserade bakgrund antyder att hennes legend inte ingått i bordsläsningen. Men
1

Fsv. bibl. nr 182. A 49:s textvittne har utgetts av Stephens och Dahlgren (1874, s. 237–261) i
det tredje bandet av Ett forn-svenskt legendarium.
2
Observera dock att ett fragment av ett lektionarium (F.m. VII.39, omnämnt Legendarium
Lingonense i Maliniemi 1925) innehållande en legend om S. Genoveva har bevarats. Fragmentet
är förmodligen av franskt ursprung och dateras till 1100-talets andra hälft. När fragmentet kommit till Finland och vad det använts till innan det kom att fungera som inbindning av räkenskaper
(1550–55) är emellertid oklart.
3
S. Genovevas festdag uppträder för övrigt inte heller i Linköpingskalendariet eller i de vadstenensiska bönbokskalendarierna (om de sistnämnda se fotnot 4 på s. 54).
4
Fsv. bibl. nr 209. A 49:s textvittne har utgetts av Geete (1902, s. 254–258) i Helige mäns lefverne
jämte legender och järtecken.
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även denna legend kan ha använts vid läsningen på kvällsmötet.1 Legenden är i
sin nuvarande form inte särskilt lång, men eftersom det är osäkert hur mycket
den ursprungligen har fyllt är det ovisst om den kan ha lästs i sin helhet.

4.14.4 Sammanfattning
Produktionsenhet 13 uppvisar flera tecken på att vara tillkommen som en separat enhet: skrivarhanden förekommer enbart i denna produktionsenhet och
inte i den resterande delen av handskriften; siduppsättningen överensstämmer
inte med handskriften i övrigt – inte minst linjeringen av både marginaler och
rader är unik för produktionsenheten; bortsett från en rubrik som meddelar
produktionsenhetens innehåll, är första sidan blank och kan ha varit avsedd att
fungera som en slags frampärm som skulle skydda läggets innehåll; läggets fragmentariska skick kan vara ett tecken på att det under en tid har använts separat.
Produktionsenheten är modifierad – både fysiskt och textuellt defekt.
Produktionsenheten ingår i den del av A 49 som antas ha nedtecknats i
Nådendals kloster under 1400-talets senare hälft, men det kan principiellt inte fastställas om innehållet nedtecknats där, i Vadstena kloster eller på en helt
annan plats. Texternas skrift och generella layout överensstämmer med de texter som brukar knytas till systrakonventet i Vadstena kloster, och läsanvisningen
antyder att produktionsenhetens innehåll varit avsett för någon eller några som
inte var vana vid att läsa förkortningar utöver de i fornsvenska texter vanligast
förekommande. Sammantaget pekar detta på att produktionsenheten har varit
avsedd för Nådendalssystrarnas bruk.
I Vadstena klosters systrakonvent utarbetades i början på 1500-talet en
handskrift, Linc. B 70a, som förmodligen har varit tänkt att användas som högläsning där – sannolikt vid kvällsmötet. Handskriften innehåller ett stort antal
legender av vilka den största delen handlar om kvinnliga helgon. Detta uppfattar Rajamaa (1992, s. 225) som en anpassning av texturvalet till dess kvinnliga
mottagare (jfr även Carlquist 2002, s. 96–97), och kanske innehållet i produktionsenhet 13, som enligt Gad (1965, sp. 419) utgör en del av en samling legender om kvinnliga helgon, var ett led i en liknande process i Nådendals klosters
systrakonvent.

4.15

Sammanfattning av analysens resultat

Detta avsnitt är en sammanfattning av de resultat som framkommit i analysen.
Resultaten presenteras i tre avsnitt. I det första framläggs de tecken på att hand1

S. Macras festdag figurerar varken i Linköpingskalendariet eller i de vadstenensiska bönbokskalendarierna (om de sistnämnda se fotnot 4 på s. 54).
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skriften är sammansatt av ursprungligen separata enheter, medan det i det andra
och det tredje redogörs för vad som framkommit i analysen angående produktionsenheternas tillkomst- resp. bruksmiljö. Dessa förhållanden diskuteras och
analyseras vidare i den sammanfattande diskussionen i kapitel 5.

4.15.1

Separata enheter

A 49 uppvisar flera tecken på att vara sammansatt av flera, ursprungligen separata delar – produktionsenheter. I det följande genomgås de analyserade kriterierna på ett mer överordnat plan (för ytterligare argumentation hänvisas till
behandlingen av de respektive produktionsenheter tidigare i kapitlet). En översikt över de enskilda kriteriernas fördelning i produktionsenheterna föreligger
i bilaga C på s. 215.
I de flesta produktionsenheter är bägge yttersidor smutsigare och i vissa fall (a)
mer slitna än de övriga sidorna i respektive produktionsenhet. Men i några av
produktionsenheterna (2, 8, 9 och 13) är endast en av yttersidorna smutsigare
än de övriga sidorna i respektive produktionsenhet. I de tre sistnämnda produktionsenheterna kan detta bero på att ett (eller flera) föregående eller efterföljande blad skyddat den aktuella sidan före inbindningen. I produktionsenhet
1 är varken det främre eller det bakre bladet smutsigare än de övriga sidorna
i produktionsenheten. Detta beror förmodligen på att de blad som ursprungligen har utgjort produktionsenhetens yttersidor har skyddat dessa sidor före
inbindningen.
Blanka blad eller sidor möter inledningsvis i produktionsenhet 12 och 13 (b)
samt avslutningsvis i produktionsenhet 2 och 10. I tillägg till dessa har förmodligen det första bladet i produktionsenhet 1 och 3b samt det sista bladet i produktionsenhet 1 och 5 varit blanka men bortskurits (sannolikt i samband med
inbindningen).1 I produktionsenhet 8 saknas de avslutande bladen och i produktionsenhet 9 det inledande och eventuellt de avslutande, men det kan inte
avgöras om dessa blad har varit blanka eller om de har innehållit någon text.
Skrivarnotiser förekommer i produktionsenhet 1, 3a, 4 och 11. I produk- (c)
tionsenhet 1 avslutas texten med en notis som antyder att den varit avsedd att
sändas iväg. Textinnehållet i produktionsenheten antas vara nedtecknat av samma hand som skrivit huvuddelen av produktionsenhet 3, som sannolikt har tillkommit i Vadstena kloster och därefter skickats till Nådendal. Det är därför inte
orimligt att anta att produktionsenhet 1 har samma tillkomsthistoria. I produktionsenhet 3a, 4 och 11 möter notiser som indikerar att produktionsenheterna
har varit avsedda att ingå i Nådendals klosterbok. Notisen i produktionsenhet
1

Det sista bladet i produktionsenhet 5 tycks dock ha gått förlorat före inbindningen (jfr avsnitt
4.6).
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3a är något utförligare än i de två övriga och antyder att denna produktionsenhet
förts med från Vadstena till det finländska dotterklostret av brodern Lars Håkansson. Notiserna i de två övriga produktionsenheterna (4 och 11) förefaller
vara skrivna av samma skrivarhand som den som skrivet notisen i produktionsenhet 3a, varför det inte är orimligt att anta att också dessa produktionsenheter
härstammar från Vadstena kloster. Och notiserna tycks också närmast kunna
uppfattas som ett tecken på att produktionsenheterna inte skrivits i Nådendals
kloster.
Texten har pressats samman i slutet av produktionsenhet 11, vilket kan vara
ett tecken på att skrivaren strävat efter att få plats med hela texten i detta lägg.
En kortare text har lagts till i slutet av produktionsenhet 2 resp. 6 på blad
som av allt att döma har stått blanka efter att respektive huvudtext avslutats.
Eventuellt ska den korta text på latin (trollformel) som återfinns längst ned på
det sista bladet i produktionsenhet 7 också betraktas som ett sådant tillägg, men
det kan inte avgöras med säkerhet. Texten tycks omedelbart avvika från det
övriga innehållet i produktionsenheten, men som påvisat i analysen förefaller
den och de övriga texterna i produktionsenheten ha en liknande funktion.
Läggstrukturen har modifierats i produktionsenhet 1, 2, 3a och 6. Observera dock att den sistnämnda produktionsenheten endast rymmer två lägg. I
både produktionsenhet 1 och 6 har det avslutande lägget utökats i förhållande
till de inledande läggen – förmodligen för att få plats med den resterande delen av texten. I produktionsenhet 2 har det nästsista lägget supplerats med två
blad i jämförelse med de fyra inledande läggen. Liksom i produktionsenhet 1
och 6 tycks orsaken även här ha varit en strävan efter att skapa plats för den
resterande delen av texten. Texten kom dock inte att fylla hela lägget, vilket har
gett skrivaren möjlighet för att infoga ännu en text i produktionsenheten. Denna kunde dock inte inrymmas i detta lägg utan ytterligare ett lägg har tillagts.
Detta lägg har förkortats med fyra blad i förhållande till de fyra inledande –
sannolikt eftersom texten inte förväntades fylla så mycket. I produktionsenhet
3a har de två inledande läggen tolv blad vardera. De efterföljande läggen har
sedan förkortats med två, fyra eller åtta blad. Härutöver har två lösblad och ett
dubbelblad infogats. Sammansättningen av lägg med ett olika antal blad, lösblad
och dubbelblad är förmodligen ett resultat av att det rör sig om ett första utkast
av en översättning där översättaren från början inte beslutat hur mycket som
skulle översättas och därmed inte har haft något begrepp om hur mycket texten kom att fylla. Observera dock att det inte har varit möjligt att med säkerhet
fastlägga blad- och läggfördelningen i konceptversionen.
Kustoder förekommer mellan läggen i produktionsenhet 1 och 2,1 men sak-
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nas för övrigt i handskriften. Detta innebär således att det enbart möter kustoder inom en och samma produktionsenhet, men aldrig mellan två olika produktionsenheter. Det måste dock tas hänsyn till de produktionsenheter där det sista
bladet numera felar, vilket gäller produktionsenhet 1, 5, 8 och 13 (eventuellt också produktionsenhet 4, 9 och 12).
Smuts och slitage förekommer i de flesta av produktionsenheterna (jfr kriterium a ovan) och är inte begränsade till någon specifik del av boken. Inga skador
av vatten, fukt, brand, skadedjur eller liknande kan urskiljas.
Handskriftsbladen uppvisar olika storlek, men det tycks till största delen
bero på handskriftens välvda rygg och en ojämn inbindning. En uppmätning
av bladens faktiska storlek avslöjar att skillnaderna inte är så stora såsom man
vid en första anblick skulle kunna tro. Och den variation som rent faktiskt kan
uppmätas, framför allt vad gäller bladens bredd, kan i stor utsträckning vara en
konsekvens av att alla blad, på grund av inbindningen, inte har kunnat mätas likvärdigt. Två av lösbladen (167 och 252) är dock betydligt kortare på längden (ca
2–3 cm) än de övriga bladen i handskriften. Men trots bladens generellt likartade storlek förefaller handskriftsbladen inte ha skurits till efter inbindningen
– det övre snittet har dock möjligen hyvlats till – utan papperets råkanter kan
fortfarande urskiljas på flera av handskriftens blad.
Bortsett från tre pergamentblad är hela handskriften skriven på papper, vars
kvalitet varierar något. Vattenmärken kan urskiljas på flera blad, men har endast
i ett fåtal fall kunnat identifieras.1 Av de identifierade vattenmärken förekommer samma vattenmärken i tre av läggen i produktionsenhet 2 (lägg 8–10). Det
kan emellertid inte uteslutas att fler identiska vattenmärken föreligger i de ännu
oidentifierade fallen.
De tre pergamentbladen förekommer i ett och samma lägg (lägg 13) där de
utgör det inre respektive det bakre av det yttre dubbelbladet som omgett lägget
(det främre bladet har bortskurits). Denna speciella läggutformning avviker från
de övriga läggen i handskriften och kan vara en indikation på att detta lägg varit
avsett för en annan kontext.
Det kan urskiljas 17 skrivarhänder i handskriften. Bortsett från produktionsenhet 1 och 3, som sannolikt nedtecknats av samma skrivare, förekommer
ingen skrivare mer än i en produktionsenhet. I de flesta produktionsenheter
förekommer endast en skrivare, men i produktionsenhet 3a, 3b, 10 (ev.) och 12
möter två eller flera. Observera dock att två av de sammanlagt fyra skrivarna i
1

I produktionsenhet 2 saknas dock en kustod mellan de två avslutande läggen, men det kan bero
på att en bit av bladet felar just där kustoden kunde förväntats ha varit placerad.
1
I lägg 8–10 (produktionsenhet 2) har ett vattenmärke i form av en lilja kunnat urskiljas, i lägg
12 (produktionsenhet 3a) en klocka, i lägg 22 (produktionsenhet 7) ett riksäpple och i lägg 24
(produktionsenhet 9) en vindruvsklase.

(h)

(i)

(j)

(k)

158

(l)

Analys

produktionsenhet 3 bara har skrivit några få rader. Hela handskriften är, undantaget några få rader i produktionsenhet 3a, skriven i cursiva. Men trots det
i stort sett genomgående bruket av samma skrifttyp är skriften inte särskilt homogen, utan är utförd med en högre eller lägre grad av noggrannhet. I en del av
produktionsenheterna, 1, 3b, 4 och 13, är skrifttypen utförd i nivå med de handskrifter som antas ha använts i Vadstena klosters systrakonvent, medan den i de
övriga produktionsenheterna är mer hastigt utförd och inte helt kan jämställas
med skrifttypens utförandegrad i Vadstenasystrarnas handskrifter.
I de flesta produktionsenheterna har sidorna försetts med både vågräta och
lodräta marginallinjer ända ut i kanten på sidan. I produktionsenhet 2 har även
raderna markerats med ett vasst föremål i de två inledande läggen, och i produktionsenhet 13 har de vågräta linjerna dragits dubbelt både överst och nederst
på sidan i tillägg till att alla rader har linjerats. Men i produktionsenhet 8 och
10 kan ingen linjering urskiljas överhuvudtaget, och i produktionsenhet 3a kan
linjering endast urskiljas på vissa sidor. Trots den likartade marginallinjeringen
varierar skriftytans mått mellan de olika produktionsenheterna. Och bortsett
från i produktionsenhet 3a och 13 är det genomsnittliga antalet rader per sida
aldrig helt detsamma.1
Färglagda initialer förekommer parallellt med initialer skrivna med samma
bläckfärg som löptexten i huvuddelen av produktionsenheterna. I produktionsenhet 8 och 11 är initialerna dock enbart skrivna med samma bläckfärg som
löptexten, och i produktionsenhet 7 och 9 har initialerna antingen inte införts
eller saknas helt. Observera att inte alla initialer har införts i produktionsenhet
1, 3a, 3b, 4 och 6.
Bruket av textrubriker är inte konsekvent genomfört, varken mellan de olika produktionsenheterna eller inom en och samma produktionsenhet. Textrubriker förekommer i produktionsenhet 1, 2, 6, 7, 10, 11 och 13, men saknas
helt i de övriga. Observera dock att det inte förekommer någon rubrik i övergången mellan de två texterna i produktionsenhet 6 och inte heller alltid mellan
texterna i produktionsenhet 7. I produktionsenhet 10 har endast den första och
den sista texten försetts med rubriker. De förekommande rubrikerna är antingen skrivna med rött bläck eller med samma bläck som löptexten – i vissa fall är
rubrikerna placerade inom skriftytan, i andra i den övre marginalen. Vid några
tillfällen är rubriken skriven på svenska, medan den i andra är skriven på latin. Även en tredje variant förekommer där svenska och latin blandas. De flesta
rubriker fördelar sig över en rad, men i produktionsenhet 1 och 2 (enbart den
första texten) över inte mindre än fyra resp. sex rader.
1

Observera dock att medan radantalet i produktionsenhet 3a varierar mellan 26 och 36 rader,
ligger radantalet på grund av radlinjeringen närmast uteslutande på 30 rader i produktionsenhet
13.
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Antalet korrigeringar som gjorts i texterna varierar mellan de olika produktionsenheterna. I produktionsenhet 1, 5, 6 och 10 ligger antalet på omkring
detsamma som i renskriftsversionen av Barlaam och Josaphat; i produktionsenhet 4 och 9 är antalet något färre och i produktionsenhet 13 något större. I
produktionsenhet 2, 7, 8, 11 och 12 är antalet korrigeringar dubbelt så många
som i renskriftsversionen av Barlaam och Josaphat eller fler. Konceptversionen
av Barlaam och Josaphat avviker markant från de övriga produktionsenheterna
med ett mycket stort antal korrigeringar (se bilaga B på s. 209).
Vissa produktionsenheter, 1, 2, 3b, 4, 9 och 13, framstår mer färdiga än andra. De är som regel ganska noggrant nedtecknade och har ett relativt litet antal
korrigeringar (med undantag av produktionsenhet 2 och ev. också 13). Initialer
har oftast införts – inte sällan med röd bläckfärg. Andra produktionsenheter,
3a, 5, 6, 7, 8, 10, 11 och 12 har närmast ett konceptartat utseende. De är ofta något hastigt nedtecknade och har ett ganska stort antal korrigeringar (med
undantag av produktionsenhet 5, 6 och 10). Initialer har införts i de flesta av
produktionsenheterna (5, 8, 10, 11 och 12) med antingen rött bläck eller samma
bläckfärg som löptexten, men saknas helt eller delvis i de övriga.
Illuminationer saknas genomgående i alla produktionsenheter. Färgade och
ibland enkelt dekorerade eller ornamenterade initialer utgör jämte versaler ifyllda med rött bläck i stort sett den enda dekorationen i de flesta produktionsenheterna. Det är dock endast i produktionsenhet 2, 5 och 13 som de dekorerande
elementen har införts konsekvent i hela produktionsenheten. Det förekommer
inga dekorerande element i produktionsenhet 7, 8, 9 och 11.
Antalet blad per lägg varierar mellan fyra och (ursprungligen) sexton blad.
En koncentration av lägg med från början tolv resp. åtta blad kan studeras i de
två inledande produktionsenheterna (se bilaga B på s. 209).
Läggsignaturer saknas genomgående i handskriften.
Textinnehållet utgörs närmast uteslutande av olika typer av religiös litteratur (böner, legender och andra uppbyggliga texter). Endast fem texter, läkeboken i produktionsenhet 4, Sju vise mästare i produktionsenhet 6, trollformeln
i produktionsenhet 7, notisen i produktionsenhet 10 och läsanvisningen i produktionsenhet 13, avviker från detta ämne (därmed inte sagt att de inte kunde
användas i ett religiöst syfte). Av dessa fem texter är det bara en, läkeboken,
som utgör en kodikologiskt avgränsbar del.
De tre längre texterna, S. Ansgarius, Gregorius av Armenien och Barlaam
och Josaphat, i handskriftens tre inledande produktionsenheter kan sägas höra
ihop rent tematiskt, emedan de alla tre har fokus på människors konvertering
till kristendomen. Även text i produktionsenhet 5 (Jungfru Marie salutationes),
produktionsenhet 7 (Marias sju fröjder och Till Jesus Kristus för hans moders fem
bedrövelser), produktionsenhet 8 (En jungfru) och produktionsenhet 9 (Jungfru
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Marias sorg) har ett gemensamt tema – de behandlar alla olika aspekter av Jungfru Marias liv.

4.15.2 Tillkomstmiljö
Inte alla produktionsenheter i A 49 kan ge indikationer om tillkomstmiljö, men
som framgår av kapitlets kodikologiska och textuella analys, finner man olika
drag som kan vara med till att belysa frågan närmare. Helt överordnat bör det
framhävas att man sällan finner starka argument för en given tillkomstmiljö,
men om vissa produktionsenheter kan det sägas att de efter allt att döma har
tillkommit i Vadstena kloster och därefter skickats till det finländska dotterklostret i Nådendal. Om andra produktionsenheter gäller det att de antingen
har skrivits i Vadstena eller på basis av utlånade Vadstenahandskrifter i Nådendal, utan att något av dessa alternativ principiellt kan uteslutas. Om en rad andra
produktionsenheter kan det med säkerhet inte sägas annat än att de rimligtvis
blivit till i ett av dessa två kloster. Slutligen finner man ett mindre antal produktionsenheter som kan tänkas ha tillkommit utanför klostermiljö. Dessa förhållanden ska i det följande försökas fördjupade på en sammanfattande nivå.
Vissa produktionsenheter har sannolikt blivit till i Vadstena kloster och sedan sänts till Nådendals kloster. Det gäller i varje fall produktionsenhet 1 och 3
(jfr även kommentar till produktionsenhet 2 nedan). Att det har gjort sig gällande för produktionsenhet 3 indikeras av en notis som möter på produktionsenhetens första sida (”Nadhendals closterbook medh b[ro]dher lauris hacvini”).
Produktionsenhetens huvudhand har även nedtecknat innehållet i produktionsenhet 1, varför det är troligt att också denna har blivit till i Vadstena kloster, inte
minst med tanke på att den avslutande notisen i produktionsenhet 1 indikerar
att den varit avsedd att sändas iväg – förmodligen till Nådendals kloster. De två
produktionsenheterna behöver dock inte nödvändigtvis ha sänts till Finland vid
samma tillfälle, men det är inte orimligt eftersom de av allt att döma har producerats av en och samma skrivare. Det finns dock inget annat rent kodikologiskt
som pekar på detta.
Liknande notiser, till synes skrivna av samma skrivare, som den i produktionsenhet 3a möter även i produktionsenhet 4 och 11, vilket kan vara en indikation på att också dessa tillkommit i Vadstena kloster. Produktionsenhet 4 har
i tidigare forskning förts till Vadstena (Klemming 1883–86, s. 503), men orsaken till detta påstående framgår inte. Men det är också möjligt att notiserna har
gjorts i Nådendals kloster som en hänvisning till var texterna var avsedda att
placeras.
Tre av handskriftens produktionsenheter, 2, 5 och 12, kan antingen ha skrivits i Vadstena kloster eller i Nådendal på basis av en från moderklostret utlånad
text. Textvittnena i de två förstnämnda produktionsenheterna är till synes di-
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rekta avskrifter av textvittnen i två Vadstenahandskrifter, Lund. Mh 20 resp.
Ups. C 50, och det är inte enbart ordalydelsen som är närmast ordagrann, utan
även skrift och layout är mycket ensartad i textvittnet i A 49 och den förmodade förlagan. Skrivaren i produktionsenhet 5 och Ups. C 50 tycks dessutom vara
densamma. Även innehållet i produktionsenhet 12 uppvisar ett nära släktskap
(i vissa avsnitt en närmast ordagrann överensstämmelse) med motsvarande texter i en Vadstenahandskrift, Holm. A 27. Det är dock osäkert om denna handskrift har utgjort den omedelbara förlagan till de två textvittnena i A 49 eller om
textvittnena i de två handskrifterna återgår på en gemensam förlaga.
Att ett dotterkloster lånat text från sitt moderkloster för kopiering i avsikt att utöka sitt textmaterial förefaller rimligt, och av brevkorrespondensen
mellan de två klostren att döma har det också förekommit (se avsnitt 3.2). Det
kan därför inte framläggas någon säker konklusion om huruvida de tre produktionsenheterna tillkommit i Vadstena eller Nådendal. Men det bör påpekas
att produktionsenhet 2, som i tidigare forskning antagits ha ingått i den del av
handskriften som skrivits i Vadstena kloster och sedan sänts till det finländska
dotterklostret, som omnämnt i avsnitt 4.15.1, kan sägas knyta an tematiskt till
produktionsenhet 1 och 3, emedan de tre längre texterna i dessa produktionsenheter alla har fokus på människors konvertering till kristendomen
Vid en rad produktionsenheter kan det inte sägas annat än att de rimligtvis
har blivit till i antingen Vadstena eller Nådendal. En av dessa produktionsenheter har tidigare forskning förvisso fört till Vadstena, nämligen produktionsenhet 9 (Härdelin 2003, s. 41–42), men skälet för detta antagande framstår oklart.1
Men under alla omständigheter bör vi räkna med att några produktionsenheter har tillkommit i Nådendals kloster. Det finns således ingen särskild grund
till att anta att produktionsenhet 6, 7, 8, 10 och 13 har tillkommit i Vadstena
kloster.
Det må dock också framhävas att inte alla produktionsenheter behöver ha
tillkommit i klostermiljö, utan kan ha förts med in i klostret av till exempel
en inträdande broder. Detta är eventuellt fallet med produktionsenhet 6, som
rymmer texter som kan ha ingått i en sockenprästs predikoverksamhet. Även
delar av produktionsenhet 10 kan ha blivit till utanför klostrets murar. Det verkar inte minst troligt att biktformuläret har tillkommit (och använts) externt
eftersom det inte förefaller ha haft någon användning i klostret. Men det kan
inte uteslutas att texten kopierats i klostret av rent intresse, dvs. utan avsikt
att användas där. Två av produktionsenhetens övriga texter uppvisar dock en
nära förbindelse till birgittinsk miljö vilket antyder att de tillkommit internt i
klostret.
1

Även om förlagan till textvittnet i produktionsenhet 9 sannolikt har utarbetats i Vadstena kloster, innebär det inte nödvändigtvis att A 49:s textvittne också har nedtecknats där.
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Slutligen kan det i relation till en inskränkning av tillkomstmiljön noteras
att det inte finns indikationer på att några av handskriftens produktionsenheter
skulle ha skrivits av systrar.

4.15.3

Bruksmiljö

När det gäller frågan om bruksmiljö kan produktionsenheterna grupperas på
följande sätt. Observera dock att det inte förekommer några direkta indikationer på i vilken miljö produktionsenheterna har använts:
• Produktionsenheter där både innehåll och utformning pekar mot systrarna
• Produktionsenheter där innehåll pekar mot systrarna, men utformningen
mindre entydigt pekar mot systrakonventet
• Produktionsenheter där innehåll pekar mot systrarna, men utformningen
mot bröderna
• Produktionsenheter där innehåll inte entydigt pekar mot systrar eller bröder, men utformningen enbart mot bröderna
• Produktionsenheter där både innehåll och utformning pekar mot bröderna
Dessa förhållanden ska i det följande fördjupas på en sammanfattande nivå.
I vissa produktionsenheter indikerar både innehåll och utformning (skrift
och generell layout) att de har varit avsedda för systrarnas bruk. Det gäller åtminstone produktionsenhet 1, 2, 3b, 4 och 13. Det kan emellertid inte uteslutas
att dessa produktionsenheter även har använts i brödrakonventet, t.ex. som källa till exempla i brödernas predikoverksamhet eller i lekbrödernas undervisning
– inte minst i inledningsskedet när tillgången till textmaterial förmodligen var
ganska begränsad.
Innehållet i produktionsenhet 9 och 12 tycks ha varit tänkt för systrarna,
men skrift och layout pekar inte entydigt mot systrakonventet. Dessa produktionsenheter kan således ha hört hemma hos antingen systrarna eller bröderna.
Men eftersom innehållet i produktionsenheterna av allt att döma har varit avsett för systrarna, är det rimligt att anta att om produktionsenheterna har tillhört bröderna så har texterna antagligen enbart haft funktionen att tjäna som
förlagor till texter som i sin renskrivna form har varit avsedda för systrarnas
bruk.
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I några av handskriftens produktionsenheter, 3a, 5, 8 och 11 pekar innehållet mot systrarna, men utformningen mot bröderna. Detta antyder att produktionsenheterna har tillhört bröderna. I brödrakonventet har texterna i produktionsenheterna antagligen haft funktionen att tjäna som förlagor (jfr ovan).
Det kan dock inte uteslutas att produktionsenhet 3a, 8 och 11 har använts i
brödrakonventet, t.ex. som källa till exempla i brödernas predikoverksamhet.
På grund av texternas konceptartade utseende är det tveksamt om de använts i
lekbrödernas undervisning.
I två produktionsenheter, 7 och 10, visar innehållet både på systrarna och
bröderna, medan utformningen pekar på bröderna. Detta kan vara en fingervisning om att dessa produktionsenheter har tillhört bröderna, men att en del
av innehållet i renskriven form kan ha varit avsett för systrarna, dvs. att vissa
av texterna har använts i brödrakonventet, medan andra enbart har haft funktionen att tjäna som förlagor. Lägg även märke till att några av texterna kan ha
använts externt.
Endast i en produktionsenhet, 6, antyder både innehåll och utformning att
den har hört hemma hos bröderna. Det förefaller mindre sannolikt att innehållet
i denna produktionsenhet skulle ha använts i systrakonventet.
Sammanfattande kan det konkluderas att A 49 är en oorganiserad komposit
multitextbok.

5 Sammanfattande diskussion
I föreliggande avhandling har det företagits en kodikologisk och textuell undersökning av Codex Holmiensis A 49, en stor och komplex, nästan genomgående
svenskspråkig medeltidshandskrift som utgörs av en samling av ca trettio texter,
primärt – men inte uteslutande – av uppbygglig och undervisande karaktär.
Handskriften tycks ha tillhört det finländska birgittinklostret i Nådendal
och kallas ibland även Nådendals klosterbok. Den antas ha varit en gåva från Vadstena kloster till det nybildade finska dotterklostret, dit den förmodas ha kommit med Vadstenabrodern Lars Håkansson på den resa han enligt Vadstenadiariet företog i maj 1442.
Liksom moderklostret i Vadstena var Nådendals kloster ett dubbelkloster
med både ett systra- och ett brödrakonvent, och ett syfte med närvarande undersökning har varit att bidra till en klarläggning av den förmodade tillkomstoch bruksmiljön. Med bruksmiljö avses inte minst om A 49 (eller delar därav)
tycks ha varit använd i systra- eller brödrakonventet. Med tillkomstmiljö avses
däremot särskilt frågan om de enskilda texternas eller produktionsenheternas
geografiska tillkomstplats (Vadstena, Nådendal eller något helt tredje), i mindre
grad frågan om systra- eller brödrakonventet som produktionsmiljö.
För att kunna besvara dessa frågor har det varit nödvändigt att utforska om
huruvida texterna har en gemensam funktion eller om de bara tycks ha placerats
inom samma pärmar av rent praktiska skäl. Det är centralt för belysningen av
bokens tillkomst och bruk, för kanske har de enskilda texterna/produktionsenheterna under stor del av sin brukstid överhuvudtaget inte uppträtt i den samlade kontext som idag går under beteckningen A 49.
Jag har därför företagit en noggrann undersökning av bokens fysiska uppbyggnad och textinnehåll, och jag menar att jag därvid bland annat har skapat en
bättre bas för att testa de resultat som framkommit i tidigare forskning kring
A 49. Här avses inte minst frågan om hur många separata delar man menar A
49 har utgjorts av.
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Medan Klemming (1860, s. xxvi) enbart indelar A 49 i tretton häften –
skrivna i eller för Nådendals kloster – utan någon närmare specifikation av indelningen, menar Henning (1960, s. 152, fotnot 221) att A 49 ursprungligen har
utgjort minst tre delar, vilket Klockars (1979, s. 83) tycks ansluta sig till. Denna indelning baserar Henning på de tre i boken förekommande anteckningarna
som anger att de tillhör eller ingår i Nådendals klosterbok. Den första delen
skulle enligt Henning utgöras av blad 1–169 (närvarande undersöknings produktionsenhet 1–3) och antas vara tillkommen i Vadstena kloster, varifrån den
sedan skickats till Nådendal år 1442. Den andra och den tredje delen skulle utgöras av blad 170–237 (produktionsenhet 4–10) och blad 239–268 (produktionsenhet 11–13) och är enligt Henning förmodligen skrivna i Nådendals kloster i
senare hälften av 1400-talet. I motsats till Henning räknar Klemming (1883–86,
s. 503) med att produktionsenhet 4 har tillkommit i Vadstena, och samma proveniens räknar Geete (1904–05, s. xix) som möjlig för produktionsenhet 5.
Carlquist (2002, s. 81) indelar A 49 i två delar och för den inledande delen (produktionsenhet 1–3) till Vadstena, medan den resterande delen (produktionsenhet 4–13) förs till Nådendal. Han skiljer skarpt mellan de två delarnas
funktion: medan den inledande delen kan ha varit avsedd att ge systrarna i det
nybildade klostret tillgång till folkspråklig bordsläsning, tycks den senare delen enligt Carlquist vara en ”skrivövningshandskrift” eller en ”anteckningsbok”
(Carlquist 2002, s. 135 och 145).
I relation till tidigare forsknings syn på indelningen av A 49 ska det slutligen nämnas att Hasselblatt (1962, s. 105), som närmare omtalat på s. 48, antar
att A 49 först har inbundits som en samlad bok i slutet av 1600-talet på föranstaltning av Elias Brenner, ett antagande som emellertid inte understöttas av
bandets fysiska utformning.

5.1 Metodiska överväganden
Ur ett metodiskt perspektiv kompliceras analysen av den medeltida boken dels
av denna boktyps unika natur, som bl.a ska ses i ljuset av att den medeltida
boken i långt högre grad avspeglar de olika bokproducenternas villkor och deras specifika önskemål om bokens funktion, dels av att många sådana böcker
inte framställts i en samlad process och kanske inte en gång har varit planerade
som en samlad enhet vid produktionstidpunkten. De består av flera s.k. produktionsenheter, som i några fall tycks sammanbundna på ett mer eller mindre
tillfälligt vis, medan man i andra tillfällen mer uppenbart kan skymta konturerna av en samlad idé bakom kompilationen.
Förhållanden som dessa innebär att det måste tas hänsyn till en rad särskilda förhållningsregler vid undersökningen av en medeltida boks produktion och
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förmodade bruk (eller funktion). Det måste utvecklas en metod som dels kan
bidra till att belysa bokens kodikologiska komplexitet, och som dels kan kombinera analysen av denna komplexitet med en analys av de textuella förhållandena
i såväl den undersökta handskriften som i annat relevant jämförelsematerial.
Överväganden som dessa utgör basen för den teoretiska och metodiska diskussionen i kapitel 2, där det efter en kort inledande sammanfattning av den
medeltida bokens unika karaktär diskuteras och definieras en rad begrepp som
har särskild relevans för analysen av mer komplexa handskrifter.
Ett grundläggande begrepp är produktionsenheten, som på s. 14 definieras
som en kodikologiskt och textuellt avgränsbar enhet som producerats för ett
bestämt syfte, med ett bestämt innehåll, inom en bestämd tidsperiod, av en eller
flera skrivare. Att produktionsenheten är en så central faktor, beror just på att
det är tal om en materiellt och innehållsmässigt separat del. Dess status som
sådan är nämligen en förutsättning för att den aktuella delen av handskriften
överhuvudtaget kan tänkas ha haft en självständig funktion.
Ett annat centralt begrepp är multitextboken som kännetecknas av att bestå
av flera produktionsenheter. Begreppet innesluter flera olika handskriftstyper
som i tidigare forskning bl.a. kallas för samlingshandskrift och samlingsband. På
s. 11–12 (med figur 2.1 på s. 13) uppställs en ontologi för sådana multitextböcker, och enligt denna kan det helt grundläggande skiljas mellan monomera
multitextböcker, kännetecknade av en homogen fysisk utformning, och komposita multitextböcker, kännetecknade av en heterogen fysisk utformning. Såväl de
monomera som de komposita multitextböckerna kan vara organiserade eller
oorganiserade. Medan den organiserade monomera multitextboken karaktäriseras av en urskiljbar plan bakom kombinationen av dess texter, verkar den oorganiserade monomera multitextboken sakna en sådan plan. På samma sätt karaktäriseras den organiserade komposita multitextboken av en urskiljbar plan bakom
sammansättningen av produktionsenheterna, medan den oorganiserade komposita multitextboken tycks sakna en sådan plan.
För att kunna skilja mellan olika typer av produktionsenheter uppställs också en terminologi för sådana, varför det grundläggande skiljs mellan intakta
och modifierade produktionsenheter, beroende på om innehållet och det fysiska omfånget har modifierats. De modifierade produktionsenheterna underindelas i defekta produktionsenheter (fysisk och/eller textuellt defekta), supplerade
produktionsenheter (defekta, reparerade produktionsenheter) och utvidgade produktionsenheter (fysisk och/eller textuellt utvidgade).
Till hjälp för den i metodiskt avseende centrala uppdelningen av en multitextbok i produktionsenheter uppställs s. 17–20 i allt sexton kriterier som kan
underbygga identifieringen av en produktionsenhet. Tre av dessa uppträder i
såväl inledningen som i slutet av en produktionsenhet (t.ex. smutsiga eller slitna
yttersidor), fyra begränsar sig till slutet av en produktionsenhet (t.ex. samman-
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pressad eller utvidgad skrift för att få plats med texten), medan de resterande
nio uppträder internt i en produktionsenhet och avgränsar den i förhållande till
andra produktionsenheter (t.ex. avvikande siduppsättning och avvikande skrivmaterial). Som framhållits i avsnitt 2.2 ska kriterierna användas med sunt förnuft och inte appliceras mekaniskt, men generellt gäller det att ju fler av de
sexton kriterierna som kan registreras, desto säkrare förefaller identifieringen
av en produktionsenhet att vara.
Som närmare diskuterat i avsnitt 2.3 harmonierar fokus på den enskilda
textens (och produktionsenhetens) möjliga funktion(er) med den ny- eller materialfilologiska grundtanken om att varje text ska läsas utifrån den kontext eller
det sammanhang den uppträder i. Eftersom kontexten spelar en väsentlig roll
för själva texttolkningen, ställer det således särskilda krav på klarläggningen av
vad denna kontext egentligen är, och om den alltid har varit densamma.
Ett väsentligt led i analysen av det textuella sammanhanget är perspektiveringen och relateringen till andra källor som innehåller samma text eller typ av
text.
Som poängterat i avsnitt 2.3 har man först belyst texten i dess kontext när
man har försökt att avklara om denna kontext kan sägas vara typisk eller atypisk
för den aktuella texten/typen av text.
Vid undersökning av multitextböcker är det särskilt problematiskt att begränsa sig till en handskriftsimmanent analys, som uteslutande klarlägger textens funktion genom att sätta den i relation till en möjlig överordnad funktion i
den bevarade handskriften. Orsaken är naturligtvis att man inte utan vidare kan
tillåta sig att tillskriva texterna en bestämd mening eller funktion på basis av den
nuvarande handskriftliga kontexten. I kapitel 2 argumenteras det därför för att
den handskriftsimmanenta analysen bör suppleras med en analys, som perspektiverar och relaterar till andra källor innehållande samma text/typ av text. Detta
innebär en kombination av element från såväl det ny- eller materialfilologiska
perspektivet som det mer traditionella textkritiska (stemmatiska). Man måste
således undersöka i vilka andra sammanhang den aktuella texten förekommer
och hur de olika textvittnena förhåller sig till varandra vad gäller innehåll, utformning och (när det är relevant) textuella relationer. I förhållande till detta
spelar jämförelsen med annat birgittinskt material en särskilt central roll.
För att kunna analysera handskriftens tillkomst- och brukshistoria och därmed texternas möjliga funktioner, måste man emellertid inte enbart sätta de i
handskriften förekommande texterna in i ett större sammanhang genom att undersöka de andra (textuella) sammanhang som motsvarande texter uppträder i.
Man måste också betrakta handskriften i ljuset av de (kloster)historiska förhållandena. Det är bl.a. nödvändigt för att få en bättre uppfattning om rimligheten
i en hypotes om datering och tillkomstplats.
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Mot den bakgrunden redogörs i kapitel 3 översiktligt för Nådendals klosters historia, invånare och skrivarverksamhet. Kapitlet försöker således – i den
grad det låter sig göras – att skissera en bakgrund till den sociala och kulturella
miljö i vilken A 49 har tillkommit (åtminstone delvis) och använts.

5.2 Nådendals kloster
Efter en kort redogörelse av de viktigaste historiska källorna med relevans för
Nådendals kloster (s. 27–28) fokuserar resten av kapitel 3 på klostrets historia,
dess bokbehov och den i klostret förekommande skrivarverksamheten. Dessa
förhållanden är nära relaterade, varför man bl.a. finner en förhållandevis utförlig
diskussion kring klosterfolkets omfång (och sammansättning) i olika perioder
av klostrets ca 150 år långa verksamhetstid.
Beslutet att grundlägga klostret togs av riksrådet år 1438, som vid samma
tillfälle donerade Stenberga kungsgård med alla därtill hörande gods i Masku
socken strax norr om Åbo. Arbetet med att tillrättalägga byggnaderna påbörjades redan samma år, och omkring ett och ett halvt år senare, i maj 1440, flyttade de första fyra systrarna och fyra bröderna från Vadstena in. Det visade sig
emellertid att klostrets placering i fuktiga och sumpaktiga omgivningar var allt
annat än gynnsam, och klostret flyttades därför tidigt till godset Ailos i Reso
socken (möjligen redan innan sommaren 1443, men i varje fall från år 1445). På
denna plats förblev det fram till den sista systerns död år 1591 (byggnaderna
blev beordrade att nedrivas knappt tjugo år senare, år 1608).
Eftersom vår kunskap om Nådendals kloster är tämligen begränsad, har det
i kapitel 3 varit nödvändigt att dra nytta av vår kännedom om förhållandena i
moderklostret i Vadstena. Att detta inte endast är en nödvändighet, men också
kan betraktas som metodiskt försvarbart och önskvärt, beror inte minst på en
rad förhållanden som vittnar om en kraftig påverkan från moderklostret. Nämnas kan bl.a. att Nådendals första systrar och bröder var från Vadstena, och att
dessa inflyttade personer var ansvariga för upplärningen av de senare tillkomna
lokala bröderna och systrarna. Fram till mitten av 1400-talet var det dessutom
folk från Vadstena som fungerade som ledare av klostret, och såväl före som
efter Nådendals officiella invigning år 1462 finner man väsentlig interaktion
mellan dotter- och moderkloster. Därjämte är det värt att framhäva att Nådendal – som andra dotterkloster – har varit underlagt det birgittinska regelverket.
Även om man i Nådendal förmodligen aldrig har levt upp till de officiella minimikraven på klosterfolkets antal som fastsatt i Regula Salvatoris (sextio
systrar och tjugofem bröder; från år 1487 dock endast tjugo systrar och tolv
bröder), visar redogörelsen av Nådendals klosterfolk i avsnitt 3.1 att det under
1400-talets andra hälft (den mest sannolika tidpunkten för produktionen av de
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delar av A 49 som antas skrivna i Nådendal) har befunnit sig ett betydligt antal bröder och systrar i klostret. Som sammanfattat på s. 36–38 har man från
klostrets ca 150 år långa verksamhetstid kännedom om namnen på sammanlagt
etthundratjugo medlemmar innanför klausuren, härav sjuttiosju systrar (av vilka fjorton var från Vadstena) och fyrtiotre bröder (av vilka tio var från Vadstena,
jfr tabell 3.1 på s. 36), och även om vissa namn i verkligheten kan referera till
samma person, måste man räkna med att det reella antalet klostermedlemmar
har varit något större, också även om tidigare forskning – på grund av den långt
bättre kännedomen om förhållandena i Vadstena – möjligtvis i för hög grad har
betonat frånvaron av kunskap om en stor del av klosterfolket i Nådendal. Från
uppgifterna vid generalkapitlet i Gnadenberg år 1487 vet vi således att Nådendal vid denna tidpunkt hade femtiofyra systrar och sexton bröder. På basis av
klosterfolkets antal under 1400-talets andra hälft är det därmed inget som talar
emot att man i Nådendal i denna period har haft resurser att producera en större
del av A 49.
Inkorporeringen av vår kunskap om förhållandena i moderklostret i Vadstena är inte minst central i försöket på att klarlägga klostrets bokbehov och
skrivarverksamhet, härunder den praxis och de specifika behov som gjorde sig
gällande i respektive konvent. Och i avsnitt 3.2 utgör också förhållandena i Vadstena den primära basen för diskussionen av dessa för undersökningen så viktiga
förhållanden.
Som närmare omtalat på s. 38–41 fanns det ett ganska betydligt behov av
böcker i ett birgittinkloster, framför allt liturgiska böcker för mässa och tidegärd, men även andra typer av böcker innehållande normativa texter (regelverk)
och texter till klosterfolkets undervisning och uppbyggelse. I huvuddrag rör det
sig om följande:
• Liturgiska texter för mässa och tidegärd
• Normativa texter
• Texter till högläsning som ett led i klosterfolkets undervisning och uppbyggelse
• Andra texter till användning i klosterfolkets undervisning och uppbyggelse
• Texter till brödernas enskilda bruk
Även om kännedomen om Nådendals klosters bokbestånd är mycket begränsad, måste vi räkna med att klostret har rymt en inte helt obetydlig samling
böcker, vilket bl.a. också bevittnas av den i avsnitt 3.2 omtalade referensen till
”Liberi hwset” i brödrakonventet.
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Den inledande uppbyggnaden av klostrets boksamling har rimligtvis först
och främst försiggått genom import från Vadstena (det tycks ha varit vanlig
praxis att moderklostret har försett ett dotterkloster med de mest nödvändiga
böckerna, härunder liturgiska och normativa texter samt texter till klosterfolkets undervisning och uppbyggelse), och det antas också att i varje fall en del av
A 49 år 1442 har kommit till Nådendal denna väg. Dessutom vet vi att biskopen
och domkapitlet i Åbo samma år donerade böcker till Nådendal. Och det är värt
att notera att Vadstena kloster tycks ha varit en betydelsefull källa till klostrets
bokförvärv under hela dess verksamhetstid.
Det är dock inget tvivel om att det har föregått en inte helt obetydlig skrivarverksamhet i Nådendal.
Det bevittnas bl.a. av kommunikationen mellan Nådendal och Vadstena i
samband med böcker utlånade från moderklostret – förmodligen med avseende
på avskrivning i Nådendals kloster. Men det styrks också av Nådendalsbrodern
Jöns Buddes översättningar. Avskrifter av hans översättningar i bevarade böcker
från Vadstena kloster visar vidare att utväxlingen även har gått den motsatta
vägen. Slutligen måste det nämnas att nyare forskning direkt eller indirekt har
knutit över fyrtio böcker eller inkunabler och bokfragment till klostret.
I verkligheten vet vi dock mycket litet om själva skrivarverksamheten och
de skriftproducerande miljöerna i Nådendal. Ser man på förhållandena i moderklostret i Vadstena, är det emellertid tydligt att två skriftproducerande miljöer
kan urskiljas, nämligen brödra- och systrakonventet, och det är också tydligt
att det mellan dessa självständiga miljöer kan registreras en rad mer eller mindre systematiska skillnader på överordnad kodikologisk, paleografisk och innehållslig nivå. Skillnaden i typer av texter som producerades i respektive konvent
avspeglas så att säga direkt i de kodikologiska och paleografiska förhållandena.
Största delen av brödernas bokproduktion utgörs av s.k. brukshandskrifter – enkla pappersböcker av konceptkaraktär i mindre format, huvudsakligen
skrivna i cursiva, innehållande allt från notiser om några rader till välkända texter av större omfång, för personligt bruk i brödernas dagliga arbete. Bröderna
har emellertid också skrivit svenskspråkiga texter till bruk för systrarna. Dessa texter är skrivna i en mer noggrant utförd cursiva, vilket rimligtvis ska ses i
ljuset av att de har varit beräknade till högläsning. I motsats till hos systrarna
finns en betydlig heterogenitet i brödernas skrift. Det kan tillskrivas dels en
mer eller mindre systematisk variation i skriftutförandets formalitetsgrad beroende på den just omtalade mottagarsituationen (produktion till eget privat
bruk eller till systrarnas högläsning), men det beror rimligtvis också på att bröderna – i motsats till systrarna – har fått sin utbildning på olika platser utanför
Vadstenaklostrets murar och att de sedan har fört med sig den upplärda skrivartraditionen från dessa miljöer in i klostret.
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Systrarnas bokproduktion utgörs i högre grad av pergamentböcker, framför
allt skrivna i hybrida (primärt använd i svenskspråkiga texter) eller textualis (primärt använd i texter på latin), avsedda för liturgin eller systrarnas högläsning.
Därjämte producerade systrarna pergamentböcker av mindre format i form av
bönböcker till den enskilda systerns privata bruk. Som redan nämnt uppvisar
systrarnas skriftproduktion långt större homogenitet (vid såväl hybrida som textualis) än brödernas produktion, rimligtvis beroende på att de är upplärda innanför klostrets murar. Denna homogenitet är i Vadstena särskilt tydlig från slutet
av 1400-talet, när systrarna på allvar börjar att ta del i bokproduktionen.
Ska man dra några slutsatser på basis av de just omtalade förhållandena i
Vadstena vad angår böckerna som antas ha tillkommit i Nådendals kloster, överensstämmer exempelvis A 49 och Holm. A 58 (Jöns Buddes bok) med brödrakonventets produktion, medan en rad bevarade fragment överensstämmer med
systrakonventets produktion. Dessa fragment kännetecknas av betydlig variation – förmodligen också i högre grad än motsvarande material från Vadstena.
Det kunde tolkas som ett vittnesbörd om en mindre fast etablerad skrivarmiljö
vad systrakonventet angår. I detta sammanhang är det emellertid också värt att
notera att en stor del av fragmenten som tillkommit i systrakonventet tvärtom
uppvisar betydlig homogenitet, vilket i sig själv vittnar om en form av expertis. Detta understryks ytterligare av att de aktuella fragmenten inte enbart tycks
vara producerade för klostret, utan förmodligen även för externt bruk.
Det är principiellt osäkert att uttala sig om expertisen i brödrakonventet,
eftersom betydligt mindre material har bevarats, och eftersom materialet i stor
utsträckning utgörs av texter i konceptform, där en större variation kan förväntas. En stor del av heterogeniteten i A 49 i den del av boken som antas ha
tillkommit i Nådendal, ska således förmodligen först och främst ses i ljuset av
att det inte rör sig om en färdig, renskriven produkt. Frånvaron av homogenitet
talar i och för sig varken för eller emot Nådendal som (delvis) produktionsplats.
Som framhållits i avsnitt 3.2 ger emellertid det förhållandet att man från Vadstena efter allt att döma har skickat en text i ett ofärdigt skick till Nådendal
rimligtvis en indikation på att man i moderklostret har räknat med skriftproduktion i det finländska dotterklostret.
Som nämnt tidigare finner man också andra exempel på denna skriftproduktion, och av det bevarade materialet att döma tycks skrivaraktiviteten ha
varit som störst i 1400-talets senare hälft, vilket också harmonierar med de historiska förhållandena. Över hälften av de bevarade bokfragmenten som antas
ha tillkommit i klostret kan sannolikt föras till denna period, och det var under
denna period som Jöns Budde var verksam i klostret. Som närmare omtalat i
avsnitt 3.2 finner man emellertid flera indikationer på att skrivarverksamheten
redan i början på 1500-talet är på tillbakagång, åtminstone i brödrakonventet.
Mot denna bakgrund är det därför inte orimligt att anta att de delar av A 49 som
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förmodas ha tillkommit i Nådendals kloster har nedskrivits i 1400-talets senare
hälft.

5.3 Sammanfattning av analysen
En stor del av undersökningens resultat vad angår frågan om antalet separata
enheter och tillkomst- och brukshistoria, sammanfattas i avsnitt 4.15, och ska
inte upprepas här. De viktigaste iakttagelserna ska emellertid summeras, och
deras betydelse för undersökningens huvudfråga, som angett ovanför, ska diskuteras.
Undersökningen har bekräftat Klemmings indelning av A 49 i tretton enheter (fjorton produktionsenheter om 3a och 3b räknas som två separata produktionsenheter). Som sammanfattat på s. 155–159 indikeras detta av en lång
rad kodikologiska förhållanden påvisade i analysen av de ovan omtalade sexton
kriterierna. Alla produktionsenheter uppfyller flera kriterier, och en ansenlig
del uppfyller ett större antal kriterier.
Även om undersökningen har visat att A 49 kan indelas i tretton/fjorton enheter, säger det i utgångsläget inte något om huruvida dessa enheter har använts
separat, eller om enheterna har utgjort grupper med en gemensam brukshistoria före deras inbindning i A 49 (eller om huruvida A 49 har använts som en
samlad enhet under medeltiden).
Som omtalat inledningsvis i denna sammanfattande diskussion har man i
tidigare forskning haft varierande syn på denna fråga. Några har velat uppdela
A 49 i två delar, andra i tre, och om den närmare uppdelningen har det också
härskat oenighet. I relation till detta är det särskilt anmärkningsvärt att det första av de uppställda kriterierna, förekomsten av smutsiga och/eller slitna yttersidor, kan observeras i alla produktionsenheter (med undantag för produktionsenhet 1, som före inbindningen förmodligen har varit skyddad av omgivande
blad). Det är särskilt intressant, eftersom det snarast indikerar att alla produktionsenheter har blivit använda separat i en längre period. För produktionsenhet
3 understöds detta ytterligare av det i avsnitt 4.4.1 omtalade vittnesbördet om
tidigare inbindning. De olika hänvisningarna om ordningsföljden av de enskilda
bladen/läggen visar således att produktionsenhet 3 (3a och 3b) förmodligen har
varit inbunden i en eller annan form (i varje fall en gång) innan den inkluderades
i A 49.
I samband med produktionsenhet 3 bör det ytterligare framhävas att den
underliga inbindningen av 3a och 3b med den sistnämnda inskjuten i den förstnämnda inte precis är ett starkt vittnesbörd om att man hade tänkt sig att använda texterna aktivt i dess nuvarande inbindning. Att man inte har ändrat i
den tidigare provisoriska inbindningsstrukturen (blad- och läggordningsföljd)
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indikerar snarare att inbindningen i A 49 har varit av mer slumpmässig karaktär: man har samlat en rad lösa enheter med någorlunda samma fysiska omfång
(höjd-/breddförhållanden) i ett band för att bättre säkra dess bevarande. Omständigheter i flera andra produktionsenheter kan sägas stötta detta, nämligen
inkorporeringen av mer eller mindre defekta enheter (jfr t.ex. kommentarerna
till produktionsenhet 8, 9 och 13).
Som analysen har visat, finner man emellertid också karaktäristika som i en
viss utsträckning kan sägas knyta några enheter samman. Mest anmärkningsvärt i detta avseende är förekomsten av samma skrivarhand i produktionsenhet
1 och 3, men det är också värt att notera att en rad skrivarnotiser kan sägas knyta samman produktionsenhet 1, 3, 4 och 11 (och att flera omständigheter mest
av allt indikerar Vadstena som tillkomstplats). I tillägg kan det noteras att vissa
produktionsenheter tematiskt sett tycks mer besläktade, nämligen produktionsenhet 1, 2 (huvudtext) och 3 resp. produktionsenhet 5, 7 (två av texterna), 8 samt
9, och att en högre skriftutförandenivå är känntecknande för vissa produktionsenheter (1, 3b, 4 och 13), utan dock att dessa produktionsenheter formellt kan
sidoställas (jfr exempelvis bruket av pergament som inre och yttre dubbelblad i
produktionsenhet 3b).
Huvudresultatet av den kodikologiska analysen i relation till frågan om antalet separata enheter måste vara att mest talar för att alla de uppställda produktionsenheterna har använts separat i en längre period, och att det inte är mycket
som tyder på att de har varit planlagda till att ingå i en och samma bok trots att
de uppträder i en sådan idag. De tidigare omnämnda skrivarnotiserna indikerar
att någon tycks ha haft planer om att åvägabringa en ”Nådendals klosterbok”,
för vilken i varje fall en del av produktionsenheterna i A 49 har varit tänkt att
utgöra basen (i renskriven form). Men det är inte omedelbart något som tyder
på att A 49 är manifestationen av denna planlagda klosterbok. För detta talar
inte enbart de analyserade kriterierna sammanfattade på s. 155–159, utan också en rad textuella omständigheter relaterade till produktionsenheternas olika
(delvis divergerande) förmodade tillkomst- och bruksmiljöer, och då inte minst
de sistnämnda.
Vi kan naturligtvis endast spekulera över vad man har menat med ”Nådendals klosterbok”. Hänvisningarna återfinns i produktionsenhet 3, 4 och 11, och
eftersom produktionsenhet 3 är nära förbunden med produktionsenhet 1 och 2,
kan man, om man räknar med att hänvisningarna indikerar vad man har tänkt
skulle ingå i klosterboken, tillåta sig att konkludera att produktionsenhet 1–4
och 11 (i renskriven form) har varit avsedda att ingå i ”Nådendals klosterbok”.
Det är dock naturligtvis helt ovisst vad man har tänkt sig att boken därutöver
har varit tänkt att innehålla, och inte ens de fem nämnda produktionsenheterna
pekar entydigt i en riktning. Utifrån analyserna av form och (inte minst) innehållet i kapitel 4 tycks mest dock peka i riktning mot att den färdiga klosterbo-

Sammanfattning av analysen

175

ken har varit tilltänkt systrakonventet.1 Fyra av produktionsenheterna (1–3 och
11) kunde ha varit väl ägnade för högläsning, och flera av texterna, S. Ansgarius, Gregorius av Armenien och Barlaam och Josaphat stämmer tematiskt mycket
fint överens med omständigheter relaterade till etableringen av klosterverksamhet på en främmande plats. Att det emellertid inte har varit tal om en egentlig
bordsläsningshandskrift, därom tycks läkeboken i produktionsenhet 4 vittna
eftersom den omedelbart inte passar in i ett sådant sammanhang. Baserat på
mer säkra indikationer av klosterbokens innehåll kan man därför föreställa sig
att man i ”Nådendals klosterbok” hade tänkt sig att samla en rad texter som det
skulle vara särskilt praktiskt att ha tillgång till i ett nyupprättat kloster, och då
snarast i dess systrakonvent.
Vem som har planerat innehållet i klosterboken vet vi inte, men mycket tyder på att det har skett i Vadstena som ett led i förberedelserna relaterade till det
nya klostret. Särskilt intressant i detta sammanhang är den avslutande notisen
i produktionsenhet 1 samt skrivarnotisen i produktionsenhet 3, eftersom det i
bägge tillfällen hänvisas direkt till ett avsändar-mottagar-förhållande (VadstenaNådendal). De två produktionsenheterna (och förmodligen också den mellanliggande produktionsenhet 2) tycks därmed producerade i avseende på Nådendal, och de torde därför efter allt att döma ha blivit till mellan beslutet om grundläggningen av klostret år 1438 och broder Lars Håkanssons resa till Nådendal
år 1442.
Som redan omnämnt skulle denna ursprungligen planerade klosterbok, om
den någonsin har existerat, ha varit helt olik den handskrift som man idag känner under samma beteckning.
Analysens bidrag till frågan om produktionsenheternas tillkomstmiljö behandlas i avsnitt 4.15.2, och resultaten ska här endast anföras helt kort. Först och
främst är det värt att påminna om att man finner tämligen få fasta hållpunkter
i form av egentliga indikationer på tillkomstmiljön. Med det förbehållet i minnet tycks följande slutsatser kunna dras: vissa enheter har sannolikt tillkommit i
Vadstena kloster och har först därefter skickats till Nådendals kloster. Det tycks
i varje fall gälla för produktionsenhet 1 och 3 och möjligtvis också för produktionsenhet 4 och 11. Det kan också göra sig gällande för produktionsenhet 2, 5
och 12, som dock alternativt kan vara skrivna i Nådendal på basis av texter utlånade från moderklostret. Om en rad andra produktionsenheter kan det inte sägas annat än att de rimligtvis har tillkommit i antingen Vadstena eller Nådendal
1

Att den färdiga klosterboken kanske först i sin renskrivna form skulle ha varit tänkt till bruk
i systrakonventet utesluter naturligtvis inte att enskilda produktionsenheter kan ha fått användning i systrakonventet i sin nuvarande form. Lägg i detta sammanhang märke till att produktionsenhet 1 av form och innehåll att döma utan problem kan ha blivit använd i sin nuvarande
form.

176

Sammanfattande diskussion

(det gäller t.ex. för produktionsenhet 9 som tidigare forskning på otillräckligt
grundval har fört till Vadstena). Slutligen kan man om vissa produktionsenheter (6–8, 10 och 13) säga att det inte finns något särskilt som indikerar att de
skulle ha tillkommit i Vadstena, varför det omedelbart förefaller mest rimligt
att föra dem till Nådendal. Samtidigt kan det noteras att det inte kan uteslutas
att enskilda produktionsenheter (6 och delar av 10) har tillkommit utanför klostermiljön och först blivit en del av denna i samband med en i klostret inträdande
präst. I relation till en avgränsning av tillkomstmiljön kan det slutligen noteras
att ingenting indikerar att någon av produktionsenheterna skulle vara skriven
av systrar.
Analysens bidrag till frågan om produktionsenheternas bruksmiljö behandlas i avsnitt 4.15.3 och ska, som frågan om tillkomstmiljön, endast sammanfattas i kortfattad form. I vissa produktionsenheter (1, 2, 3b, 4 och 13) pekar såväl
innehåll som form mest i riktning av systrakonventet (utan att bruk i brödrakonventet principiellt kan uteslutas). Vissa produktionsenheter (8 och 12) tycks
av utformningen att döma snarast ha tillhört bröderna, men har av innehållet att
döma snarast varit tänkt som förlagor till text avsedda för systrarnas bruk. Detta kan också vara tillfället med produktionsenhet 3a, 5, 9 och 11, men man kan
också föreställa sig att i varje fall 3a, 8 och 11 har tjänat som källor till exempla i brödernas predikoverksamhet. I två produktionsenheter, 7 och 10, tycks
utformningen peka i riktning mot brödrakonventet, medan innehållet talar för
såväl brödra- som systrakonventet. Produktionsenheterna har förmodligen därför tillhört bröderna, som har använt en del av innehållet aktivt, medan annat
har varit tänkt som förlagor till texter som i renskriven form har varit tänkta att användas i systrakonventet (dessutom kan några texter ha varit använda
externt). Slutligen indikerar såväl form som innehåll i en enstaka produktionsenhet, produktionsenhet 6, att den förmodligen har använts i brödrakonventet.
Man kan föreställa sig flera orsaker till att man efter allt att döma först
har inbundit A 49 vid en relativt sen tidpunkt. Om det, som omnämnt i samband med analysen av produktionsenhet 1–3, har förhållit sig således att samma handskrift/enhet har använts i såväl brödra- som systrakonventet (jfr också
kommentar till produktionsenhet 12 i avsnitt 5.4), bör det rent praktiskt ha varit
en fördel att ha haft texterna i mindre enheter istället för i större multitextböcker, eftersom ett långvarigt lån av en given text därmed inte skulle resultera i en
bristande tillgång till en mängd andra texter i samma handskrift/enhet. En sådan praktiskt betingad orsak för att undvika inbindning i större enheter skulle
därmed påminna om vad man ser i samband med det s.k. pecia-systemet som
man känner till från kontinenten (om detta se t.ex. Derolez 2003, s. 29–30 med
hänvisningar).
I ljuset av detta kan man föreställa sig att den till synes tämligen tillfälliga
inbindningen av produktionsenheterna i A 49 är ett resultat av att handskriften
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just först blivit inbunden vid en sen tidpunkt, möjligtvis efter att brödrakonventets medlemmar under 1500-talet minskat i antal och till sist helt upphört
att existera. När det inte längre har varit nödvändigt att bibehålla texterna i
mindre, lösa enheter, har man för att skydda dem mest möjligt inbundit enheter med någorlunda identiska höjd-bredd-förhållanden i ett samlat band. Medan
de kodikologiska och textuella analyserna i kapitel 4 har visat att en stor del av
produktionsenheterna rimligtvis först och främst har använts i brödrakonventet, har man efter dess upphörande kunnat samla allt material i systrakonventet.
En sådan tes kan inte bevisas, men det bör framhävas att bandet med dess i
huvuddrag gotiska stil inte talar mot den.

5.4

Reflektioner över metodens användbarhet

Utöver undersökningen av A 49 har ett av målen för närvarande avhandling
varit att ge ett mer generellt bidrag till den filologiska handskriftsforskningen
med fokus på nödvändigheten av att klarlägga en boks fysiska struktur innan
en analys av texten och dess kontext görs.
En konsekvens härav är att den kodikologiska analysen har spelat en framträdande roll. Det beror naturligtvis inte minst på det faktum att det är just de
kodikologiska kriterierna som omedelbart framstår som de säkraste för den i
metodiskt avseende centrala uppdelning av en multitextbok i separata produktionsenheter. Den inledande uppsplittringen eller dekonstruktionen av handskriften i mindre produktionsenheter är framför allt en nödvändighet eftersom
man lättare undviker att dra slutsatser om de enskilda produktionsenheternas
tillkomst- eller brukshistoria på basis av den fysiska kontext i vilken de uppträder idag. Betydelsen av detta kan illustreras med Hennings (1960) uppfattning av
den i produktionsenhet 4 förekommande läkeboken. I motsats till vad det argumenteras för i närvarande avhandling, menar Henning att denna del av A 49
är skriven i Nådendal, och inte i Vadstena. Det baserar han på en indelning av
A 49 i tre delar, av vilka läkeboken skulle utgöra den andra delens inledning.
Grundvalet för denna slutsats är emellertid att den ordningsföljd som enheterna idag uppträder i, reflekterar ordningsföljden i de ”ursprungliga” tre delarna,
vilket metodiskt sett är svårt att försvara.
I en rad tillfällen har kodikologiska observationer dessutom kunnat justera
eller ändra uppfattningen om en texts förmodade bruksmiljö när själva layouten pekar i en annan riktning än det textuella innehållet. Det har t.ex. inneburit att vissa produktionsenheter, vars textinnehåll mest av allt pekar i riktning
mot bruk i systrakonventet, har betraktats som exempel på texter som använts
i brödrakonventet och (bl.a.) varit tilltänkta en roll som förlagor till texter som
i sin renskrivna form skulle ha använts vid högläsning i systrakonventet (t.ex.
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Barlaam och Josaphat i produktionsenhet 3a, En jungfru i produktionsenhet 8,
S. Germanus i produktionsenhet 11 samt Om ödmjukhet och Gudelig snilles väckare i produktionsenhet 12). I andra tillfällen har kodikologiska observationer
även varit med till att styrka argumentationen för en given tillkomst -och/eller
bruksmiljö. Som exempel kan nämnas paratextuella referenser som ger indikationer på texternas bruk (jfr omnämnandet av exempelvis korstecknen i den i
produktionsenhet 1 förekommande texten, S. Ansgarius).
Det är dock i samma förbindelse rimligt att understryka att avhandlingen
indirekt också har visat att även en mycket grundlig och detaljerad kodikologisk analys generellt inte kan stå ensam, om man önskar belysa tillkomst- och
bruksmiljön (lika lite som en ren textuell analys skulle ha kunnat). Jag hoppas
således att avhandlingen har visat att kodikologiska och textuella analyser måste
gå hand i hand och dra nytta av varandra.
Det har under alla omständigheter varit orsaken till att analysen av bokens
kodikologiska komplexitet generellt har kombinerats med en analys av de textuella förhållandena i såväl den undersökta handskriften som i annat jämförelsematerial. Tillvägagångssättet ska bl.a. ses i ljuset av den ny- eller materialfilologiska grundtanken om att varje text ska läsas utifrån den kontext i vilken den
uppträder. Och en klarläggning av denna kontext innebär såväl en handskriftsimmanent kodikologisk och textuell analys som en perspektivering och relatering till andra källor innehållande samma text eller typer av texter.
Som analyserna i kapitel 4 har visat har en jämförelse med andra källor också
visat sig fruktbar i en rad tillfällen.
Vid avgränsningen av bruksmiljön har jämförelse med annat material till
exempel kunnat utnyttjas i samband med den i produktionsenhet 2 förekommande texten, Gregorius av Armenien. Analysen har således kunnat dra fördel av
att samma text förekommer i Lund. Mh 20, en handskrift som efter allt att döma
utgör förlagan till texten i A 49. Det har således kunnat utnyttjas att man i Lund.
Mh 20 finner flera indikationer på att handskriften har varit avsedd att användas i systrakonventet, och en annan text i samma handskrift Meditationes Vitae
Christi rymmer tydliga indikationer på att ha blivit använd vid systrarnas högläsning, närmare bestämt bordsläsningen (indikationerna har form av notiser
och rubriker). Man förmodar också att Lund. Mh 20 har använts som bordsläsningshandskrift i systrakonventet i Vadstena före produktionen av Holm.
A 3. Gregorius av Armenien torde dock av innehållsmässiga orsaker inte ha använts vid bordsläsningen, men mycket väl vid Vadstenasystrarnas kvällsmöte.
Det tycks därför rimligt att anta att något liknande kan ha gjort sig gällande
för motsvarande text i A 49. Specifika förhållanden i en annan handskrift har
således kunnat utnyttjas i argumentationen för ett bestämt bruk av texten i A
49. Något liknande har kunnat utnyttjas i samband med Barlaam och Josaphat
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i produktionsenhet 3, emedan texten (i en annan version) i Ups. C 528 också
tycks ha använts vid högläsning i Vadstena systrakonvent.
När en text förekommer i en eller flera andra handskrifter, kan man, som i
det just omtalade tillfället med Meditationes Vitae Christi i Lund. Mh 20, ibland
dra nytta av textuella skillnader mellan textvittnena. I förhållande till en inskränkning av bruksmiljön kan det inte minst vara intressant att fokusera på
till synes medvetna ändringar som kan ge säkra indikationer om den förmodade bruksmiljön. I analyserna i kapitel 4 har något sådant observerats i flera
tillfällen, både vid diskussionen av olikheter mellan textvittnen i två eller flera
andra handskrifter och genom den direkta analysen av texterna i A 49. Det sista
ska kort exemplifieras.
I vissa tillfällen kan man konstatera att latinska inslag har tagits bort i en
text i A 49. Det ses exempelvis i Jungfru Marie salutationes i produktionsenhet 5, där texterna i den förmodade förlagan, Ups. C 50, föreligger i latinsk
form (eller i såväl latinsk som svensk form), men återges i ren svensk språkform i A 49. I läkeboken i produktionsenhet 4 gör något liknande sig gällande,
emedan de latinska inslagen i texten är betydligt färre än i de två vadstenensiska
brödrahandskrifterna Ups. C 19 och Ups. C 22. Därutöver översätts de faktiskt
förekommande latinska exemplen oftast till svenska i A 49. Det talar för att man
har anpassat texten till en mottagare med inga eller begränsade latinkunskaper,
vilket snarast pekar i riktning mot systrakonventet (det understöttas dessutom
av layoutmässiga förhållanden).
Att den just omtalade produktionsenhet 5 (i renskriven form) har varit avsedd att användas i systrakonventet indikeras inte enbart av att de latinska textinslagen tagits bort, utan också av en specifik formulering som saknar pendang
i den motsvarande latinska kollektbönen i den förmodade förlagan (Ups. C 50).
Ändringen indikerar således en kvinnlig mottagare, emedan det refereras till en
synderska. Motsvarande indikationer på tilltänkt bruksmiljö har kunnat utnyttjas vid flera andra texter, t.ex. i samband med den i produktionsenhet 12 förekommande texten Gudelig snilles väckare. Dels framgår det av en direkt adressering av mottagaren att man har räknat med systrar som mottagare (det talas
om Guds brud), dels finner man exempel på bruk av qvinna där andra textvittnen (härunder Holm. A 27, som antingen är den direkta förlagan eller en
systerhandskrift) använder de mer neutrala beteckningarna folk och människia.
I produktionsenhet 12 finner man också texten Om ödmjukhet, och även häri
kan det registreras textändringar som ger indikationer på det tilltänkta bruket,
eftersom den latinska förlagans monachus återges som ”mwnkrin ælla reenliwis mænniska”, vilket gör texten väl ägnad i såväl brödra- som systrakonventet
(som påpekat i avsnitt 4.13.1 är det dock möjligt att detta enbart ska uppfattas
som en stilfigur). Som ett sista besläktat exempel kan nämnas anpassningen av
texterna Thetta äru san ödhmiukz tekn och ett fragment av ett biktformulär, som
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bägge uppträder i produktionsenhet 10. I bägge texter finner man justeringar
som kunde peka på bruk utanför klostrets murar.
Som framhållits flera gånger tidigare har jämförelsen med Vadstenahandskrifter kunnat utnyttjas på flera olika sätt i analysen av produktionsenheter
och texter i A 49. På grund av det nära förhållandet mellan de två klostren, ligger en sådan jämförelse också nära. Ibland har en jämförelse med mer avlägset
besläktat material emellertid också visat sig fruktbar. Ett exempel på detta är
analysen av texten Om antalet av Kristi sår, som är en del av produktionsenhet
7. Jämförelsen med annat bönboksmaterial, härunder danska bönböcker, visar
således att texten snarast ska betraktas som en efterställd rubrik till den föregående texten/bönen.
I flera tillfällen har de specifika textuella relationerna mellan textvittnen
kunnat utnyttjas i den kodikologiska och textuella analysen av A 49.
Detta har förvisso redan exemplifierats, t.ex. i samband med omnämnandet av hur textuella ändringar och justeringar i produktionsenhet 5 har kunnat
ge indikationer på den förmodade avsedda bruksmiljön. Det specifika fallet illustrerar samtidigt betydelsen av att avklara de textuella förhållandena mellan
textvittnen. Först när det står klart att texten i produktionsenhet 5 efter allt att
döma är en avskrift av en motsvarande text i Vadstenahandskriften Ups. C 50,
som till och med är utförd av samma skrivare, kan de textuella avvikelserna
utnyttjas fullt ut. Klarläggs inte förhållandena mellan textvittnena kan de textuella olikheterna emellertid inte tillskrivas samma betydelse. Som nämnt i avsnitt
4.6.1 tycks bristande medvetenhet om de textuella relationerna också vara orsaken till att Carlquist (2002) betraktar texten i A 49 som en slags skrivövning.
Ett intressant exempel som illustrerar hur ett annat textvittne kan supplera
kodikologiska observationer och föra till ett säkrare bud på omfånget av den
ursprungliga texten i en produktionsenhet, vars text nu delvis har gått förlorad,
möter i analysen av produktionsenhet 9 i avsnitt 4.10. I analysen av produktionsenheten är det således inte enbart intressant hur den kodikologiska analysen av
bladens fästning i bandet samt vattenmärkenas placering kan korrigera Anderssons (2003) analys av vad som torde fela av texten i produktionsenhetens nuvarande form. Det är ur ett metodiskt perspektiv lika intressant att jämförelsen
med ett annat textvittne inte enbart kan ge indikationer på att det förmodligen felar mer än ett blad avslutningsvis, men att denna observation också kan
vara med till att ge en indikation på att en inledning som man känner till från
ett annat textvittne, mycket väl kan ha varit en del av produktionsenhetens ursprungliga text, vilket i övrigt harmonierar med den kodikologiska analysen.
Kodikologiska förhållanden som en produktionsenhets läggstruktur har inte endast utnyttjats i analysen av den just omnämnda produktionsenhet 9, utan
exempelvis också i analysen av produktionsenhet 2. Ur ett metodiskt perspektiv
visar analysen av denna produktionsenhet hur en ändrad läggstruktur kan ge en
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indikation om själva tillvägagångssättet vid produktionen och på vad som efter
allt att döma har tillagts för att utnyttja utrymmet.
Förekomsten av en bestämd skrivarhand kan ibland utnyttjas i försöket på
inskränkningen av en tillkomstmiljö. Ett exempel på detta finner man i analysen
av produktionsenhet 5. Som tidigare omnämnt tycks produktionsenhetens text
inte endast vara en avskrift av en motsvarande text i Ups. C 50; den förefaller
också vara skriven av samma skrivare. Även om produktionsenheten i tidigare
forskning antas ha tillkommit i Nådendal (Geete menar dock att det principiellt
inte finns något som talar emot att den kunde ha nedtecknats i Vadstena), förefaller Vadstena omedelbart att vara den mest troliga platsen med tanke på att
skrivaren just är identisk med skrivaren av texten i Ups. C 50, som förmodas ha
tillkommit i Vadstena. Alternativt skulle skrivaren ha överflyttats från Vadstena
till Nådendal, vilket det emellertid inte omedelbart är något som talar för.
I relation till utnyttjandet av förekomsten av specifika skrivarhänder kan
det slutligen nämnas att ett av argumenten för att produktionsenhet 3 har nedtecknats i Vadstena, och inte i Nådendal, är att skrivaren, som också står bakom
produktionsenhet 1, efter allt att döma är Hans Hildebrandsson som enligt de
bevarade källorna aldrig ska ha uppehållit sig i det finländska dotterklostret.
Även om avhandlingens metod generellt har visat sig fruktbar, kan svagheter naturligtvis påpekas.
I detta sammanhang måste inte minst nämnas att kombinationen av kravet
om att varje textuell analys bör föregås av en systematisk kodikologisk analys
och önskemålet om att klarlägga de övriga kontexter som andra av handskriftens textvittnen uppträder i, principiellt borde föra till att man företar samma
systematiska undersökningar av hela jämförelsematerialet. Förfarandet borde
så att säga vara detsamma för var och en av de övriga handskrifterna innehållande textvittnen motsvarande de i A 49 förekommande. En sådan analys har av
praktiska orsaker emellertid inte varit möjlig att genomföra inom en acceptabel
tidsram. Det har bland annat betytt att diskussioner kring texternas förlagor
och källor (samt deras indelning i redaktioner och versioner) baseras på existerande forskning, och att de kodikologiska analyserna i andra handskrifter inte
har samma systematiska karaktär som de kodikologiska analyserna av produktionsenheterna i A 49. Detta kan i sig själv uppfattas som ett argument för att
företa fler systematiska analyser av fornsvenska multitextböcker med beaktande av såväl textuella som kodikologiska förhållanden.
Om tiden hade tillåtit det, kunde en paleografisk och ortografisk analys av
handskriftens texter möjligtvis också ha bidragit till frågan kring texternas tillkomstmiljö. Det är emellertid osäkert om en sådan analys överhuvudtaget hade
kunnat föra oss närmare en klarläggning på frågan, emedan det förmodligen är
närmast omöjligt att på paleografisk och ortografisk grundval konkludera något
slutgiltigt om huruvida en text skrivits av en Vadstena- eller Nådendalsbroder
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i Vadstena eller Nådendal, inte minst eftersom miljöerna – framför allt under
de första årtiondena – har varit så nära förbundna.
Trots brister som dessa hoppas jag att avhandlingen har visat det fruktbara
i att basera undersökningar av multitextböcker på en systematisk kodikologisk
analys som går hand i hand med en textuell analys av de enskilda produktionsenheternas texter med beaktande av de givna historiska förhållandena och det
större textlandskapet som det enskilda textvittnet, den enskilda produktionsenheten och den enskilda handskriften är en del av.
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A Cod. Holm. A 49 – en
katalogbeskrivning
A 49, Kungliga biblioteket, Stockholm.
Papper. Tre pergamentblad (125–126 och 130). 268 blad. 22 × 14,8 cm. Vadstena och Nådendal. Ca 1450.
Läggstruktur:1 i ; VI-111 + 3×VI47 + VIII-162 ; 4×IV94 + V104 + II108 ; VI120
+ 1121 + V-1130 + II-1133 + VI145 + V-1154 + IV162 + II166 + 1167 + I169 ; IV177
; VI-1188 ; V198 + VI210 ; IV218 ; III-4220 ; VIII-1235 ; III-3238 ; V248 ; IV+1257 ;
1258 + VI-2268 ; i.
Äldre foliering (1–268). Yngre paginering (109–169). Bladstorlek 21–21,7 ×
13,7–14,6 cm. Skriftyta och radantal varierar. En spalt. Kustoder på 11v, 23v,
35v, 47v, 70v, 78v, 86v och 94v. Band i träpärmar överdraget med brunt skinn.
Rester av en rem, som med ett spänne har varit avsedd att knäppas fast i mitten på bakpärmen, kan urskiljas i frampärmens ytterkant. Fram- och bakpärm
har invändigt beklätts med ett pergamentblad ur en litania, som på innehållsliga
grunder kan knytas till det engelska benediktinerklostret Bury St. Edmunds,
men fästet har släppt så att bladen har lossat från respektive pärm. På versosidan av det blad som suttit fastlimmat mot insidan av frampärmen har noterats:
”Syster cristin hærmansz dottor æghir mik ok hon nyttiar mik illa”.2

1

Handskriftens läggstruktur beskrivs här med den läggformel som också används i MHUU (jfr
Hedlund 1992, s. 138–140). En grafisk beskrivning av handskriftens lägg föreligger i respektive
produktionsenhet.
2
I föreliggande beskrivning uppges huvudsakligen notiser samtida med handskriftens förmodade
tillkomst som kan ha intresse för dess tillkomsthistoria.
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Skriven av flera händer i cursiva (några rader skrivna i hybrida förekommer):
hand A 1r–61v, 109r–122v24, 125v19–126r4, 127r17–28, 128r5–151r7,
151r29–165r och 165v11–169v;1 hand B 63r–108r; hand C 151r8–28 (hybrida);
hand D 165v1–10; hand E 122v25–125v19, 126r5–127r16 och 127v1–128r5;
hand F 170r–177v; hand G 178r–188v; hand H 189r–210v; hand I 211r–218v;
hand J 219r–220v; hand K 221r–235v; hand L 236r–v; hand M 237r–v;2 hand
N 239r–248v; hand O 249v–251v och 253r–257v; hand P 252r–v; hand Q
258r–268v.
1r–61v: S. ANSGARIUS. [1r] Hær børias sancti ansgarii hælgha lifwerne huilkom
vi æghom storlika thakka for thy han var thæn første som j danmark oc j swerike prædikadhe oc lærdhe the hælgha thro. Vaar hælghe fadhir sanctus ansgarius æptir …
[61v] … fadhir i himmerike Oc thom hælgha anda Amen. Hær ær lyktadh sancti
ansgarii hælgha lifwerne som i suerike oc danmark først prædikadhe the hælgha tro Thy
bidhin for hanom som thætta skreff / Oc for hanom som thæt vppa swænsko vænde /
glømen ey hanom som idhir thæt sænde / thæt thiggia the gerna i ihesu christi hedhir /
the bidhia oc gerna fore allom idhir. Ed. Geete (1902, s. 3–92). Fsv. bibl. nr 160.
62r–v blanka.
63r–102v: GREGORIUS AV ARMENIEN. [63r] Hær sigx aaf thæs helgha herrans pino sancti gregorii af Armenia huru han var pinadher ok hwat vndirlikom thingom gudh giordhe med hanom Ok hans hystoria biscriwas ok sigx i thessom syw bokom
som hær fylghia epte ok byrias thy swa førsta bokin. Thæt var j lanzskape the som
parthia hæter … [102v] … them helgha anda ee for vtan ænda Amen. Explicit
hystoria sancti gregorii de armenia. Ed. Klemming (1860, s. 350–419). Fsv. bibl.
nr 187. 101v, nedre marginal: ”Nota in ista synodo videlicet nicena fuit sanctus
nicholaus de baro”. 102v, nedre marginal: ”Orate pro me T Orate pro me”.
102v–108r: OM HÖVISKT LEVERNE (H. BERNHARD). [102v] Jncipit
formula honeste vite sancti bernardi. [103r] O kiæraste brodhur. Thu bedhis aff
mik thet … [108r] … akta ensæmpnan gudh. Om vaan herra christum Amen. hær
lyktas høfwisks lifwerne skipan ælla maata diktadh af sancto bernardo. Ed. Wieselgren (1866, s. 267–276). Fsv. bibl. nr 282. 103r, övre marginal: ”Nota: Thetta
scref sanctus bærnardus enom sinom kloosterbrodher ok eygh aat enast hanom
1

Skrivarens identitet har diskuterats i tidigare forskning av bl.a. Thorén (1942, s. 176–186),
som menar att skrivarhanden tillhör Vadstenabrodern Olof Gunnarsson, och Henning (1960,
s. 146–157) som föreslår en annan broder från Vadstena kloster, Hans Hildebrandsson (se vidare avsnitt 4.4.1). Jämför även Schück (1885, s. 161–162), Nordstrandh (1991, s. 519–520), Ståhl
(1998, s. 38–39) och Dverstorp (2010, s. 76–78).
2
Det är svårt att särskilja hand L och M, och det är möjligt att det rent faktiskt rör sig om en och
samma skrivarhand.
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enom. vtan mangum andrum til kiænnedom”. 108r, nedre marginal: ”nimis stricte secutus fui textum in hac translacione”. 108v blank bortsett från några probationes pennae.
109r–169v: BARLAAM OCH JOSAPHAT. Föreligger i en konceptversion
(109r–121r resp. 131r–169v) och en påbörjad renskrift (122r–130v). [109r]
⟨Æ⟩pter wars helara ihesu christi pino oc helghasta dødh oc æpter … [120v] …
mædhan dødhin komber allom visselika oc jngin wet sin tima [121r] … barlam
swaradhe vtan jak wt røner førra thin wisdom ær … ther vil jak sighia thic en
liknilse aff. 121v blank. [122r] Æpter wars helara jhesu cristi pino oc hælghasta
dødh … [130v] … stadheligha vinskap oc kærlek til siin Oc hiolt [131r] josaphat
sagdhe Min kære fadher sik mik thin alder … [132r] … oc wtledh mina siæl aff
thænna werdhlena villo oc mørkre [132v] tha vardh josaphat mykit bedrøfder
aff thæssom hans ordhum … [133v] … thakkande gudhi som hans wægh oc
ærande hafdhe leet til sælan oc godhan ænda [134r] han foor sørghiande hem oc
thænkte idhkelika vppa dødhin … [169v] … the storlika oc lofwadho gudh for
all thing / amen. Ed. Klemming (1887–89, s. 3–107). Fsv. bibl. nr 342. 109r,
övre marginal: ”Nadhendals closterbook medh b[ro]dher lauris hacvini”. 120v,
övre marginal: ”a kasta fram til annat a”. 121r, övre marginal: ”thætta hørir
til trættanda bladhit af vpbyrningene thet som a f[…]”. 121r, nedre marginal:
”Thz var en mektog [000]” och ”kasta fram xv bladh”. 131r, vänster marginal:
”.a.”. 132r, höger marginal: ”.a.”. 132v, vänster marginal: ”hic .b.”. 134r, övre
marginal: ”a”. 134v, övre marginal: ”b til baka til annad b staar”. 134v, nedre
marginal: ”kasta til ryggæ xv bladh”. 143v, vänster marginal: ”hic .a.”. 144v,
vänster marginal: ”hic incipit .b.”.1
170r–177v: LÄKEBOK. [170r] Thus røkilse thet ær heet ok tørt j andro trappa
stampar man røkilse … [177v] … ensam dugher vel Jtem synaper Jtem staphisagria medh olio. Ed. Klemming (1883–86, s. 153–162). Fsv. bibl. nr 363. 170r,
övre marginal: ”nadhen dals closters book”.
178r–188v: JUNGFRU MARIE SALUTATIONES. [178r] JHesu cristi oc
hans ærofulla moodher Jumffru Maria loff oc hedher ok … [188v] … hulken som
wari wælsignadher nw ok æ for vthan ændha Amen. Virgo sancta suscipe / mentis
in conclavi / verbis quibus veniam / totiens rogauj / Et audito sepius / Ave tam suauj
/ Fac me quiso liberam / Prorsus a ve gravi. Ed. Geete (1904–05, s. 349–378) och
Geete (1907–09, s. 260–274). Fsv. bibl. nr 896 och 952. 188v klotter eller probationes pennae?

1

Enbart säkert lästa hänvisningar anförs.
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189r–209r: SJU VISE MÄSTARE. [189r] Hær byrias de septem sapientibus. I
Rom war en keisare ij fordhom daghum Ok heth … [209r] … fortiænth hwar
siælin bleff thet star til gudh Amen. Ed. Klemming (1887–89, s. 175–218). Fsv.
bibl. nr 348.
209v–210v: EN MUNK I ROM. [209v] ⟨E⟩Nom mwnk j Rom timdhe thetta wm alla helghona … [210v] … rætwisa manna bøn sculd wardhe nadhugher
allom. Ed. Geete (1902, s. 265–268). Fsv. bibl. nr 238.
211r–212v: FEMTON BÖNER TILL JESU PINA. [211r] Hær byrias the fæmthan bøner. ⟨O⟩ søthe ihesu criste æwerdelikin søtme / jac helsar oc sighnar thit
wærdhogha hwuoth … [212v] … som tessa bøn fulkomnar gudhlika Amen. Ed.
Geete (1907–09, s. 83–87). Fsv. bibl. nr 946.
212v–213r: OM ANTALET AV KRISTI SÅR. ⟨E⟩N hælgh quinna stundadhe
æpther at wita tall … [213r] … swa som han frælste paulum aff haffsins wanda.
Ed. Geete (1907–09, s. 178–180). Fsv. bibl. nr 919.
213r–214r: TILL JESUS KRISTUS FÖR HANS MODERS FEM BEDRÖVELSER. [213r] Hær byrias .v. drøwilse marie. ⟨M⟩Jn kære hærra jhesus cristus
jach bidher tik kærlika … [214r] … gudh father son oc then helghe andhe Amen.
Ed. Geete (1907–09, s. 176–178). Fsv. bibl. nr 919.
214r–v: TILL DIN ÄNGEL. [214r] Hær loffuer man oc bidher siin ængil.
⟨S⟩Jghnadher warde fadher son oc then helge … [214v] … j hardasta dødhin
siælffuer for mina skuldh Amen. Ed. Geete (1907–09, s. 357). Fsv. bibl. nr 921.
214v–216v: MARIAS SJU FRÖJDER. [214v] Hær byrias læsas vij fryghde marie.
⟨G⟩læs maria gudz modher frøghdha tik / thinne … [216v] … tw os glædi medh
tik i himmerik Amen. Ed. Klemming (1881–82, s. 49–54). Fsv. bibl. nr 22 och
851.
216v–218r: KRISTI PINA. [216v] ⟨M⟩Aria modher loffuat wardhe tw loffuadhæ … [218r] … j himmerike medh warom herra Amen. Ed. Klemming (1881–82,
s. 45–48). Fsv. bibl. nr 18.
218r–v: TILL JESUS KRISTUS. [218r] ⟨H⟩ærre ihesus cristus helsare oc ather
løsare jac syndogha … [218v] … alla mina liff dhagha Amen. Ed. Geete (1907–09,
s. 63–65). Fsv. bibl. nr 919.
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218v: TROLLFORMEL. [218v] Jn nomine patris et filij et spiritus sancti Ego
clemens papa … condempnabit nec ego te condempnabo vade in pace Amen.
Textvittnet har inte utgetts i egentlig mening, men återges i sin helhet i Klemming (1860, s. xxxi). Ej upptagen i Fsv. bibl.
219r–220v: EN JUNGFRU. [219r] Thæt war en wælburin jwmfru / mykit
digdelikin til gudz … [220v] … naghat athir til sik siælwe / j synom sinnom / oc
til hoghen. Ed. Geete (1902, s. 260–264). Fsv. bibl. nr 237.
221r–235v: JUNGFRU MARIAS SORG. [221r] Æpthær thæn timen waar
herre ihesus … [235v] … oc stoodh thær medh thøm oc tha waaro the j ærone.
Ed. Andersson (2003, s. 110–135). Fsv. bibl. nr 141, 291 och 899.
236r–v: THETTA ÄRU SAN ÖDHMIUKZ TEKN. [236r] Thetta æru san
ødhmiukz tekn. SAn ødhmiucht ær / al tidh rædhas gudh. Jtem ey ælska … [236v]
… Ok tappe sin løn oc gudhz nadh. hec ibj. Ed. Föreliggande arbete, bilaga D
på s. 217. Ej upptagen i Fsv. bibl.
236v: Till S. ANNA, HJONALAGENS FRU. [236v] Vælsingnadh vari thu
sancta anna. alla hionalagha fru. som varo … som stunda til hionalagh koma. at
gudh maghe hedhras i thøm. Ed. Geete (1907–09, s. 384). Fsv. bibl. nr 921.
236v: NOTIS. [236v] Nota. in quadam litera / wlgari patrie ydiomate scripta./ a beata domina birgitta. ad quendam … thera kruppa. æru iordhathe. i the
dyro var fru closter. i vazstenom./ Jac birgitta birghis dottor. Textvittnet har
inte utgetts i egentlig mening, men återges i sin helhet i Klemming (1860, s. xxxiii). Ej upptagen i Fsv. bibl.
237r: TILL KRISTI LEKAMEN. [237r] Jac helsar thik sannan ihesu likama
føddan aff iumfru mario … O milda iumfru sancta maria. jac anduardhar mic
thik. Ed. Geete (1907–09, s. 70–71). Fsv. bibl. nr 919.
237r: H. BIRGITTAS BÖN OM MISSKUND. [237r] O herra gud alzwaldhugir vælsignather vari thu at … thina otalika godhgerninga vtan dagh fran dagh
reete. Ed. Geete (1907–09, s. 71–72 och 474–475). Fsv. bibl. nr. 289 och 932.
237v: BIKTFORMULÄR. [237v] Thessa puncta skal klærkin spøria then siuka j
soto sæng. Son mjn ællir brodhir / æst thu gladhir oc fæghin at thu skal … Jtem ær
thet swa at thik kombir i hogh. Ed. Geete (1900, s. 285–286). Fsv. bibl. nr. 249.
238r–v blanka bortsett från några probationes pennae överst på 238v.
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239r–248v: S. GERMANUS. [239r] germanus antisiodorensis archiepiscopus. J
them nampnkunnogha stadh som heter antisiodorus war en welbyrdugher …
[248v] … tho prøwas han daghlica liwa i iærteknom oc æro Amen. Ed. Stephens och Dahlgren (1874, s. 197–236). Fsv. bibl. nr 183. 239r, övre marginal:
”Nadhendals closters bok”. 249r blank.
249v–251r: OM ÖDMJUKHET. [249v] Nw ær mærkiande at tolf ærw
ødhmiwktinna … [251r] … af thes helgha aanda hiælp reensadhom af allom
syndom Expliciunt xii gradus humilitatis. Ed. Dahlgren (1875, s. 185–189) och
Geete (1904–05, s. 224–229) (dock inte i något tillfälle efter A 49:s textvittne).
Fsv. bibl. nr 310 och 970.
251r–257v: GUDELIG SNILLES VÄCKARE. [251r] Fore paaska høghtiid
naar ytarste naatwardhin … [257v] … swærdhom oc opfylto them alla medh
grymasto sarom. Ed. Bergström (1868–70, s. 1–462) (dock inte efter A 49:s
textvittne). Fsv. bibl. nr 305.
258r: TITELBLAD. [258r] Legenda et vita sanctarum. sive tam virginum quam
mulierum de Mense Januarii Jnchoabitur in hoc quaternio[ne]. Ad laudem et gloriam
viuentis In sæcula sæculorum.
258v: LÄSANVISNING. [258v] Then thetta skal læsa som j thesso quaternione scriwat … Oc spar mykit perman tha ther til komber. Textvittnet har inte
utgetts i egentlig mening, men återges i sin helhet i Klemming (1860, s. xxxv)
och Carlquist (2002, s. 83). Ej upptagen i Fsv. bibl.
259r–266v: S. GENOVEVA. [259r] Nokra dagha ther æpter kom en stoor høgtidhis dagher. oc sancte … [266v] … alzwalloghum til hedher oc sancte genouephe
til ewinnelikit aminne Amen. Ed. Stephens och Dahlgren (1874, s. 237–261).
Fsv. bibl. nr 182.
267r–268v: S. MACRA. [267r] Passio sancte macre virginis. J them tima ther the
twe omille kesara rædho … [268v] … giwit thina helso i geen. Hon swaradhe.
Thet giordhe. Ed. Geete (1902, s. 254–258). Fsv. bibl. nr 209.
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209

S. Ansgarius

Sidor
1r–61v

Lägg
1: 1r–11v
2: 12r–23v
3: 24r–35v
4: 36r–47v
5: 48r–62v

Antal blad
11 [12]1
12
12
12
15 [16]

Bladstorlek i cm
21,7×14,1–2

Skriftyta i cm
(cm2)
16,1×10,9 (175)

Antal rader
24,7

A

Cm/f

Skrifttyp & ut
förande

Produktionsen
het

forts.

0,5

I de fall ett eller flera blad saknas i ett lägg anges det ursprungliga antalet blad inom hakparentes. För en översikt över vilka blad i respektive lägg som felar
hänvisas det till behandlingen av respektive produktionsenhet.

1

Text

1

Hand

B Produktionsenheter i Cod. Holm. A 49
gar i %
Antal korriger
in

1

2

Sidor
109r–121v
131r–169v

63r–102v
102v–108r

Lägg
12: 109r–120v
Lösbl.: 121r–v
14: 131r–133v
15: 134r–145v
16: 146r–154v
17: 155r–162v
18: 163r–166v

6: 63r–70v
7: 71r–78v
8: 79r–86v
9: 87r–94v
10: 95r–104v
11: 105r–108v

Antal blad
12
1
3 [4]
12
9 [10]
8
4

8
8
8
8
10
4

21,5–6×14,5–6
21,1×14,1

21,6–7×13,7–14,2

Skriftyta i cm
(cm2)
16,9×11,4 (193)

16,7×10,2 (170)

Antal rader
30

29,5

Hand

Cm/f

Hm
Cc

C1
D2

Cm

A

B

nde
Skrifttyp & ut
föra

Hand C har nedtecknat ett avsnitt på 151r8–28 i en hybrida media. Den resterande delen av lägget har skrivits av hand A i en cursiva media/formata.
Hand D har skrivit ett parti på 165v1–10 i en cursiva currens. Det aktuella lägget är för övrigt nedtecknat i en cursiva media/formata av hand A.

Barlaam och Josaphat

3a

Produktionsen
het

Gregorius av Armenien
Om höviskt leverne

Text

2

Bladstorlek i cm

ri%
Antal korriger
inga
forts.

16,4

1,9
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Text

Barlaam och Josaphat

Läkebok

Jungfru Marie salutationes

Sju vise mästare
En munk i Rom

Femton böner till Jesu pina
Om antalet av Kristi sår
Till Jesus Kristus för hans ...

Produktionsen
het

3b

4

5

6

7

Sidor
211r–212v
212v–213r
213r–214r

189r–209r
209v–210v

178r–188v

170r–177v

122r–130v

23: 211r–218v

21: 189r–198v
22: 199r–210v

20: 178r–188v

19: 170r–177v

8

10
12

11 [12]

8

9 [10]

1
2

Lägg
13: 122r–130v

Antal blad

Lösbl.: 167r–v
Bifol.: 168r–169v

Bladstorlek i cm
21,4×14,3

21,5×14,6

21,7×14,5

21,7×14,6

21,5×14,5–6

19,8×13,2

Skriftyta i cm
(cm2)
16,8×10,6 (178)

16,5×11 (182)

17×11,7 (199)

16,3×10,4 (170)

15,2×11,2 (170)

Antal rader
28,9

30,9

32,7

23,2

27

Hand
I

H

G

F

A/E

Skrifttyp & ut
förande
Cc/m

Cc/m

Cc/m

Cm/f

Cm/f

gar i %
Antal korriger
in
forts.

2

0,9

0,9

0,1

0,7

211

Jungfru Marias sorg

9

Produktionsen
het

En jungfru

221r–235v

219r–220v

214r–v
214v–216v
216v–218r
218r–v
218v

Text

8

Sidor

Till din ängel
Marias sju fröjder
Kristi pina
Till Jesus Kristus
Trollformel

Lägg
25: 221r–235v

24: 219r–220v

Antal blad
15 [16]

2 [6]

21×14,5

21,4×14,4

Bladstorlek i cm

Skriftyta i cm
(cm2)
15,7×10,4 (163)

15,5×10,5 (163)

Antal rader
28,9

30,2

Hand
K

J

nde
Skrifttyp & ut
föra
Cm

Cc/m

ri%
Antal korriger
inga
forts.

0,2

1,7

212
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1

Om ödmjukhet
Gudelig snilles väckare

Läsanvisning

12

13

Sidor
258v

249v–251r
251r–257v

239r–248v

236r–v
236v
236v
237r
237r
237v

Lägg
Lösbl.: 258r–v

28: 249r–257v
Lösbl.: 252r–v

27: 239r–248v

26: 236r–238v

Antal blad
1

8
1

10

3 [6]

16,7×11 (184)
16,5×11,4 (188)

–

–1

17,8×11,6 (206)

16,4×11,7 (192)

Skriftyta i cm
(cm2)

21,2×13,8
18,8×14,5

21,2×14,3

21,2×14,3

Bladstorlek i cm

Bladet är defekt varför varken bladstorlek, skriftytans mått eller radantal kan fastställas.

S. Germanus

11

Produktionsen
het

Thetta äru san ödhmiukz tekn
Till S. Anna, hjonalagens fru
Notis
Till Kristi lekamen
H. Birgittas bön om misskund
Biktformulär

Text

10

Antal rader
–

33,6
23

37

29

Hand
Q

O
P

N

L/M

Skrifttyp & ut
förande
Cm/f

Cm
Cm/f

Cc/m

Cm

gar i %
Antal korriger
in
1,1
forts.

1,4

4,7

0,8

213

259r–266v
267r–268v

29: 259r–268v

Lägg

Text

Produktionsen
het

2

1

21,3×14,3

Antal blad
10 [12]1

17,9×10,6 (190)

Skriftyta i cm
(cm2)

Läggets ursprungliga antal blad kan inte fastställas med säkerhet.
Cm är således en cursiva i media utförande, och Cm/f en cursiva som i utförande ligger mellan media och formata.

c = currens2

m = media

f = formata

H = hybrida

C = cursiva

Förklaring av i tabellen förekommande förkortningar

Sidor

S. Genoveva
S. Macra

Bladstorlek i cm

Antal rader
30

214
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ri%
Antal korriger
inga

nde
Skrifttyp & ut
föra
Hand

215

1

1
n/a
+
+
÷
÷
+
+
÷

2
(+)
+
÷
÷
+
+
+
÷

3a
+
÷
+
÷
÷
+
÷
÷

På grund av platsbrist har beskrivningen av kriterium d, e och m förkortats.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Kriterium
Smutsiga och/eller slitna yttersidor
Blanka blad
Skrivarnotiser
Sammanpressad eller utvidgad skrift
Tillagd(a) text(er)
Modifierad läggstruktur
Kustoder
Smuts, skador eller slitage

3b
÷
ev.
÷
÷
÷
÷
÷
÷

4
+
÷
+
÷
÷
÷
ev.
÷

Produktionsenhet
5
6
7
+
+
+
ev.
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
÷
+
ev.
÷
+
÷
n/a
÷
÷
÷
÷
÷

Tabellen bör på grund av risk för missförståelser inte användas avskiljd från analysen i kapitel 4.1

8
(+) / n/a
ev.
÷
÷
÷
÷
n/a
÷

C Avgränsande kriterier

9
(+) / n/a
ev.
÷
÷
÷
÷
ev.
÷

10
+
+
÷
÷
÷
÷
÷
÷

11
+
÷
+
+
÷
÷
÷
÷

12
+
+
÷
÷
÷
÷
ev.
÷

13
(+)
(+)
÷
÷
÷
÷
n/a
÷
forts.

1
÷
(v)
(+)
+
÷
12, [16]
n/a
÷

2
÷
v / (v)
+
+
(+)
4, 8, 10
n/a
÷

3a
(+)
v / (v)
(+)
+
÷
4, 8, [10], 12
n/a
÷

3b
÷
p / (v)
(+)
+
÷
[10]
n/a
÷

4
÷
(v)
+
+
÷
8
n/a
+

Produktionsenhet
5
6
7
÷
÷
÷
(v)
(v)
v
+
+
+
+
+
+
(+)
÷
+
[12] 10, 12
8
n/a
n/a
n/a
÷
(+)
÷
8
÷
(v)
+
+
+
[6]
n/a
÷

9
÷
v
+
+
+
[16]
n/a
÷

10
÷
(v)
+
+
÷
[6]
n/a
(+)

11
÷
(v)
+
+
+
10
n/a
÷

12
(+)
(v)
+
+
÷
8
n/a
÷

• p: + markerar att hela textinnehållet i produktionsenheten skiljer sig från innehållet i de övriga produktionsenheterna, medan (+) anger att endast delar av textinnehållet
i den aktuella produktionsenheten avviker

• o: n/a åsyftar att det överhuvudtaget inte förekommer några läggsignaturer i A 49

• n: siffror placerade i hakparentes anger det ursprungliga antalet blad i ett lägg; infogade lösblad/bifolium uppges inte

• l: betraktas det samlade antalet kriterier stämmer inga produktionsenheter helt överens, men enstaka överensstämmelser kan förekomma i förhållande till enskilda
underkriterier

• k: samma skrivare har nedtecknat textinnehållet i produktionsenhet 1, 3a och 3b, men produktionsenhet 3a rymmer ytterligare två skrivarhänder och produktionsenhet
3b ytterligare en

• j: p anger att delar av produktionsenheten är skriven på pergament, medan v markerar förekomst av avvikande vattenmärke (dvs. ett vattenmärke som inte finns bland
de identifierade vattenmärkena i de övriga produktionsenheterna); produktionsenheter där vattenmärken ej kunnat urskiljas eller identifieras betecknas med (v)

• i: de med (+) markerade gäller enbart infogade lösblad i respektive produktionsenhet

• b: (+) markerar att det förekommer en titel på det för övrigt blanka bladet (blanka blad som försetts med marginallinjer eller där probationes pennae förekommer markeras
som blanka)

Symboler vid enskilda kriterier

• ev. = eventuellt (kan inte avgöras)

• n/a = inte relevant (not applicable)

Förklaringar till tabellen
Generellt

i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Kriterium
Avvikande bladstorlek
Avvikande skrivmaterial
Avvikande skrivarhand eller skrifttyp
Avvikande siduppsättning
Avvikande bruk av dekoration
Avvikande antal blad per lägg
Avvikande typer av läggsignaturer
Avvikande textinnehåll

13
÷
(v)
+
+
(+)
[12]
n/a
(+)

216
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D Thetta äru san ödhmiukz
tekn
Texten följer handskriften så nära som möjligt. Abbreviaturer är upplösta och
markerade med kursiv stil: ”mz” och ”thz” återges ”medh” respektive ”thet” och
svagtonigt -ir/-er återges alltid ”-ir” eftersom det är den mest frekventa formen
i de tillfällen orden skrivs ut i sin helhet. I tre tillfällen har skrivaren använt
”o” för den svagtoniga vokalen, ”mangtulughor” (236r10), ”lator” (236r12) och
”værdhughor” (236r21), där man normalt skulle ha förväntat ett ”e” alternativt
ett ”i”. Tecknen liknar mer ett ”o” än ett ”e”, och efterföljs dessutom i alla tre
exemplen av ett r-rotunda. Interpunktion och bruket av stor/liten bokstav följer
handskriften. Även bindestreck i handskriften har medtagits eftersom de av allt
döma tycks vara samtida med texten. Text och tecken skrivna med rött bläck
har markerats med fet stil.

1

5

10

236r
Thetta æru san ødhmiukz tekn
SAn ødhmiucht ær / al tidh rædhas gudh. ¶Jtem ey ælska sin eghin vilia. ¶Jtem vndirbøghia sik sins formanz
lydhno. for gudhz skuld. ¶Jtem ey kurra ællir otholas i mot
gange. Oc ey murra tha som biudhz nakat hart ok othæct
ællir vanskelikit ¶Æy løna ællir gøma medh sik onda thanka. ¶Jtem. Lønlika onda thanka. vidhirkennas liusleka.
oc sannelika i scriptamalom
Jtem San ødhmiuct ær / at gerna thola smæning. ok nidhirlse. ¶Jtem sik rækna Oc sighia medh mun oc hiærta. sik then
værsta ok ouærdhugastan. ¶Jtem æy mangtulughor. Vtan
thyster ther til honom til talas. ¶Jtem vm han ær ey raskar
ællir bradher. til løghe oc lator. ¶Jtem vm han fa. ordh
oc skelikin thystelika oc ey Ropande talar. ¶Jtem vm han
217
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15

20

25

1

5

beuisar sik. enfaldoghan i sinom klædhom Swa at i thøm
ey kan mærkias i lit / skyrdh / ællir øuirflødhlikhet
høghfærdh / Vtan sant gangn. tharff oc vidhirthorft.
Ok ey menar menniskiom at thekkias medh klædhom.
Jtem vm han al tidh oc hwar stadh skodhar oc naar
han skal stemnas oc dømas for gudz hardhasta dom
Ok rædhis ok sighir medh sik. skæmmandis Jak ær ey
værdhughor vpsla min øghon. til hymilin for mina
lastelika synder. ¶ Magister in libro de vita Jhesu christi
Sannelika ødhmiuker. ¶Han glædz tha han vardhir for
smadder. ¶Han sørghir tha han hedhras ok lofuas.
Han drøuis oc rædhis i vælgange / Han frøghdas i
motgange / Han styggis i kræselikhet / Ok hauir
ledho i øuirflødhlikhet. ¶Han hongnas i atirhald ok
napheet. ¶Han forsmar værldz loff. Ok reknar sik
ouærdhoghan. i allan hedhir. ¶Han flyr alla
236v
twæflærdh oc skrymptan. Ok smekian / Ok ælska sannind.
Han forsmar forgængelikin thing. Ok fikir oc astundar
thet som bliuande oc æuærdelikit ær. ¶Han trøstir sik ey
ællir diruis i sik siælfwm. Vtan sinna kræftir / gerninga / ok
forskuldan / til ræknar. oc eghnar thet gudz mildhet
oc nadh. Ok ey sik siælfuom. ¶Han stundar gerna at vara i enrume Til thes at han fly loff. Ok høghfærdhinna roos Ok ey pøsis ællir thrutma i nakra minzste
godhgerning. Ok tappe sin løn oc gudhz nadh. hec ibj.

E Skrivarhänder
På de följande sidorna återfinns illustrationer av de enskilda skrivarhänderna.
Bortsett från hand A ges det ett skriftprov per hand, närmare bestämt:
- Hand A (12r), s. 221
- Hand A Konceptversion (116r), s. 222
- Hand A Renskriftsversion (129r), s. 223
- Hand B (88r), s. 224
- Hand C (151r8–28), s. 225
- Hand D (165v1–10), s. 226
- Hand E (123r), s. 227
- Hand f (177r), s. 228
- Hand G (184r), s. 229
- Hand H (203r), s. 230
- Hand I (216r), s. 231
- Hand J (220r), s. 232
- Hand K (229r), s. 233
- Hand L (236r), s. 234
- Hand M (237r), s. 235
- Hand N (244r), s. 236
219
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Skrivarhänder

- Hand O (251r), s. 237
- Hand P (252r), s. 238
- Hand Q (261r), s. 239

221

Figur E.1: Hand A (12r)

222

Skrivarhänder

Figur E.2: Hand A Koncept (116r)

223

Figur E.3: Hand A Renskrift (129r)

224

Skrivarhänder

Figur E.4: Hand B (88r)

225

Figur E.5: Hand C (151r8–28)

226

Skrivarhänder

Figur E.6: Hand D (165v1–10)

227

Figur E.7: Hand E (123r)

228

Skrivarhänder

Figur E.8: Hand F (177r)

229

Figur E.9: Hand G (184r)

230

Skrivarhänder

Figur E.10: Hand H (203r)

231

Figur E.11: Hand I (216r)

232

Skrivarhänder

Figur E.12: Hand J (220r)
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Figur E.13: Hand K (229r)

234

Skrivarhänder

Figur E.14: Hand L (236r)
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Figur E.15: Hand M (237r)
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Skrivarhänder

Figur E.16: Hand N (244r)

237

Figur E.17: Hand O (251r)

238

Skrivarhänder

Figur E.18: Hand P (252r)

239

Figur E.19: Hand Q (261r)

F Skriftprov cursiva
På de följande sidorna ges exempel på en mer noggrant resp. en mer hastigt utförd cursiva. Exemplena på en noggrant utförd cursiva är hämtade ur två handskrifter som antas ha använts i systrakonventet i Vadstena kloster, Holm. A 27
resp. Holm. A 110, medan exemplena på en mer hastigt utförd cursiva härstammar från två handskrifter som ingått i Vadstenabrödernas bibliotek, Ups. C 50
resp. Ups. C 74:
- Holm. A 27 (36r), s. 242
- Holm. A 110 (44v), s. 243
- Ups. C 50 (119r), s. 244
- Ups. C 74 (319r), s. 245

241

242

Skriftprov cursiva

Figur F.1: Exempel på en mer noggrant utförd cursiva, Holm. A 27 (36r)

243

Figur F.2: Exempel på en mer noggrant utförd cursiva, Holm. A 110 (44v)

244

Skriftprov cursiva

Figur F.3: Exempel på en mer hastigt utförd cursiva, Ups. C 50 (119r)

245

Figur F.4: Exempel på en mer hastigt utförd cursiva, Ups. C 74 (319r)

Resumé
Föreliggande avhandling är en kodikologisk och textuell undersökning av Codex
Holmiensis A 49 (Nådendals klosterbok), en stor, nästan genomgående svenskspråkig
medeltidshandskrift (ca 1450) innehållande omkring 30 texter.
A 49 tycks ha tillhört det finländska birgittinklostret i Nådendal, som var ett dubbelkloster med såväl systrar som bröder. Avhandlingen har bl.a. försökt att bidra till
en uppklaring av de enskilda enheternas tillkomstmiljö (Vadstena eller Nådendal) och
bruksmiljö (systra- eller brödrakonventet).
I kapitel 1 skisseras avhandlingens syfte och disposition, och det företas en inledande beskrivning av det undersökta materialet.
I kapitel 2 diskuteras en rad teoretiska och metodiska frågor, bl.a. förhållanden med
särskild relevans för analysen av komplexa handskrifter, härunder begreppen produktionsenhet och multitextbok. Det för bl.a. till en uppställning av sexton kriterier till bruk
vid identifieringen av en produktionsenhet. Slutligen argumenteras det för att det vid
analysen av multitextböckers tillkomst- och brukshistoria är särskilt centralt att sätta
de i handskriften förekommande texterna in i ett större sammanhang genom att undersöka de övriga kontexter som motsvarande texter uppträder i, och inte enbart begränsa
sig till en handskriftsimmanent analys.
I kapitel 3 genomgås Nådendals klosters historia, invånare och skrivarverksamhet,
dels i syfte att ge en bakgrund till den sociala och kulturella miljön i vilken A 49 tillkommit (åtminstone delvis) och använts, dels för att få en bättre uppfattning om rimligheten
i en hypotes om datering och tillkomstplats.
Kapitel 4 rymmer den kodikologiska och textuella analysen. Häri nås bl.a. fram till
att A 49 kan uppdelas i 13–14 produktionsenheter, som alla har använts separat under
en längre period (några tillkomna i Vadstena, andra i Nådendal, vissa möjligtvis utanför
klostermiljö). De tycks inte ha varit planerade till att ingå i en bok, och beteckningen
Nådendals klosterbok, som finns på tre ställen i handskriften, har förmodligen ursprungligen varit planerad som en annan samling texter utan att det närmare innehållet kan
fastslås.
”Nådendals klosterbok” har förmodligen varit planerad i Vadstena kloster, sannolikt med avsikt på systrakonventet som primär bruksmiljö. Flera produktionsenheter i
A 49 pekar emellertid i riktning mot brödrakonventet, utan dock att bruk hos systrarna
kan uteslutas. Ett eventuellt bruk i bägge konvent är möjligtvis orsaken till den rätt sena inbindningen (efter brödrakonventets upplösning kort efter år 1558?), emedan det
vid lån mellan konventen har varit en logistisk fördel att ha texterna i mindre enheter.
I kapitel 5 följer en sammanfattande diskussion i vilken avhandlingens resultat sammanfattas och metoden utvärderas. Det fokuseras på det metodiskt fruktbara i att en
systematisk kodikologisk analys av multitextböcker går hand i hand med en textuell
analys av de enskilda produktionsenheternas texter. Framför allt framhävs det betydelsefulla i att inkludera det större textlandskapet som den enskilda textvittnet, den
enskilda produktionsenheten och den enskilda handskriften är en del av.
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Abstract
The present thesis is a codicological and textual investigation of Codex Holmiensis A
49 (Nådendals klosterbok), a large medieval (c. 1450) manuscript, written almost entirely
in Swedish and containing around 30 texts.
A 49 is believed to have belonged to the Birgittine House at Nådendal, which was
a double monastery with communities of both nuns and monks. An attempt has been
made in the thesis to contribute to the clarification of the various textual units’ contexts
of production (Vadstena or Nådendal) and use (female or male religious communities).
In chapter 1 an outline of the thesis’ aims and subdivisions is given and an introductory description of the research material is presented.
In chapter 2 a series of theoretical and methodological questions are discussed,
among others certain considerations which are of particular relevance to the analysis
of complex manuscripts, such as the concepts of production unit (produktionsenhet) and
multitext book (multitextbok). That leads to, among other things, a list of sixteen criteria
to be used in the identification of a production unit. Finally, it is argued, with respect to
the analysis of the production and use-history of multitext books, that it is particularly
important to put the texts which appear in the manuscript into a wider context by
investigating the various circumstances in which corresponding texts occur, and not
just limit one’s efforts to a codicologically immanent analysis.
In chapter 3 the history of Nådendals monastery, its inhabitants and the scribal
activity that took place there, is covered, partly with the aim of providing a background
to the social and cultural milieu in which A 49 was produced (at least partially) and used,
and partly in order to achieve a clearer idea of the plausibility of a hypothesis about its
date and place of production.
Chapter 4 takes up the codicological and textual analysis. A 49 is found, among
other things, to be divisible into 13–14 production units, all of which have been used
separately for an extended period (some produced in Vadstena, others in Nådendal,
certain others probably outside of the monastic environment). They seem not to have
been intended as constituent parts of a single book, and the designation Nådendals klosterbok, which is found on three separate occasions in the manuscript, refers to a codex
which was presumably planned as a distinct collection of texts, the precise contents of
which cannot now be determined.
Plans for ”Nådendals klosterbok” were presumably laid out at Vadstena kloster,
probably with the female house intended as the primary environment where it would
be used. Various production units in A 49 point, however, towards the male house,
albeit without ruling out the possibility of use by the female monastic community. The
manuscript’s likely use in both houses is a potential reason for its fairly late binding
(after the dissolution of the male monastic community, shortly after 1558?), since in a
context of book-loaning between the houses it would have been logistically advantageous to have the texts in smaller units.
There follows in chapter 5 a concluding discussion in which the results of the thesis are summarized and the method used is assessed, with a particular focus on the
methodological fruitfulness of coordinating a systematic codicological analysis of multitext books with a textual analysis of the individual production units’ texts, all the while
taking into account the wider textual landscape which the individual textual witness,
the individual production unit and the individual manuscript are a part of.

