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Inledning

Ett par mil åt nordväst från stiftsstaden Åbo, på en udde med utsikt
mot holmar och hav, låg en gång birgittinklostret i Nådendal. Som en
påminnelse om den tiden reser sig ännu den vackra och tili omfånget
imponerande klosterkyrkan, numera luthersk församlingskyrka i den lilla
stad som bär klostrets namn. Vad som återstår av själva klostret är där-
emot tili största delen begravt under jorden, På de slitna stigarna nmt
udden trampar man oavbmtet på tegelbitar och murbruk från de byggna-
der som en gång har stått här. De stimulerar fantasin och nyfikenheten.
Man ville gärna veta mera om dem som en gång planerade, byggde och
bodde här.

Det var främst om människorna som jag ville skriva, när jag började
samla material om birgittinklostret i Nådendal. Om dem som vistades
innanför klostrets murar eller i dess "borgargård”, om systrar och bröder,
om tjänstehjon och inhysesfolk. Men också om människorna utanför, de
många som hade kontakt med klosterfolket gästgivare och köpmän
i den lilla staden, sysslomän, fogdar och hantverkare, bönderna i trakten
nmt omkring, biskopar, kaniker och präster, häradshövdingar och lag-
män, pilgrimer och donatorer.

Medan mapparna fylldes med anteckningar om allt möjligt, som hade
något samband med klostret, insåg jag allt klarare att jag måste begränsa
ämnet, Jag förstod också snart att den enda vägen att få veta något alls
om många av dessa människor gick via deras eller andras gods och ägo-
delar. De glimtar som vi får förmedlas ofta av gåvobrev, bytesbrev, köpe-
brev eller liknande dokument, som berättar mera om personernas eller
klostrets jordiska ägodelar än om människorna själva.

I förbigående ger dessa urkunder i alla fall också vissa fakta om en-
skilda personer, och historikern är tacksam för dem. Med en pusselbit
här och en annan där kan hän börja ana sig tili åtminstone de Stora lin-
jerna i helhetsbilden. Det är inte lika lätt att teckna bilden, så att också
andra kan se den, Romanförfattaren låter sin fantasi fylla ut luckorna,
men historieskrivaren får på sin höjd ta fantasin tili hjälp för att sam-
ordna och kombinera de fakta som hän känner. Hän har inte lov att lägga
något tili, inte heller får hän dra alltför lättvindiga slutsatser utifrån
sin egen tid eller sinä egna erfarenheter.

I kortare artiklat har jag redan offentliggjort en del av minä anteck-
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mngar om Nådendalsfolket. Viktigast är kanske en förteckning över alla
de systrar och bröder vilkas namn har bevarats tili eftervärlden, Från
hela klostertiden ungefär halvtannat århundrade upptar listan
bara något över hundratjugo namn. Lika många eller flere är antagligen
de av klosterfolket som har förblivit helt okända för oss. Också om
dem vi känner tili vet vi i många fali knappast mer än just deras namn.

Klostret i Nådendal var dotterkloster tili det äldsta birgittinklostret,
i Vadstena i Sverige. Fram tili reformationstiden tycks de två klostren i
allmänhet ha uppehållit en närä kontakt, utom när de politiska förhål-
landena lade hinder i vägen. Korrespondensen mellan klostren har dock
tili stor del gått förlorad. Några enstaka brev från olika tidsskeden har
bevarats, antingen i original eller i avskrift i någon av Vadstenaklost-
rets kopieböcker. Det är tack väre dessa brev som några av Nådendals
klosterinvånare framträder med litet tydligare konturer. Varje brev ger
oss också några glimtar från en viss period i klostrets historia och låter
oss ana de svårigheter som dess invånare just då hade att kämpa med.

Breven från och tili Nådendal utgör stommen i många av denna boks
kapitel, men jag har brukat också det övriga materialet i minä mappar.
Mycket måste dock bli liggande för att inte arbetet skall överhopas av
alltför många detaljer eller svämma över sinä bräddar.

Var och en som sysslar med forskning om Nådendals kloster står i sär-
skild tacksamhetsskuld tili två tidigare forskare, K. J, Leinberg och A.
Maliniemi. Leinbergs ”De finska klostrens historia”, som utgavs redan
år 1890, var banbrytande för sin tid. Maliniemi har skrivit många artik-
lar som har samband med Nådendal. Hän författade också klosterhisto-
riken för den minnesskrift som utgavs år 1943, i samband med staden
Nådendals 500-årsfestligheter. Det är också hän som har dragit fram i
ljuset en del av den korrespondens som jag nyss nämnde, Klosterbygg-
naderna och klosterkyrkan har beskrivits av arkeologerna R. Hausen och
B. Berthelson, kyrkan nu senast också av H. Lilius. För upplysningar om
dessa och andra nämnda arbeten hänvisar jag tili litteraturförteckningen.

Jag hade redan i några års tid sysslat med Nådendalsforskning, när
Seppo Suvanto år 1976 utgav första delen av Nådendals stads historia.
De senare delarna hade publicerats redan tidigare. Den nu utgivna delen
omfattar hela klostertiden och skulle enligt den ursprungliga planen ha
skrivits av Maliniemi.

Suvanto skriver i första hand stadens och bygdens historia, men be-
handlar givetvis också klostret, kring vilket den lilla staden växte fram.
Hän ger dock inte personhistoriska uppgifter om klosterfolket, utom i
fråga om dem som härstammade från den nuvarande stadens område.

Liksom i minä arbeten om biskop Hemming och den heliga Birgitta
bar jag också i denna bok lagt mig vinn om att själv gå tili urkundema
och de äldsta källorna och ge läsarna del av vad jag där kunnat upp-
täcka. Självfallet kommer jag då ibland att upprepa sådant som redan
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tidigare forskare har påpekat, även om jag inte i varje enskilt fall hän-
visar tili dem.

Min huvudkälla har helt naturligt värit Finlands Medeltidsurkunder,
utgivna av R. Hansen i åtta Stora hand. Utgåvan är redigerad i krono-
logisk ordning, och den intresserade kan alltså i vanliga fali lätt åter-
finna urkunden under angivet datum. I de fall där urkunden inte har
exakt datum eller där den finns upptagen först i tillägget ger jag en
källhänvisning inom parentes. Uppgifterna om dem av klosterfolket som
kom från Vadstena eller besökte moderklostret är ofta hämtade ur Vad-
stenaklostrets s.k. Diarium. Också C. Silfverstolpes "Klosterfolket i Vad-
stena’’ (1898) har här värit mig tili stor hjälp. För övriga använda källor
redovisar jag vanligen i slutnoten tili varje kapitel.
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Förberedelser

Den 3 juli 1439 återvände prästbrodern Åke Jönsson (Acho Johannis)
tili sitt kloster i Vadstena efter drygt ett halvårs vistelse i Finland, Hän
hade säkert många upplevelser att berätta om för sinä medbröder. Med
sig hade hän också ett brev tili sinä överordnade från Äbobiskopen Mag-
nus Olofsson (Tavast). I den avskrift som har bevarats saknar brevet
ort och datum, men det kan ha skrivits i Stockholm, dit Vadstenabro-
dern hade färdats i biskopens sällskap. Redan när hän i oktober 1438
först begav sig österut, i sällskap med lekbrodern Laurens Håkansson
(Laurentius Haquini), företogs färden över Ålands hav troligen på bis-

kopens skepp. Nu hade broder Laurens lämnats kvar i Finland för att,
som Vadstenadiariet säger, ”uppföra kyrkan och byggnaderna för det
nya klostret”.

Biskopens brev, som saknas i Finlands Medeltidsurkunder, inleds med
sedvanliga hälsningar tili bröderna i Vadstena. Hän kallar dem sinä
”herrar och uppriktiga vänner” ”domini et amici sincerissimi”. Sedän
uttalar hän en önskan om att man skall kunna lyckligt slutföra det på-
började upprättandet av ett dotterkloster i Finland. Under vistelsen i Åbo
har de två bröderna av allt att döma värit biskopens gäster, och hän
ger dem ett mycket positivt erkännande:

”1 ännu större tacksamhetsskuld står vi, emedan ni för påbörjandet
av denna heliga sak har velat sända oss så prisvärda män ....nämligen
Ako och L, vilkas ärbara och Gud välbehagliga vandel hos människor
av alla stånd, klerker såväl som lekmän, män lika väl som kvinnor, har
skapat en välvillig inställning och ett brinnande intresse, inte endast för
dem personligen, utan för hela eder klosterstiftelse. Det har värit en fröjd
för oss och för hela folket att ha sådana män i vår mitt, och någon leda
har man inte känt i samvaron med dem, deras liv har snarare tyckts oss
gudomligt än mänskligt.”

För att en så helig och för mångas frälsning nyttig sak inte skulle bli
ofullbordad, fortsätter brevet, hade biskopen rådgjort med ”herr drot-
sen” (Krister Nilsson Vase) och J. K. (troligen Äbohövitsmannen Jo-
hannes Kröpelin) och därefter beslutat att hålla kvar de båda munkarna
i sitt biskopsdöme, Bröderna hade dock icke velat gå med på detta, antag-
ligen emedan de från klostrets sida endast hade fullmakt att förbereda
klostrets grundande. Genom enträgna övertalningsförsök hade biskopen
slutligen förmått broder Laurens att stanna, medan broder Åke nu åter-
vände tili sitt kloster. Alit detta hade inte gjorts i någon ond avsikt,
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försäkrar Åbobiskopen i sitt brev, utan tili allmän nytta och i förviss-
ningen om att klostret skulle ge sitt godkännande.

”Vi bönfaller er därför enträget att ni välvilligt ville förlåta både dem
och oss, som är orsak tili detta, och att ni inte ger herr A. skulden för
det som hän, övertalad av oss, motvilligt har gått med på,”

Om uppgifterna i Åbo medeltida biskopskrönika stämmer, var biskop
Magnus vid det här laget redan över åttio år gammal. Men hän tycks
alltjämt ha förfogat över en outtömlig energi. Under en stor del av 1430-
talet och ännu under senare perioder pendlade hän flera gånger
om året mellan Finland och Sverige eller Danmark i det svenska rikets
eller den nordiska unionens angelägenheter. Det fanns många svåra och
delikata problem att ta ståndpunkt tili och försöka lösa, men vi kan
inte här gå närmare in på dem, Jag vill bara påminna om att Engel-
brekts resning och tragiska död hade ägt mm bara några få år före de
händelser som här skildras.

I augusti 1438 hade ett rådsmöte hållits i Tälje, där också biskop
Magnus var närvarande. Det var där och då som riksrådet hade utfärdat
sitt fundationsbrev för det blivande birgittinklostret i Finland (FMU
2265). Kung Erik av Pommern, som då ännu tili namnet var konung
i den dansk-norsk-svenska unionen, vistades just då på Gotland. Brevet
sägs dock vara utfärdat i förlitan på hans samtycke ”vppa waars nadugha
herres konungh Erics troost”. Beslutet om att grunda klostret hade tagits
i förhoppningen att riket därigenom skulle ”komma til bsetre stadgha oc
at thes fulkomplighare kerleker, troo oc eendreght matte wardha mel-
lan forn:de waar nadughe herre konungen oc oss alla”. Många av rådets
medlemmar hoppades ännu vid denna tidpunkt på en fredlig uppgörelse
med kung Erik. Tili dem hörde säkerligen också Åbobiskopen, som hade
stått konungen mycket närä. Närmast tänkte man väl sig att kungen mot
en rimlig "pension” skulle dra sig tillbaka och acceptera systersonen
Kristoffer av Bayern som sin tronföljare.

Två månader efter Täljemötet hade Karl Knutsson vid ett möte i Stock-
holm valts tili riksföreståndare. Ungefär samtidigt hade danskarna tagit
steget fullt ut och erbjudit kronan åt den unge Kristoffer. När nu Åbo-
biskopen i juni 1439 än en gång seglade västerut, var målet åter ett råds-
möte i Stockholm, där man överlade om huruvida svenskarna skulle följa
det danska rådets exempel.

I sitt brev tili Vadstenabröderna nämner biskop Magnus att hän i
samband med klosterplanerna ”redan tidigare hade haft många förhand-
lingar och rådslut” med dem, en antydan om att det var Åbobiskopen
själv som var initiativtagare tili projektet. Bevarade källor förmäler inte
hur långt tillbaka i tiden dessa överläggningar sträckte sig. Däremot
ger de oss många belägg för att biskopen redan under de första åren av
sitt episkopat hade haft närä kontakter med Vadstena och med kloster-
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folket där. Hän hyste också ett livligt intresse för den heliga Birgitta.
När hän på 1420-talet gmndade det sidokapell i Åbo domkyrka där hän
sjäiv skulle begravas (och som ännu kallas det Tavastska koret) helgade
hän det åt Kristi lekamen, de heliga änglarna och den heliga Birgitta.

Enligt biskopskrönikan hade ett kloster för systrar grundats i Korois
närä Åbo redan på biskop Björn Balks tid, alltså före år 1412, då biskop
Magnus efterträdde honom. År 1414 omtalas ”S:te Anne kloster i Åbo”
på ett sätt som antyder att klostret och systrarna verkligen existerade, inte
bara på pappret (FMU 1444, jfr 2646, 2249). Av för oss okänd orsak
tycks företaget dock ha strandat. Planerna åtempptogs eller fick ny fart
i början av 1430-talet. Då donerades eller köptes några gods för det
blivande klostret, som denna gång var lokaliserat tili Keso socken alldeles
norr om Åbo, f.ö. samma socken, där Nådendals kloster också slutligen
blev placerat. Åtminstone denna gång gällde planerna ett kloster med
dominikansystrar. Längre än tili förberedelser tycks saken dock inte ha
utvecklats, förrän birgittinerna mot slutet av årtiondet kom in i bilden.
En av fördelarna med ett birgittinkloster var enligt rådets fundations-
brev att det omfattade både bröder och systrar och sålunda i likhet med
moderklostret kunde betjäna allmogen ”genom predikan, skriftermål och
avlat”.

Det är inte uteslutet att det birgittinska alternativet hade värit aktuellt
för biskop Magnus redan vid den tidpunkt, då hän genom en omfattande
godsdonation gmndade sitt altare i Åbo domkyrka. Men just då genom-
levde birgittinklostren en svår kris, dels beroende på yttre kyrkopolitiska
händelser, dels på meningsskiljaktigheter inom de enskilda birgittinklost-
ren och också mellan de olika klostren. I de italienska klostren, som var
mansbetonade, hade ett starkt motstånd mot själva iden med kloster för
både kvinnor och män vuxit fram. Man hade t.o.m. lyckats utverka att
en påvlig förordning av år 1422 förbjöd grundandet av nya kloster med
både kvinnliga och manliga konvent. I Vadstena såg man naturligt nog
förordningen som ett attentat mot birgittinklostrens särprägel och exis-
tensberättigande. Man satte in alla krafter för att få den upphävd, men
så länge den var i kraft tycks man ha tvekat att grunda nya kloster och
t.o.m. att ta in nya medlemmar av vartdera könet i dem som redan exis-
terade. 1400-talets första årtionden hade bevittnat en mycket stark expan-
sion, men den hade nu nastan helt avstannat. Föräldrarna tili den blivande
konungen Kristoffer gmndade visserligen på 1420-talet klostret Gnaden-
berg i Bayern, men tili en början omfattade det endast munkar. Det var
först efter att det påvliga förbudet hade hävts, som en systravigning ägde
mm där 1438, samma år som fundationsbrevet för Nådendal utfärdades.

Sf-

I ansträngningarna för att få det påvliga förbudet upphävt hade också
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prästbrodern Åke Jönsson värit aktivt engagerad. Denne Vadstenabroder,
som i biskop Magnus brev fick så ampla lovord, härstammade av nam-
net att döma från Danmark eller Skåne. Längre norrut var Åke vid den
här tidpunkten ännu ett sällsynt namn, Åkes släkting Katarina Eriks-
dotter, som år 1428 blev syster i Vadstena, sägs vara från Danmark, Åke
Jönsson nämns dock första gången, år 1413, som prebendat i Västerås,
och när hän senare valdes tili biskop i samma stad, betonade man att
hän i motsats tili sinä företrädare - var av ”inhemsk” släkt. Antag-
ligen hade redan medlemmar av en äldre generalien flyttat tili landet,
och broder Åke var sålunda själv helt försvenskad.

I maj 1416 sände Vadstenabröderna en kallelse tili herr Åke i Västerås
att inträda som prästbroder i klostret. Hän hade tidigare uttryckt sin
önskan att bli munk, men hade fått lov att vänta tills en plats som präst-
munk hade hiivit ledig. En dylik väntetid var vanlig i birgittinklostren,
som noga höll fast vid sitt ”numerus clausus”-system. Enligt Birgittas
föreskrifter skulle det få finnas endast ett givet antal präster, diakoner,
lekbröder och systrar samtidigt i varje kloster.

Det var stiftsbiskopen som i vanliga fall presiderade, när klosterfolk
invigdes i birgittinklostren. Broder Åke fkk sin vigning av Linköpings-
biskopen Knut Bosson den 15 juli 1416, tillsammans med två andra
broder och fyra systrar. Redan följande vår kan hän ha sammanträffat
med Åbobiskopen Magnus, som då vistades en längre tid i Vadstena och
i trakten däromkring. Annars tiger källorna helt om broder Åke ända
tili år 1428, då hän tillsammans med generalkonfessorn Gervinus reste
tili Danmark. De ämnade sig tili Rom för att där förhandla om sam-
klosterfrågan och andra angelägenheter, men under besöket i Danmark
lovade kung Erik att själv ta hand om saken i Rom. De två bröderna
vände därför tillbaka tili Vadstena en månad senare.

Det var delvis samma ärende som år 1433 på nytt förde de två brö-
derna södemt, först tili Rom och därifrån tili konsiliet i Basel. Där-
emellan hade broder Gervinus företagit en annan resa, som vi skall åter-
komma tili. Från Basel skrev broder Åke den 5 maj 1434 ett brev tili
abbedissan i Vadstena, hållet i en ganska pessimistisk ton. Hän ber om
systrarnas trägna förböner för att deras ”ärende” skall ha framgång:

”Witin, kasra modhir, at som wi idhir tilskrifuadom i ty storo brefueno,
waar serinde standa alstingis hardhelica. Thogh hopas mic til Gudh at
the rasclica waendas oppa ena baetre mato. Gyrin ty wzel oc lastin syst-
rana althidh throlica bidia för warom stadgha, foer mic thykker at thses
asr nu stor tharf.”

När generalkonfessorn år 1436 återvände tili Vadstena, var klostrets
sak enligt Vadstenadiariet ännu oavgjord. Härmed åsyftas kanske främst
frågan om de birgittinska revelationernas renlärighet, som hade diskute-
rats vid konsiliet. Samklosterfrågan hade nämligea fått en lösning i enlig-
het med klostrets önskan. Genom en förordning av den 18 mars 1435
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hade påven Eugen IV upphävt förbudet av år 1422. Vägen stod på nytt
öppen för grundandet av nya birgittinkloster.

Just under åren 1435 och 1436 vistades biskop Magnus Tavast flera
perioder i Sverige och Danmark och hade då tillfälle att också följa med
utvecklingen av birgittinernas sak. Kanske förde hän då de underhandlingar
med Vadstenafolket som brevet av år 1439 vittnar om. I varje fall hade
man säkert överlagt om saken redan före Täljemötet år 1438. Man kunde
ju inte besluta om grundandet av ett nytt kloster utan åtminstone ett pre-
liminärt löfte att vederbörande kunde och ville åtaga sig uppdraget.

Genast efter Täljemötet föreslog biskopen i ett brev tili Vadstena att
några personer som hän själv kände och tydligen också uppskattade

skulle utses att förbereda klostergrundandet. De föreslagna var en
broder Benedikt i Munkalivs kloster i Norge samt biskopens brevbärare
Johannes Djäkn, som ännu inte var munk. I sitt svar på brevet (FMU
2269) uttryckte Vadstenabröderna ett önskemål om att i stället få sända
några av sitt eget folk. De krävde också någon som bättre än biskopens
kandidater kände tili birgittinernas detaljerade byggnadsregler. Äbobis-
kopen tycks ha gett med sig utan svårigheter, och redan en månad senare
lämnade bröderna Åke och Laurens klostret för att bege sig tili Finland.

Broder Åke var, som vi redan har sett, erfaren i offentliga uppdrag
och därför väl skickad att sköta den administration som grundandet av
ett nytt kloster förde med sig. Hans kamrat, lekbrodern Laurens Håkans-
son, fick antagligen åtaga sig de mera praktiska sidorna av uppdraget.

Laurens Håkansson omtalas som rådman i Västerås år 1413 (SD 1674)
och kallas f.d. borgmästare, när hän den 26 mars 1419 upptogs i klost-
ret som ”lekbroder innanför”. Som provent medför hän åtta skeppund
koppar, ett stort nytt tvättkar och en dyrbar vattenbehållare ("aquarium”).
Man kan av gåvans art gissa sig tili att hän i sitt tidigare liv hade syss-
lat med bergshantering eller med förädling av råvaran. Innanför kloster-
murarna gällde hans verksamhet troligen åtminstone tidvis den bygg-
nadsverksamhet som ännu oavbrutet pågick i Vadstena.

Bland de broder och systrar som under årens lopp sändes tili Fin-
land var bröderna Åke och Laurens inte de enda med rötter just
i Västerås. I ett annat sammanhang har jag framkastat tanken att en
del av dem kanske också hade släktförbindelser med Finland som en
bidragande merit. Det finns antydningar om livliga förbindelser mel-
lan Finland och Mälarstaden Västerås redan under medeltiden.

Också broder Laurens hade haft tillfälle att besöka Rom. Vid ett gene-
ralkapitel i Vadstena år 1429 hade generalkonfessorn Gervinus och en
broder från Maribo kloster i Danmark fått i uppdrag att visitera klostren
på kontinenten och också att besöka påvestolen. De tog broder Laurens med
sig på resan söderut år 1430. Hän återvände i augusti följande år med
ett brev tili klostret från generalkonfessorn. Under resan hade hän haft
tillfälle att iaktta hur Birgittas klosterideal hade anpassats tili förhållan-



17

dena i olika länder, en erfarenhet som senare bör ha kömmit honom väl tili
pass i Finland.

Efter sin ankomst tili Finland fick de två Vadstenabröderna överta
Stenberga kungsgård, som rådsmötet i Tälje hade donerat tili klostret i
vardande. Huvudgården låg i Masku socken ett par mil norr om Åbo
och hade ett tjugutal underlydande hemman några av dem i andra
socknar. Tili plats för klostret valdes tili en början en av de fem går-
darna i Karinkylä, inte så långt från huvudgården. På grund av land-
höjningen ligger byn nu rätt långt från havet, men på den tiden låg
den troligen rätt närä Masku ås utlopp eller vid den havsvik som där
bildades. Stranden tycks dock ha värit både grund och sank.

Vi får antaga att något slags byggverksamhet snart inleddes under
broder Laurens’ ledning. Kanske kunde man åtminstone delvis istånd-
sätta redan befintliga byggnader. Redan på vårsidan ville de två brö-
derna i varje fall återvända tili Vadstena. De ansåg sig då ha fullföljt
sitt uppdrag, att ta emot godsen och påbörja klosterbygget, och längre
sträckte sig tydligen inte de fullmakter som de hade erhållit. Som vi
sett stannade broder Laurens dock kvar tills vidare, på biskopens enträgna
uppmaning. Broder Åke åtföljde biskopen tili Stockholm och begav sig
därifrån vidare tili Östergötland och Vadstena.

För broder Åke blev avskedet från Finland slutgiltigt, men hän fort-
satte att intressera sig för det nya klostret och att på olika sätt verka för
dess bästa. Några av hans finländska vänner var också närvarande, när
hän två år senare i Stockholm fick sin vigning tili biskop av Västerås.
När riddaren Henrik Klasson (Djäkn) och hans hustru Lucia Olofs-
dotter kort efter biskopsvigningen donerade Ailos gods i Keso tili Fin-
landsklostret, var det kanske avsett som en hedersbevisning för den nye
biskopen.

Men vi skall inte mi gå händelserna i förväg. Efter broder Äkes
avfärd tycks klosterbygget i Finland ha fortsatt i jämn takt. Det var
politiskt oroliga tider. Konung Erik avsattes i slutet av år 1439, och
den 31 januari följande år utfärdade riksföreståndaren Karl Knutsson
i Vadstena ett skyddsbrev för Nådendals kloster (FMU 2322). Det är
första gången som klostret nämns vid namn i bevarade källor. Valet
av namn får ses som en hyilning tili Kristoffer av Bayern, som redan
hade utsetts tili konung också i Sverige, även om det formella valet ännu
inte hade ägt mm. Flans föräldrar hade ju grundat klostret Gnadenberg,
där en första systravigning hade firats år 1438. Mons Gratiae och Vallis
Gratiae Nådens berg och Nådens dal är tydligt pendanger tili
varandra.

I maj 1440 fick Åbo besök av riksföreståndaren Karl Knutsson, och
hän bekräftade då genom ett brev (FMU 2328) att alla de gårdar som
tidigare hade legat under Stenberga kungsgård hädanefter skulle betala
arrende eller skatt tili klostret. Vid samma tidpunkt hade bygget i Karin-
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kylä nått så långt, att Åbodomprosten Olof Magnusson, senare biskop,
och en Åbokanik Holmvid kunde bege sig tili Vadstena för att formellt
anhålla om klosterfolk för det kloster som ”hade grundats och byggts”
(”ibidem fundato et constructo”) i Finland. De företog antagligen sjö-
resan tillsammans med riksföreståndaren och kom tili Vadstena den 19
maj. Åtta dagar senare anträdde pionjärtruppen fyra bröder och fyra
systrar sin på den tiden långa och mödosamma resa tili österland.*

* Biskop Magnus tidigare opublicerade brev tili Vadstena har offentliggjorts i F. Kyrko-
hist. Samfundets Handl. 93, s. 29 f (B. Klockars, Ett brev från Magnus Tavast tili
Vadstena kloster). Broder Åke Jcnssons brev från Basel tili Vadstena-abbedissan finns
i faksimil i G. Ekström, Västerås stifts herdaminne, s. 153. Om förbindelser mellan
Finland och Västerås, se B. Klockars i Turun Hist. Arkisto 31, s. 156 ff.

Birgittinordens historia behandlas i arbeten av H. Cnattingius, T. Höjer, T. Nyberg,
den sistnämnda har också publicerat en samling urkunder och dokument som belyser
de bayerska klostrens men samtidigt också hela ordens historia, däribland (nr 24)
påven Eugen IV:s brev av den 18 mars 1435. För närmare upplysningar, se litteratur-
förteckningen!

Om Gnadenberg, se T. Nyberg, Birgittinische Klostergriindungen, s. 136 ff.
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Pionjärerna

Omkring ett år hade gått efter att pionjärgruppen från Vadstena hade
installerat sig i de provisoriska klosterbyggnaderna i Karinkylä. En av
gruppens medlemmar, prästbrodern Johannes Bernardi, satt en dag och
skrev brådskande på det sista av några brev som skulle sändas tili moder-
klostret. "Skrivet i stor hast och skyndsamhet, på grund av att brevets
bärare har bråttom att komma ut på havet”, slutar brevet.

Johannes Bernardi tjänstgjorde som ”fader och forman” i Nådendals
kloster under dess begynnelseskede. Det var i allmänhet moderklostret som
tillsatte ”fadern” och ”modern” i ett kloster i vardande. Först i sam-
band med att det nya klostret fkk sin slutliga invigning kunde kloster-
folket första gången väljä sin egen ”generalkonfessor” och ''abbedissa”.
Det skulle komma att dröja mer än tjugu år, innan Nådendal fick detta
privilegium.

Det var en annan av prästbröderna, Johannes Kylonis eller Hans Kyle,
som skulle ta breven med sig på en resa tili Vadstena. Hän anlände dit
den 9 juni 1441. Det odaterade brevet (EMU 6646) bör alltså ha skri-
vits i maj. De övriga brev som broder Hans då överlämnade har tyvärr
gått förlorade, men Vadstenadiariet sammanfattar deras innehåll. Utom
från Nådendalsfolket fanns där också brev från Åbobiskopen och från
marsken Karl Knutsson. Alla breven framhöll att den plats där man
hade begynt att bygga klostret hade befunnits olämplig för ändamålet.
Man bad nu klostret sända broder Åke Jönsson tili rådet i Kalmar för
att anhålla om tillåtelse att flytta bygget tili en annan ort. Johannes Ber-
nardi nämner i sitt brev att hän hade skrivit utförligt om saken också
tili brödrakonventet och tili kung Kristoffer.

Det bevarade brevets innehåll ger vid handen att det inte är riktat tili
generalkonfessorn i Vadstena, men brevets mottagare nämns inte vid namn.
Det är fråga om en äldre, inflytelserik broder, som står i ett närä vän-
skapsförhållande tili avsändaren. ”Pater et frater dulcissime”, tilitalar
brevskrivaren honom och klagar över att hän inte fått mer än två brev
från honom. Mycket talar för att den försumlige vännen är den snart
åttioårige prästbrodern Ericus Johannis. Hän hade värit generalkonfes-
sor, när Johannes Bernardi år 1420 inträdde i klostret, och hän tjänst-
gjorde alltfort åtminstone tidvis som konfessorns närmaste man och ställ-
företrädare.

Innan vi går vidare, är det kanske på sin plats att ge en kort presen-
tation av pionjärgruppens medlemmar. Bland de tre prästbröderna hade
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”fadern” Johannes Bernardi den längsta erfarenheten av klosterlivet. Hän
hade inträtt som prästbroder i Vadstena den 21 maj 1420 och härstam-
made från Kalmar. Namnet Bernhard hör inte tili de vanliga i Norden,
och hän kan därför rimligen antas vara son tili den Bernhard Skräddare
(Bernardus Sartor) som omtalas i Kalmar stads tänkebok (s. 6, 13)
i 1400-talets början. Minimiåldern för prästvigning var tjugufem år,
och broder Johannes var alltså född senast år 1395. Hän var redan en
man i medelåldern vid överflyttningen tili Finland.

Ganska snart efter sin klostervigning tycks Johannes Bernardi ha hii-
vit inblandad i birgittinklostrens inre stridigheter. I maj 1426 ledsagade
hän broder Gervinus Petri tili ett s.k. generalkapitel, som hölls i klost-
ret Marienwolde utanför Liibeck. När de två bröderna i augusti åter-
vände, medförde de en del reformbeslut, som enligt Diariet gav anled-
ning tili många tvister och motsättningar. Hur Johannes Bernardi såg
på saken kan vi utläsa ur ett långt brev som hän två år senare skrev
tili en broder Jakob i Maribo kloster i Danmark. Enligt broder Johannes
hade Vadstenasystrarna från början ställt sig mycket awisande tili kapit-
let i Marienwolde och tili generalkapitel överhuvud. Det vittnar faktiskt
om en ganska stark motsättning mellan könen, när prästbrodern talar
om systrarnas ”kvinnliga slughet” (calliditas feminea). Hän ber bre-
vets mottagare om diskretion och om bistånd för att trots motståndet kunna
genomföra ett planerat generalkapitel i Vadstena. Den spanske brodern
Lukas i Italien hade redan på eget bevåg skaffat påvligt tillstånd.

I förbigående sagt kan systrarnas reaktion förefalla oss sena tiders barn
både sund och naturlig. Den heliga Birgitta hade avsett att systrarna,
som med abbedissan i spetsen utgjorde majoriteten av klosterfolket, också
skulle ha en hei del att säga tili om i klostret. Men i överensstämmelse
med tidens sedvänja kunde systrarna i motsats tili bröderna inte
lämna sitt kloster (annat än för att överflytta tili ett annat). På gene-
ralkapitlen bestämde därför bröder från de olika klostren om viktiga
angelägenheter helt över deras huvuden.

I samma kopiebok som innehåller Johannes Bernardis brev tili bro-
der Jakob finns också ett brev från generalkonfessorn Johannes Petri i
Maribo tili ärkebiskopen i Uppsala Johannes Haquini, birgittinmunk också
hän. Genom ett brev från Vadstena hade konfessorn i Maribo upptäckt en
sammansvärjning mellan några bröder i de båda klostren mot systrarna
och mot majoriteten av bröderna, skriver hän. Såvitt jag kan se måste
det vara just Johannes Bernardis brev som hän här syftar på. Det har
införts i kopieboken genast efter hans eget och följs i sin tur av broder
Lukas’ supplik tili påven om Vadstenakapitlet. Avskriften av suppliken
har i kopieboken försetts med en överskrift, som konstaterar att det påv-
liga tillståndet hade utverkats genom bedrägeri ("fraudulenter”).

Den spanskfödde broder Lukas har redan presenterats av tidigare fors-
kare. Hän var en färgstark och målmedveten personlighet, men hans
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lämplighet som birgittinmunk kan ifrågasättas. Den opposition som hän,
och tydligen också Johannes Bernardi, räknades tili lyckades genomdriva
att generalkapitlet i Vadstena blev verklighet år 1429. Broder Lukas själv
avled kort efter kapitlets slut, och det hjälpte kanske tili att dämpa mot-
sättningarna. Johannes Bernardi tycks dock fortsättningsvis ha värit på
kant med sinä överordnade, eftersom hän den 10 mars följande år anhöll
om påvlig tillåtelse att övergå tili ett annat kloster (KA). Hän begagnade
sig dock aldrig av det beviljade tillståndet.

I Vadstena tycks broder Johannes ha värit flitigt verksam som skri-
bent och predikant. Hans namn nämns i sådana sammanhang i bevarade
handskrifter, och efter sin död fick hän i klostrets Diarium en eloge
för sinä talanger i dessa avseenden.

Broder Hans Kyle, som enligt medbroderns brev av år 1440 hade
så brått med att anträda sin hemresa tili moderklostret, var tämligen
ny som klosterbroder. Hän hade vigts tili prästmunk först den 3 juni
1436. Hän var dock också hän en man i mogen ålder, högst några år
yngre än Johannes Bernardi. Hän omtalas som präst och kaplan hos
kung Erik redan i en urkund av den 27 december 1422. Tillsammans
med sinä fyra broder och en svåger skänkte hän då jord tili en kapell-
stiftelse i Kalmar, där också hän hade sinä rötter. Familjen kom ursprung-
ligen från Tyskland men hade länge värit bofast i Sverige. Fadern, som
hette Kylo Glotzow, nämns år 1390 som patron för kapellstiftelsen och
levde ännu under 1400-talets första år. Är 1407 omtalas hans hustru
Margareta som änka. I en urkund av år 1403 (SD 394) kallas Kylo
Glotzow ”sven” eller väpnare och använder då i likhet med senare
medlemmar av ätten Kyle ett vapen med två dryckeshorn, vilkas spet-
sar korsar varandra.

Hans Kyles mor var antagligen dotter tili Johan van Hoynghen d.y.,
vars familj hade grundat kapellstiftelsen i Kalmar. Sönerna uppger i
sitt brev av år 1422 att den hade grundats av deras ”föräldrar”. Också
med Vicke van Vitzen d.y. tycks de ha värit befryndade och tillhörde
alltså en politiskt mycket inflytelserik släkt.

Vi vet sä gott som ingenting om broder Hans’ klerikala bana före
inträdet i klostret. År 1430 upptogs ”dominus Johannes Kylä” som med-
lem i Helga Lekamens gille i Stockholm. Kanske var hän då ännu i kung
Eriks tjänst. De politiska oroligheterna under den tid som följde kan ha
medverkat tili hans beslut att inträda i kloster.

Det är oklart hur klostersystern Margareta, dotter tili Peder Kyle,
var släkt med broder Hans. Syskon var de i varje fali inte, som man
ofta bar antagit. Kylo Glotzow hade visserligen också en dotter Greta,
men hon bortgiftes år 1414 med väpnaren Peder Ulf (SD 1938). En
dotter tili henne, Mechthild Pedersdotter, blev förresten syster i Vad-
stena samma år som morbrodern flyttade tili Finland.

Margareta Pedersdotter Kyle vigdes tili nunna tillsammans med fyra
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andra ”jungfrur” (virgines) den 6 mars 1418. Hon kan alltså inte hel-
ler vara identisk med broder Hans’ mor, som var änka. Enligt vissa rätt
sena källor var Margareta dotter tili en lagman på Öland (SRS I, s. 139
not). Hennes tid tillsammans med pionjärgruppen i Finland blev inte
lång. Hon avled där redan den 12 november 1441.

De två återstående bröderna bland pionjärerna, prästbrodern Klemens
Civikin och lekbrodern Simon, hade båda inträtt i Vadstena efter att
förbudet mot samkloster hade kömmit från Rom år 1422. När Simon intogs
den 5 september 1423, uttryckte diarieskrivaren en farhåga att saken
kunde få tråkiga följder. Simon har antagits vara identisk med byfogden
i Vadstena Simon Jonsson, som nämns i urkunder av år 1416 och 1418
och som före sitt inträde skall ha följt med några bröder tili kyrkomötet
i Konstanz. I Finland var det antagligen broder Simon, som fick överta
det praktiska ansvaret för klosterbygget, när broder Laurens Håkansson
återvände tili Vadstena.

Klemens Civikin fick sin vigning tili prästbroder av ärkebiskopen
Johannes Haquini den 4 april 1425. Hän intog då den plats i klostret som
hade stått tom, allt sedän ärkebiskopen själv år 1422 hade flyttat tili
Uppsala. Klemens hade värit prebendat vid domkyrkan i Västerås och
hade också släktingar i Stockholm. En av dem, Birgitta Olofsdotter, blev
syster i Vadstena år 1431. Det är inte uteslutet att de också hade släkt-
förbindelser med Finland.

Bland systrarna i pionjärskaran har vi redan nämnt Margareta Kyle.
En av de övriga, Katarina Dansdotter, hade vigts tili nunna två år före
Margareta, den 15 juli 1416. Fyra år därförinnan hade hon som ung
postulant (”votiva ad ordinem”) sänts med en pionjärgrupp tili klost-
ret i Reval, där hon dock inte kan ha stannat länge. Om hennes öden
efter ankomsten tili Finland vet vi ingenting.

Kristina Hansdotter, dotter tili en Hannus Rödh i Söderköping, hade
inträtt i Vadstena kloster den 15 februari 1430. Fadern kan eventuellt
vara identisk med en Hannus Rödh, som var borgmästare i Åbo år 1413
(REA 339). Namnet Rödh förekommer dock på olika håll. I Finland
fanns bl.a. en kanik Jakob Rödh, en väpnare Nisse Rödh och i Rimito
en gård Röödilä. Kristina avled i Finland sommaren 1447.

Den fjärde bland systrarna, Katarina Bengtsdotter, var enligt en 1500-
tals släktbok dotter tili Bengt Thomasson och av adlig börd, Hon hade
fått sin klostervigning av Växjöbiskopen Eskil den 18 maj 1427. När
hon den 4 augusti 1445 från Finland återvände tili moderklostret i
broder Simons sällskap, noterar Vadstenadiariet att hon hade förestått
("praefuerat”) klostret i Nådendal, men ingenting är för övrigt bekant
om hennes verksamhet som ”moder”. Katarina blev senare abbedissa
i Vadstena och avled där år 1457.

Bortsett från vad vi kan utläsa ur Johannes Bernardis brev äger vi
hara spridda uppgifter om Vadstenapionjärernas första år i Finland.
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Rätt snart tycks de ha insett att inkomsterna från Stenberga med under-
lydande gods inte var tillräckliga för både klosterfolkets underhåll och
byggverksamheten. Man beslöt då att ännu en gång vända sig tili riks-
rådet med en bön om bistånd.

I oktober 1440 seglade biskop Magnus igen över Ålands hav i rikets
ärenden, denna gång gällde det valet av Kristoffer tili svensk konung.
Broder Laurens Håkansson slog antagligen följe med biskopen på sin
väg hem tili Vadstena. Kanske var hän också närvarande i Svartsjö den
14 oktober, när riksrådet utfärdade ett nytt privilegiebrev (FMU 2355)
för klostret i Finland. Två veckor senare ankom broder Laurens tili Vad-
stena kloster. Där stannade hän i ett och ett halvt år men återvände
sedän tili Nådendal för resten av sitt liv.

Privilegiebrevet av år 1440 bekräftade klostrets rätt tili Stenberga
kungsgård. Denna gång bifogades också en förteckning över alla de
gårdar som lydde under kungsgården, en del som landbohemman, andra
som skattegods. Som en mera tillfällig hjälp förlänades samtidigt åt
klostret kronans rättigheter i Åsunda härad i Uppland. Förläningen skulle
gälla i tretton år och var väl närmast tänkt som ett bidrag tili byggnads-
kostnaderna.

Det måste också ha värit ungefär vid denna tidpunkt som biskop Mag-
nus och hans domkapitel inkorporerade Masku församling med klostret
och gav detta alla biskopliga rättigheter i denna socken. Breven om denna
sak har gått förlorade, men deras innehåll återges i några påvebrev från
1460-talet (FMU 3278, 3315). Inkorporeringen skulle träda i kraft
så snart församlingens dåvarande kyrkoherde avled eller förflyttades. Från
och med maj 1441 kallas prästen Thomas Henrici (fadersnamnet enligt
sigill) omväxlande kaplan i Masku och i Nådendal. Av allt att döma var
hän den präst som klostret hade tillsatt.

Det var också i maj 1441 som broder Johannes Bernardi skrev det
redan nämnda brevet tili Vadstena. Det ger oss några glimtar av pion-
järernas glädjeämnen och vedermödor, men det börjar med att behandla
en helt annan angelägenhet. Före sin resa tili Finland hade Johannes
Bernardi haft hand om några viktiga brev att de var viktiga förstår
man av att hän före avfärden hade tagit vidimerade kopior av dem.
Själva breven hade hän enligt vad hän skriver överlämnat åt broder
Johannes Hildebrandi, men denne hade i sin tur lämnat Vadstena och
begett sig tili Munkalivs kloster i Norge. (I själva verket återkom hän
tili Vadstena bara några veckor senare.) Nu var breven tydligen förlagda,
och ingen visste var de fanns.

Saken behöver inte ha något att göra med Nådendal. Eventuellt kan
breven gälla de gårdar och fiskevatten i Kymmene som drotsen Bo Jons-
son på sin tid hade testamenterat tili Vadstena kloster. Den ”Johannes”
som sägs ha utfärdat de förlorade breven kunde då vara någon av hövits-
männen på Åbo slott, Hans Kröpelin eller Johan Karlsson.
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Den besvärliga och länge aktuella frågan om Vadstenaklostrets rättig-
heter i Kymmene får två år senare en utförlig belysning i ett brev av
den 8 oktober 1443. Det innehåller bl.a. ett vittnesmål just av den nyss
nämnde brodern Ericus Johannis. Denne intygade att hän omkring sex-
tio år tidigare hade ledsagat broder Gudmar Fredriksson tili Finland och
där hade bevittnat hur denne överlämnade Kymmenegårdarna i Viborgs-
fogdens försvar. Men fogdarna och hövitsmännen på Viborg hade sedän
dess börjat betrakta gårdarna som kronogods, och trots upprepade försök,
ända fram tili reformationstiden, skulle Vadstenaklostret aldrig på nytt
få dem i sinä händer.

Efter att ha redogjort för vad hän vet om de förlagda breven över-
går Johannes Bernardi tili att berätta litet om sig själv och sinä kamra-
ter. Hän beklagar först att hän äter sitt bröd ”gratis” och inte har möj-
lighet att levä enligt sin regel i ett disciplinerat klosterliv. Hän ämnar
dock lugnt stanna kvar, försäkrar hän, tills det behagar Herren att hän på
en annan plats ”lägger sin hals under oket och sin hand tili plogen”.

”Nästan hela landets befolkning är oss innerligt tillgiven. Jag har
hållit fem predikningar i Åbo domkyrka, sedän jag kom hit, kallad av
herr Magnus och kapitlet, i synnerhet i samband med den helige Hen-
riks festdag, då större delen av befolkningen strömmar dit. Jag skulle
bli ombedd att göra det ännu oftare, om jag bara bekvämt kunde av-
lägsna mig från klostret. Men vi är få, och ingen inhemsk person har
ännu förenat sig med vårt kollegium, eftersom alla tycker att platsen
är förfärlig. Vi vet likväl att några utmärkta personer har saken under
övervägande, och vi hoppas att de i sinom tid skall inträda hos oss och
anta klosterdräkten. Bland dem finns en magister och kapitelmedlem, en
förträfflig och aktad person.”

Brevskrivaren ber adressaten om hjälp för att förmå de båda kon-
venten att sända en gemensam böneskrift tili nästa riksrådsmöte, med
anhållan om en plats som hän närmare har beskrivit i ett brev tili bröd-
rakonventet. Hän ber också att få nyheter om Johannes Hildebrandi,
som tydligen är hans goda van, och om klostret i Munkaliv. Själv har hän
haft planer på att resa tili Reval, men har avstått från dem på adressa-
tens uppmaning. Nu hoppas hän tydligen mycket av den nya kloster-
platsen, och hän ber mottagaren göra sitt bästa för att få generalkon-
fessorn, rikrådet och den nye konungen att främja Nådendalsklostrets sak.

Det var inte bara yttre svårigheter som den lilla pionjärskaran hade
att kämpa med. Brevets sista avsnitt antyder att det fanns motsättningar
också inom själva gruppen, bl.a. mellan brevskrivaren och brevets bärare:

”Lyssna noga efter om brevets bärare offentligt eller privat företar
sig något mot mig bland systrarna eller bröderna, eller om hän försöker
att få vara bland de första som återkallas tili Vadstena o.s.v. Jag har
haft många motgångar, men jag hoppas att de skall bli mig tili merit
och krona, om jag bara har tålamod.”
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Tili slut ber ”fadern” i Nådendal att få nyheter om två bekanta, som
hade begett sig på vallfärd tili Jerusalem. Hän sänder hälsningar tili
sinä särskilda vänner och bifogar sedän en liten detalj, som kan vara
intressant för den som vet något om näringslivet i den lilla staden Nåden-
dal under senare århundraden:

”Jag höll på att glömma att säga, att jag i brist på något annat
att sända som gåva som minne av mig ger er ett par vantar, tillver-
kade och sammanfogade (’sutum et contextum’) enligt landets sed.”

”Sutum” kan betyda både sydd och stickad. Kan det här redan vara
fråga om den stickningsverksamhet som åtminstone på 1500-talet var
en av systrarnas huvudnäringar och som av dem gavs i arv åt Nåden-
dalsborna? Byggde den vidare på en handslöjd som fanns i trakten redan
före klostrets grundande?

Den frågan kan vi inte få något säkert svar på, Däremot vet vi att
flickor från trakten redan vid denna tid ingavs i klostret för att fostras
för ett kommande klosterkall. De måste ju också sysselsättas på ett eller
annat sätt.

Namnen på två sådana flickor har bevarats från de allra första åren,
och de var båda döttrar tili Åboborgare. Den 28 maj 1441 lovade Lau-
rens Guldsmed i ett brev att betala ett årligt underhåll för sin dotter
Margareta, ända tills ”hon tar slöja och krona”. Ungefär samtidigt tycks
också Greta Nilsdotter ha inträtt på samma villkor. Hennes mor, som
var änka och själv blev nunna i klostret år 1445, skrev en utredning om
hur arvet efter fadern hade fördelats mellan hennes båda döttrar (FMU
2700). Av brevet framgår att dottern hade ingivits efter faderns död
och att svågern hade betalat underhåll för henne under några års tid
före det slutliga inträdet, som ägde rum senast år 1444*

* Johannes Bernardis brev tili Maribo finns i Svenska Riksarkivets handskrift A 21,
f. 49v ff. Det omnämns av Höjer (s. 187 f.), men har såvitt jag vet inte publicerats.
Broder Lukas har bl.a. fått en utförlig presentation hos Cnattingius, a a, passim.
Johannes Bernardis anhållan om att få övergå tili annat kloster, se Höjer, s. 196,

not 2.
Hans Kyles far nämns också i Kalmar stads tänkebok, s. 9, H, 14.
Katarina Bengtsdotters släkt se KB Rålamb. s. nr 12, f. 167.



Klostret finner sin plats

I början av juli 1441 begav sig broder Åke Jönsson från Vadstena tili
ett riksrådsmöte i Kalmar för att ännu en gång ta sig an det finländska
klostrets angelägenheter. Också Åbobiskopen Magnus fanns tili hands
för att med sin auktoritet stöda hans och det nya klostrets anhållan om
bistånd.

Den 7 juli utfärdade rådet ett långt brev orn klostrets sak (FMU 2398).
Inledningsavsnitten återger antagligen den redogörelse som Johannes Ber-
nard! hade lämnat i nu förlorade brev tili rådet och tili klostret i Vad-
stena. De gods och förläningar som man dittills hade beviljat Nådendal,
sägs det, räckte inte tili både för klosterfolkets underhåll och för att
bygga klostret och kyrkan enligt Birgittas föreskrifter. Dessutom hade
det jordområde i Masku där bygget hade påbörjats befunnits vara mycket
olämpligt för ändamålet.

”Både genom brev och bemyndigade ombud har de låtit oss förstå
att den plats där klostret nu befinner sig är i alla avseenden olämplig
och oanvändbar för dem, både emedan grunden är så djup, lös och mjuk,
att det inte går att mura något på den, och emedan de saknar rent och
hälsosamt vatten, något som de på grund av sin klausur på intet sätt
kan undvara. De kan aldrig eller säilän vara friska på grund av den
onda stank som stiger upp från dybottnen. Både höst och vår lider de
på olika sätt av för stor fukt och orenhet. På de gårdar som de nu för-
fogar över kan de inte heller finna någon plats som i enlighet med
Guds ordning och deras egen regel vore lämplig och användbar för
deras bygge och klosterområde. Detta bekräftades också av den värdige
fadern i Gud biskop Magnus i Åbo, som har lärt känna och noga satt
sig in i alla omständigheter.”

Som svar på klostrets anhållan beviljade riksrådet nu åt det finländska
klostret ”ett kronogods kallat Helgå i Bjärnå socken, med alla de land-
bor som hört och ännu hör dämnder”. Samtidigt erhöll klostret patro-
natsrätten rätten att tillsätta sockenpräst i Bjärnå församling. Bjärnå
var ett av de tio regala gällen i Finland, det var alltså den kungliga pat-
ronaträtten som överläts. Samtidigt som man på detta sätt ville öka klost-
rets inkomster, hoppades man också att en lämplig klosterplats skulle
hittas på Helgå gårds ägor.

Att döma av brevets formulering var klostrets slutliga placering dock
inte heller nu definitivt avgjord. I den del av brevet som ger kloster-
folket rätt att utanför klostret också gmnda ett "köptorp” står det:
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"För att klostret inte skall betungas med ständig gästning och lida
omak av det folk som strömmar tili tillåter vi att på den plats som
nämnda bröder och systrar med biskopens och flera goda mäns råd där
i landet väljer och utser tili sin klosterstad, skall och får byggas ett köp-
torp med härbärgerare, krögare och fodermarskar, som kan förse pil-
grimer och vägfarande med bärgning för dem själva och deras hästar.
Och de borgare som slår sig ner där får rätt att sälja sait, humle, järn,
kläde och andra köpmannavaror ..."

Vid den här tidpunkten var Helga gård i Bjärnå i själva verket inte
under kronans förvaltning. Redan på "kung Eriks och drottning Marga-
retas tid" före år 1412 hade den pantsatts åt "gamle Gödik Fincke"
som borgen för ett lån, och efter dennes död hade den övergått tili hans
döttrar och deras ättlingar. Riksrådet företog därför också genast anstal-
ter för att betala den återstående lånesumman och återbörda pantgodsen.
I ett brev (FMU 2401) uppmanades Gödik Finckes arvingar att genast
överlämna gården tili klostret. Rådet lovade att återbetala pantsumman
före Martinsmässan i november. Det var dock först den 4 juli 1442
som en av arvingarna, Gödik Fincke d.y., utkvitterade sin del av pant-
summan, och vid den tidpunkten hade man faktiskt redan övergivit tan-
ken på att placera klostret i Bjärnå.

Under hösten 1441 hade en rad viktiga politiska händelser timat i
det svenska riket, och de hade sin återverkan också på klostret i vardande.
När riksrådet samlades i Kalmar i juli, var det närmast för att ta emot
kung Kristoffer, som dock lät vänta på sig. Han anlände tili Sverige den
16 augusti, och den 14 september kröntes han högtidligt i Uppsala tili
svensk konung. En vecka efteråt fick den tidigare riksföreståndaren Karl
Knutsson Finland i förläning. Det var också han som senare utbetalade
pantsumman för Helga tili Gödik Finckes arvingar.

På den heliga Birgittas kanonisationsdag, den 7 oktober, utfärdade
den nye konungen i Stockholm ett långt skyddsbrev för Nådendals klos-
ter (FMU 2417). Däri bekräftade han också alla de donationer och för-
läningar som riksrådet tidigare hade beviljat. Brevets formulering ger
vid handen att en flyttning tili Helga då ännu var aktuell, men ingen-
ting tyder på att den någonsin ens påbörjades. Inte ett enda i Bjärnå-
trakten utfärdat brev finns bevarat från denna tid. I stället finns det
många antydningar om att klosterfolket senast på vårvintern 1442 på
nytt hade börjat planera en placering närmare stiftsstaden Åbo. Man köpte
eller bytte tili sig jord i Masku, Rimito och Reso. Dessutom överlät
biskop Magnus och hans domkapitel den 12 april 1442 tili klostret alla
de gods i Reso som tidigare hade tillhört det planerade S:ta Annas klos-
ter, "oberoende av var klostret slutligen må bli placerat" (FMU 2455).

Sannolikt hade klosterfolket vid det här laget med goda vänners
hjälp funnit en klosterplats, som i flera avseenden var bättre än alla
de tidigare föreslagna. Ett par veckor senare reste biskop Magnus och
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några andra klostrets vänner kanske också några av klosterbröderna?
tili Stockholm. Där skulle de bl.a. deltaga i broder Åke Jönssons vig-

ning tili biskop av Västerås. Också kung Kristoffer vistades då i Mälar-
staden, nyss återkommen från sin eriksgata, likaså medlemmarna av rikets
råd. Säkert begagnade Åbobiskopen tillfället att rådslå med dem, och i
synnerhet med den nye Västeråsbiskopen, om Nådendals piaceringsfråga.
Det var antagligen delvis avsett som en hedersbevisning för den nyvigde
biskop Åke, när riddaren Henrik Klasson Djäkn och hans hustm Lucia
Olofsdotter just där i Stockholm, genom ett brev daterat den 9 maj,
skänkte Ailos gods i Keso tili Nådendal (FMU 2469). Donationsbrevet
beseglades av biskop Magnus och riddaren Henrik Bidz, och godset skänk-
tes på villkor att klostret byggdes och blev beståndande på denna
plats.

Både juridiskt och praktiskt fanns det givetvis ännu mycket kvar att
ordna, innan klostrets överflyttning tili den nya platsen var ett faktum.
Moderklostrets godkännande hade man antagligen eller också inhämtade
man det omedelbart. I samband därmed utvaldes en ny grupp klosterfolk att

översändas tili dotterklostret i Finland. Enligt Vadstenadiariet sändes de
dit ”på uppmaning av konungen, ärkebiskopen, Åbobiskopen och andra
mediemmar av rikets råd”, Den lilla skaran på två bröder och två syst-
rar lämnade Vadstena bara en vecka efter donationsbrevets datum. Den
ene av bröderna var lekbrodern Laurens Håkansson, som ett par år
tidigare hade påbörjat bygget i Masku och som antagligen nu vid åter-
komsten fick ta hand också om det nya bygget.

Ailos gård var ju inte ett kronogods, utan en privatägd egendom, och
det var därför inte nödvändigt att denna gång inhämta kung Kristoffers
officiella bekräftelse av flyttningen, förrän man var helt säker på plat-
sens lämplighet. Mycket tyder på att man ganska snart inledde byggan-
det av de första klosterbyggnaderna och av den provisoriska träkyrkan
och att åtminstone en del av klosterfolket hade bott en tid på platsen, redan
innan man sommaren 1443 sökte och fick kungens slutliga bekräf-
telse.

Särskilt stor var skaran av klosterfolk ju inte vid den här tidpunkten.
De nya medräknade bestod den av fem bröder och fem systrar från
Vadstena (syster Margareta Kyle hade redan avlidit) och några inhemska
postulanter eller noviser. Bland de nyanlända fanns en prästbroder, Olof
Gunnarsson. Också hän var hemma i Västerås men hade kanske ursprung-
ligen rötter på den finländska sidan av Bottenhavet. Åtminstone har hän
antagits vara son tili Västeråsborgaren Gunnar Ålänning. Olof hade stu-
derat i Wien och hade värit kanik i Västerås, och i likhet med broder
Åke skulle hän efter en tid i kloster komma att återvända tili hemsta-
den som biskop. Med klostret i Vadstena hade hän förenat sig först den
3 juni 1438 och hade alltså knappt fyra år av klosterliv bakom sig, när
hän sändes tili Finland.
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Broder Olofs mor, Sigrid Henriksdotter, hade som änka inträtt i klost-
ret redan den 15 juli 1416. Hon åtföljde sonen tili Finland och slutade
år 1450 sinä dagar i Nådendal. Sonen Olof återvände tili Vadstena där-
påföljande år.

Den fjärde bland dem som anlände år 1442 var syster Helena Hinza-
dotter, nunna i Vadstena sedän den 5 september 1423. Hon blev kvar
i Nådendal ännu efter att de tre övriga hade dött eller rest tillbaka.
Själv återvände hon tili moderklostret tillsammans med ”modern” Mar-
gareta Arvidsdotter år 1456. Hon är en av de få, vilkas dödsår saknas i
Vadstenadiariet, men i varje fall levde hon ännu år 1462.

Valet av den nya klosterplatsen underlättade betydligt flyttningen,
Den låg fågelvägen inte mer än sju kilometer från den första place-
ringen i Karinkylä, och åtminstone sjöledes bör det ha funnits bekväma
förbindelser. Den goda hamnen ansågs som en fördel "laeghlight ser
widh landit at tilsökia”, står det i kung Kristoffers brev. Eventuellt fär-
digt hopsamlat byggnadsmaterial kunde lätt flyttas tili den nya platsen,
och ingenting hindrade att klosterbröderna tili en bör jän bodde på båda
hållen. Flyttningen förkortade också vägen tili stiftsstaden Åbo, både
för klosterfolket och för de pilgrimer från staden som ville besöka
klostret. Helgå skulle ha legat betydligt sämre tili i dessa avseenden.

Det var troligen Åbodomprosten Olof Magnusson, som i augusti 1443
tili kung Kristoffer i Köpenhamn överräckte de brev från biskop Mag-
nus och från klostret i Finland som officiellt anhöll om att få förlägga
klostret tili Ailos i Reso. I varje fali tycks domprosten ha värit hos kun-
gen vid denna tidpunkt (FMU 2540). På sin resa hade hän av allt att
döma sällskap av broder Johannes Bernardi, som den 15 augusti ”obju-
den” återvände tili sitt moderkloster, men inte lyckades få tillåtelse att
stanna, då ingen av prästplatserna var ledig. Hän bodde dock där en
tid som ”gäst eller pilgrim”, står det i Diariet.

I ett brev daterat den 23 augusti 1443 (FMU 2539) gav kung Kris-
toffer sitt bifall tili att klostret placerades på den nya platsen, som ”några
andra Guds vänner” hade donerat tili Guds ära, Samtidigt förnyade hän
förläningen av både Stenberga och Helgå med underlydande gods, likaså
tillståndet att i samband med klostret grunda ett ”köptorp”. Formule-
ringarna i detta kungens brev tili sinä ”elskelica syströr och brödhrer i
Nadhendals kloster” ger tydligt vid handen att flyttningen tili Bjärnå
aldrig hade blivit mer än en tanke:

”Var ovannämnde fader biskop Magnus och ni anhåller därför öd-
mjukt om att vi måtte unna och tiilstädja att ni flyttar ert kloster, som
ni tidigare hade tänkt [flytta] tili Helga, tili nämnda Ailos i Reso, med
samma frihet och privilegier i fråga om köptorp m.m. som vi hade
beviljat er i Helgå, om ni hade flyttat klostret dit enligt tidigare pla-
ner. Tili Guds, Jungfru Marie och den heliga Birgittas ära beviljar
och tillstädjer vi gärna att ni gör detta, dock på villkor att vi förblir
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gmndare och skyddsherre för detta ert kloster på samma sätt som om
det hade byggts i Helgå . .

* "Gamle Gödik Fincke” tycks ha haft fyra döttrar. Gödik Fincke d.y. kvitterade
år 1442 ut två systerdelar (något över 170 mark) av pantsumman (FMU 2475), utom
sin mors del alltså också en (avliden?) mosters. Sonen tili en tredje dotter, Peder
Nilsson tili Lauko i Bjärnå, mottog en systerdel på sin mors vägnar (FMU 2650),
litet mer än 85 mk. Lika mycket erhöll Gödik Hennikason och Henrik Spinke till-
samraans (FMU 2369), antagligen som son och måg tili den fjärde dottern. Gödik
Hennikason är alltså inte identisk med Gödik Fincke d.y., som man ibland har an-
tagit.
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Klostrets vänner

Redan år 1439 vittnade biskop Magnus i sitt brev tili Vadstena om det
intresse som de två första birgittinmunkarnas visteise i Finland hade
väckt hos ”människor av alla stånd, klerker likaväl som lekmän, män
såväl som kvinnor”. ”Den välvilliga inställning och det brinnande intresse,,
som Åbobiskopen då talade om fortlevde också efter att klosterplanerna
hade börjat förverkligas. Det bevarade urkundsmaterialet bekräftar att

klosterfolket mycket snart samlade omkring sig en inre krets av goda
vänner, som också genom konkreta insatser gav uttryck för sin vilja att
bistå klostret.

Som vi sett, var det några Åboborgare, som först lämnade sinä dött-
rar i klostrets vård, att förberedas för den dag då de skulle ta slöja och
krona (”viil ok krono”), d.v.s. avge sinä klosterlöften. Den allra förste
vars brev har bevarats var Laurens Guldsmed, nämnd som Åboborgare
från år 1422. Hans hustru hette Elseby, och hans syster, Cecilia Rag-
valdsdotter, bodde år 1430 i Stockholm som änka efter borgaren Hin-
rik van der Heiden. Släktförbindelserna över Bottenhavet och ännu iängre
bort var många och invecklade redan på den tiden.

Från Åbo och dess närmaste omgivning tycks också i fortsättningen
och i synnerhet då i bör jän en stor del av både vännerna och klos-

terfolket ha rekryterats. Detsamma som redan har sagts om klosterfol-
ket gäller dock också om klostrets vänner många av dem har aldrig
fått sinä namn förmedlade tili eftervärlden. Att vissa namn så ofta före-
kommer i de urkunder som berör klostret beror på att deras bärare antingen
var lagmän och häradshövdingar, som beseglade breven å ämbetets väg-
nar, eller också närä grannar, som lätt kunde kallas tili klostret för att
bevittna köpebrev och andra dokument. I många fall finner man dock
att dessa samma personer också på annat sätt gav uttryck för sin vänskap,
genom personliga gåvor, genom att låta sinä söner eller döttrar inträda
i klostret eller genom att själva på sin ålderdom bosätta sig där.

Hedersplatsen bland vännerna bör vi väl ge åt Lucia Olofsdotter (Skälge)
och hennes man, Henrik Klasson (Djäkn), som genom att donera Ailos
gård beredde klostret en varaktig stad. Gården var Lucias arvegods efter
en släkting på faderns sida (faderns morbror?), riddaren Nils Kurck,
som länge värit bosatt i Sverige. Om Lucias far, väpnaren Olof Skälge,
vet vi inte mycket. Hän dog tidigt, och Lucia fick då riddaren Henrik
Svärd, en annan släkting på faderns sida, tili sin förmyndare. Lucias
mor Kristina, dotter tili väpnaren Rötger Ingesson, gifte om sig, men
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också hon var tydligen avliden före den tid som vi här behandlar.
Henrik Klasson tillhörde en mycket inflytelserik släkt. Hans far, Åbo-

fogden Klas Lydiksson, beseglade år 1433 tillsammans med biskop Mag-
nus ett brev, genom vilket Nils Kurcks änka Cecilia Filipsdotter (av Folk-
ungaättens oäkta gren) skänkte sinä morgongåvegods i Tövsala tili S:ta
Annas då planerade kloster. Också dessa släktgods kom alltså senare
Nådendals kloster tili godo.

Klas Lydiksson avled redan år 1435, då sonen Henrik ännu var helt
ung. Henrik tjänstgjorde en kort tid som faderns efterträdare i Åbo,

Först några år senare gifte hän sig med Lucia Olofsdotter och dubbades
tili riddare vid konung Kristoffers kröning år 1441. Samma år nämns
hän som häradshövding i nedre Satakunda och från år 1449 som lag-
man i Norrfinne lagsaga. Också i denna egenskap hade hän ända tili
sin död år 1458 närä förbindelser med klostret i Nådendal,

Henrik Klassons och Lucia Olofsdotters detaljerade testamenten, som
finns bevarade i flera upplagor, vittnar om ett mycket gott inbördes
förhållande mellan makarna, trots att äktenskapet var barnlöst. Fru Lucia
överlevde sin man med flera årtionden, och vi skall ha orsak att åter-
komma tili henne.

Närä förbunden med klostret redan i ett tidigt skede var också väp-
naren Jöns Hansson i Vilillä, klostrets förste syssloman. I denna egen-
skap nämns hän första gången i augusti 1442, men redan i maj 1441
bevittnade hän ett Nådendalsbrev (FMU 2388). Villilä låg bara några
kilometer norr om den första klosterpiatsen i Karinkylä.

Jöns Hanssons far, Hans van Arsten, tycks inte ha värit vid liv, när
klostret grundades, men modern, Anna Torkilsdotter (Byting) levde år
1447 och skänkte då klostret gods i Masku för sig själv, sinä föräldrar
och sinä båda män, Matts och Hannes (FMU 2727). Hon önskade
också få sin lägerstad i klosterkyrkan. Jöns Hanssons hustru, Margit Her-
mansdotter, var sannolikt befryndad med Lucia Olofsdotter, som i alla
sinä tre testamenten skänkte henne sin häst.

Sysslomannen var en mycket viktig person i birgittinklostren. Enligt
föreskrifter för Vadstena kloster skulle hän egentligen vara en av ”lek-
bröderna utanför”, alltså en klostergiven man, som bodde i klostrets
yttre, öppna avdelning, ”hjongården” eller "borgargården”. Bröderna
innanför” fick bara i undantagsfall lämna klausuren och klostret. I Nåden-
dal hade man vid den här tidpunkten ännu inte några "lekbröder utan-
för” och såvitt vi vet knappast några inhemska bröder överhuvudtaget.
Redan språksvårigheterna måste ju ha tvingat de svenskspråkiga bröderna
och systrarna från Vadstena att skaffa sig en inhemsk förvaltare, som i
dessa övervägande finska trakter skötte underhandlingar om godsköp,
gårdsbyten och andra angelägenheter. Det finns många bevarade urkun-
der där Jöns Hansson i sin egenskap av syssloman representerar klostret.
De vittnar om att hän både behövdes och skötte sin uppgift med iver
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och intresse, Hans uppdrag omfattade också resor tili Sverige, där klost-
ret ägde gårdar och förläningar. Troligen var det hän som den 15 sep-
tember 1444 på Stockholms slott utverkade ett brev av kung Kristoffer
med tillåtelse för klostret att ur landet utföra de landboavgifter, räntor
och skatter som det behövde för sitt uppehäile (FMU 2588). I samma
brev får klostrets syssloman befrielse från inkallelse tili krigstjänst
Jöns Hansson var ju frälseman! Också senare hade Nådendalsklostret för
det mesta utomstående lekmän som sysslomän.

Väpnaren Peder Karpelan, på sin mors sida släkt med Henrik Klas-
son, räknades tidigt tili klostrets närä vänner. Efter år 1449, då hän blev
häradshövding i Masku härad dit också Nådendal hörde bevitt-
nade hän ett stort antal Nådendalsbrev. Två av hans döttrar ingavs som
systrar i klostret.

I samband med flyttningen tili Ailos tycks birgittinerna ha fått många
vänner på den angränsande stora ön Luonnonmaa, där klostret också
hade ett antal gårdar i sin ägo eller i förläning, och från det där bortom
liggande Rimito (jämte det nuvarande Merimasku). Mycket närä för-
bunden med klosterfolket blev familjen i Isonkylä på Luonnonmaa (av
den släkt som senare kallades Jägerhorn av Storby). Filpus Jönsson från
Isonkylä bevittnade många Nådendalsbrev och ingav också hän två dött-
rar i klostret. Hans son Jöns tjänstgjorde senare som syssloman och
slutade tillsammans med hustrun sinä dagar i klostrets vård. Också
andra släktingar tili familjen fanns bland klostrets vänner och dona-
torer.

Den första kända åldring som sökte sig en fristad med "sytning” i
klostrets borgargård var Matts Jönsson från Hujala, Masku. Den 24 maj
1442 donerade hän tydligen som barnlös änkling Hujala och en
annan gård tili klostret, ”met swadana skaelum ok forordhom, at sys-
tor oc brödher i fornasmpda Nadhendals clostre skulu mic uppehaalda
met födho ok klaedhe, badhe siukan ok helbrygdo, swa Isenge jac lifwer,
ok hwat mic kan tarfwas til myn likama, thet skulu the mic skipa til dödhra
daghra” (EMU 2471), Matts Jönssons brev är ett belägg för att klost-
rets slutliga placering dä i maj 1442 var avgjord. I annat fali
hade man varken velat eller kunnat ta emot sytningsfolk.

Också på den svenska sidan av Bottenhavet fick Nådendalsfolket tidigt
vänner och donatorer. De förmedlades naturligtvis ofta genom moder-
klostret i Vadstena. Å andra sidan tycks Nådendalsvännerna i Finland
med sitt intresse och sin vänskap ha omfattat också Vadstena. En antydan
om dessa ömsesidiga förbindelser ges oss då Linköpingsbiskopen Nils
König den 8 oktober 1443, dagen efter Birgittas kanonisationsfest, invigde
ett nytt altare i Vadstena klosterkyrka. Altaret helgades åt Jungfm Maria,
hennes mor Anna och den heliga Birgitta. Bara några dagar därförinnan
skänkte väpnaren Erik Puke sitt arvgods Möckleby på Öland tili Jung-
fru Marias, S:ta Annas och S:ta Birgittas kloster, ”som nu nylecha upthagit
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aer i Finlandhe” (EMU 2545). Brevet har ingen ortsangivelse, men ut-
trycket ”i Finland” ger vid handen att det skrevs i Sverige. Det upp-
räknar klostrets skyddshelgon, helt identiska med det nya Vadstenaalta-
rets, och allt tyder på att det skrevs i Vadstena i samband med altar-
vigningen.

Broder Johannes Bernardi vistades vid denna tid i moderklostret. An-
tagligen var hän —• själv hemma i Kalmar bekant med ölänningen
Erik Puke och hade väckt hans intresse för det finländska klostret. Men
donationen bevittnades också av Åbodomprosten Olof, riddaren Henrik
Klasson och väpnaren Jöns Hansson, som alltså alla (jämte hustrur?)
hade kömmit tili Vadstena tili invigningsfesten.

Ungefär samtidigt upptecknades i Vadstena också de utförliga vitt-
nesmålen om klostrets rätt tili gods och fiskevatten i Kymmene som
jag tidigare har omtalat (EMU 2546). Vittnesförhöret leddes av Väster-
åsbiskopen Åke. Man hade kanske planer på att om godsen i Finland
kunde återbördas senare byta ut moderklostrets gods och rättigheter
i Finland mot Nådendals i Sverige. Förhoppningarna gick i varje fall
i stöpet, och först i början av 1500-talet såldes godset på Öland tili mo-
derklostret (EMU 5195).

De finländska pilgrimerna tili Birgittafesten i Vadstena förde antag-
ligen med sig hem ett brev tili prästbrodern Klemens i Nådendal. Hän
ombads återvända tili moderklostret och anlände dit efter den 1 novem-
ber. Någon prästplats var dock inte heller nu ledig i Vadstena, och hän
fick noja sig med en av diakonplatserna. Hän stannade endast över vin-
tern och återvände i maj 1444 tili Nådendal, tillsammans med broder
Johannes Bernardi och två systrar, de sista som moderklostret skulle
översända under Nådendalsklostrets grundläggningsår. De två var Mar-
gareta Arvidsdotter, syster sedän den 5 september 1423, och Katarina
Eriksdotter från Danmark, släkt med broder Åke Jönsson och vigd tili
nunna den 28 augusti 1428.

Tili ressällskapet hörde antagligen också en ung postulant, Margit
Jakobsdotter, fosterdotter tili fru Birgitta Magnusdotter (Porse) av Fåll-
näs, en annan av de vänner som Nådendalsfolket hade förvärvat i Sve-
rige. Som provent för Margit skänkte fru Birgitta den 10 maj 1444 ett
gods i Tillinge, Uppland, i samma Åsunda härad som riksrådet några
år tidigare hade förlänat åt Nådendal.

Birgitta Magnusdotter tillhörde samma urspmngligen danska ätt som
den beryktade Knut Porse, kung Magnus Erikssons styvfar. Vid det här
laget var fru Birgitta sedän länge änka efter sinä båda män, Arvid Bengts-
son Oxenstjerna och Erik Stensson Bielke. Bielke-släkten hade många
vänskaps- och släkskapsförbindelser med den heliga Birgitta och hennes
orden, och genom sin mor, som tillhörde släkten Glysing, var Birgitta
Magnusdotter själv närä besläktad med den heliga Birgittas två svär-
döttrar. Hon var mycket förmögen och gav frikostiga donationer bl.a.
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tili Uppsala domkyrka och Vadstena kloster, där hon var bosatt från år
1441 tili sin död år 1450.

Fm Birgittas fosterdotter hade tydligen svårt att anpassa sig tili pion-
järförhållandena i Finland, och hon stannade inte kvar i klostret, År
1446 medgav fm Birgitta därför att proventgodset i stället överfördes
på en annan syster, Birgitta Jönsdotter, kallad Nobis, som redan hade
inträtt i Nådendal (FMU 2659).

Kort efter att broder Johannes Bernard! och de andra hade återvänt
tili Nådendal våren 1444, donerade två andra av klostrets vänner några
gods tili klostret mot sytning tili döddagar (FMU 2580—81). Väp-
naren Bengt Krok och hans hustru Margit Vibrudsdotter stipulerade
också att en av deras fyra döttrar, om hon själv så önskade, skulle inträda
som syster i klostret. Breven är utfärdade den 1 juni, som det året var
annandag pingst, i närvaro av bl.a. biskop Magnus, lagmannen Sune Sunes-
son, Nils Olofsson i Särkilaks, Jöns Hansson i Viililä och Peder Karpe-
lan. Ett besök av stiftets biskop i klostret och dessutom av alla de
övriga talar för att en klosterintagning kanske hade ägt mm under
pingsten. Bl.a. de redan nämnda unga flickorna, Margareta Laurensdotter
och Greta Nilsdotter, kan då ha iklätts klosterdräkten. I varje fali bytte
klostret bort Gretas proventgods, Voivala i S:t Karins, på hösten samma
år, vilket vittnar om att hon då definitivt hade inträtt i klostret.

Det första bevarade vittnesbördet om att klostret hade vunnit vänner
också bland prästerna är ett donationsbrev på en gård i Storkyro, öster-
botten, utfärdat den 9 september 1443, i samband med det årliga präst-
mötet i Åbo, av kyrkoprästen i Kemi Laurens Frees. Brevet beseglades
av bl.a. biskopen och domprosten. En annan vän var Henrik Makerland,
kyrkoherde i Äyräpää och landsprost i Karelen. Hän tillhörde en stock-
holmsk borgarsläkt (med släktförbindelser på finska sidan?) Den 26
juli 1445 uppgjorde prosten Henrik i Stockholm sitt testamente och do-
nerade tili Nådendals kloster ett stenhus i Stockholm, värt mer än 600
mark svenska penningar. I gengäld skulle klostret ta in som syster en
”fattig mö”, Elin Knutsdotter, och ge honom själv sytning, ifall hän
blev vid liv, samt lägerstad efter döden. Testamentet vidimerades i Åbo
redan i november samma år (FMU 2643), och då var testatorn avliden.
Nägon sytning hade hän knappast hunnit åtnjuta, men kanske hän lades
tili vila innanför murarna tili klosterkyrkan, som då var under upp-
förande,*

* Om Filpus Jönsson och Isonkylä, se Suvanto, aa, s. 219 ff. I fråga om tolkningen av
kung Kristoffers brev om sysslomannen m.m. (FMU 2588), se min recension av Suvantos
arbete i HT 1977, s. 450 f.
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Klosterfolkets problem

Av de broder och systrar som sändes tili Finland från Vadstena åter-
vände de flesta efterhand tili moderklostret. Ofta var det från början
också meningen att de endast under några få år skulle bistå det nya
klostret. Men en del av dem hade så svårt att anpassa sig tili de nya för-
hållandena, att de själva anhöll om att få återvända. Det hände t.o.m.
att någon begav sig tillbaka utan att först ha bett om lov, såsom broder
Johannes Bernardi gjorde år 1443. Då alla prästplatser i moderklostret
var upptagna, kunde hän endast stanna en tid som ”gäst eller pilgrim”.
Men hän lyckades i alla f ali åstadkomma en överenskommelse om i vilken
ordning Nådendalsbröderna skulle få återvända, allteftersom platser i
Vadstena blev lediga. Konfessorn Hans Borquardsson redogör för denna
överenskommelse i ett brev (FMU 6648), som bröderna Johannes och
Klemens troligen förde med sig vid sin återresa tili Finland våren 1444.

Största delen av brevets innehåll kan närmast betecknas som fromma
förmaningar. Bröderna i Nådendal uppmanas att söka efterleva och för-
djupa sin kallelse. De bör sträva tili att så snart som möjligt införa
klausur och levä i full efterföljelse av klosterregeln. De bör också vara
ett gott exempel för systrarna, särskilt i fråga om egendomslöshet och
fattigdom, Den långa utläggningen om denna sak antyder att missför-
hållanden hade rapporterats. Inom parentes sagt hade också moderklost-
ret just då en del inre svårigheter att kämpa med. En vecka efter att
brevet hade avsänts nödgades broder Hans avsäga sig konfessorsämbetet
efter bara ett halvt års tjänstgöring.

Den enda konkreta punkten i Hans Borquardssons brev gäller just
ordningen för prästbrödernas återvändande tili Vadstena. Först på lis-
tan stod broder Johannes Bernardi, ”både på grund av ålder och av de
mödor som föreståndarskapet hade medfört”. Därefter kom i tur och
ordning bröderna Hans Kyle, Klemens och Olof. Om någon av dem
två gånger hade erbjudits ett tillfälle att återvända utan att begagna sig
därav, stipulerade brevet, hade hän därmed förverkat denna rätt också
för framtiden.

Man kunde naturligtvis inte lämna det nygrundade klostret helt utan
prästbröder. Tydligen väntade man sig att det ännu skulle dra ut på
tiden, innan så många prästplatser blev lediga i Vadstena, och att Nåden-
dal vid det laget redan skulle ha ett tillräckligt antal inhemska präster.
Men rekryteringen gick trögt 1 början, vilket broder Johannes Bernard!
ju redan hade antytt i sitt brev av år 1441. Hän skyllde då på den
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första klosterplatsens olämplighet, men problemet hade säkert en större
räckvidd än att vara enbart en fråga om klostrets placering. Jag skall åter-
komma tili denna sak.

För Johannes Bernardi, som nu erhöll löfte om att få återvända så
snart en plats blev ledig, fanns det också andra motiv än enbart anpass-
ningssvårigheter och hemlängtan. Hän var verkligen ålderstigen och sjuk-
lig, och bara ett år efter återkomsten måste hän på Åbobiskopens inrådan
avsäga sig föreståndarämbetet och sända moderklostret en förnyad anhål-
lan om att få komma tillbaka. Den förmedlades av den första ”modern”
i Nådendal, syster Katarina Bengtsdotter, som återvände tili Vadstena den
3 augusti 1445 av viiken orsak får vi inte veta.

Det hade värit meningen att broder Hans Kyle skulle ledsaga syster
Katarina. Men hän var nu tvungen att överta föreståndarskapet efter
Johannes Bernardi, och det var i stället lekbrodern Simon som åtföljde
henne. De hade med sig brev tili Vadstena både från den avgående
"fadern”, från broder Hans Kyle och från den nya ”modern”, Marga-
reta Arvidsdotter. Alla dessa brev har gått förlorade, men i avskrift har
bevarats ett långt svar tili broder Hans från den nye Vadstenakonfessorn
Magnus Unnesson. Brevet, som broder Simon medförde vid sin åter-
resa tili Finland ett par veckor senare, omnämner de förlorade breven
och också ett bifogat svarsbrev från Vadstena, där broder Hans Kyles
övertagande av föreståndarskapet bekräftades.

Om Johannes Bernardi skriver Vadstenakonfessorn i det bevarade bre-
vet (FMU 6649):

”1 fråga om broder Johannes Bernardis återvändande är det enda som
jag fått klart för mig att hän på grund av sin sjukdom på Åbobiskopens
enträgna uppmaning har avsagt sig sitt ämbete och att hän överhuvud-
taget har för avsikt att återvända hit. Men av hans brev framgår inte
när och hur hän kommer ....Broder Simon påstår visserligen mycket
bestämt att hän redan borde vara på väg, men det tror jag inte, efter-
som jag på andra vägar har hört och också ur hans eget brev har utläst
att hän vill avvakta våra budbärare med våra brev och instruktioner.
Dem har hän nu erhållit.”

Broder Magnus frågar därefter om man inte att börja med kunde
finna en plats för den sjuke hos någon, där hän verkligen kunde vila.
I själva verket låg broder Johannes redan för döden. Hän avled den
20 september, bara ett par veckor efter att broder Simon kan ha nått
Nådendal med svarsbreven från Vadstena. Broder Hans Kyle behöll
föreståndarskapet under de närmaste åren.

Också den nya ”modern”, Margareta Arvidsdotter, hade överraskande
no g anhållit om att få återvända tili Sverige, efter hara ett år i Finland.
Broder Magnus’ brev antyder att det fanns problem både i fråga om
hennes egen psykiska hälsa och om samarbetet med bröderna:

”Ni vet att er syster och moder Margareta genom offentliga och
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privata brev enträget har anhållit om att första lediga plats bland
systrarna skall ges åt henne och att hon snarast möjligt skall få kal-
lelse att återvända, utan att någon tillåts lägga hinder i vägen.”

Vadstenakonfessorn ser ingen orsak att bifalla denna anhållan, skri-
ver hän. Syster Margareta motiverar den endast med sinä egna pröv-
ningar och trångmål. Det brev som hon hade skrivit tili konventet
om saken hade man inte ens kunnat läsa upp offentligt, konstaterar
broder Magnus, det skulle ha skandaliserat systrarna.

”Alla och envar, också hennes uppriktigaste och käraste vänner, anser
att hon bör ändra sitt sinnelag. Hon bör lyda och rätta sig efter de
råd som ni och andra av from vandel ger henne. Hon bör också visa
det tålamod som hon har så stort behov av i sinä prövningar och svå-
righeter, i väntan på att er boplats och ert kloster blir rikligare för-
sedda och utrustade, i fråga om personer, byggnader och inkomster.”

I enträgna ordalag uppmanas sedän broder Hans Kyle att söka
avlägsna alla misshälligheter mellan moder Margareta och sig själv
och att vägleda henne med kärlek och tålamod. Broder Magnus säger
sig ha skrivit också tili henne för att be henne avstå från sinä ”envisa
fördomar” och från ali partiskhet, att lyda broder Hans’ och andras
förmaningar och råd och att med det gemensamma bästa för ögonen
älska och vörda alla i Herren utan åtskillnad.

Också ”fadern” Hans får ta emot allvarliga förmaningar. Hän bör
så förvalta sitt ämbete att hän kan svara inför Guds stränga dom. Re-
geln bör efterlevas i ömsesidig endräkt, och klausuren mellan brö-
der och systrar, liksom utåt mot omvärlden, bör respekteras. Ingen
lekman, hän må så vara hur högt uppsatt som helst, får i brott mot
regeln inträda på brödernas och systrarnas område detta både för
att undvika skandal och för att bevara klosterfolkets goda samvete.

I slutet av brevet ges några praktiska och konkreta råd. Bröderna
bör inte i onödan ge utomstående vetskap om klostrets privilegier, detta
för att undvika misstolkningar. Vid behov kan man muntligt läsa upp
vissa punkter i privilegiebreven, men skriftliga kopior bör inte ges åt
andra. Bröderna får en särskild förmaning att vara försiktiga i sitt
umgänge med dominikanerna, som från sitt generalkapitel hade sänt
några representanter tili Vadstena. De hade i hårda ordalag klagat
över Nådendalsfolket och över birgittinerna i allmänhet och bett Vad-
stenakonfessorn förbjuda dem att insamla allmosor eller annat tili do-
minikanernas förfång.

Det slags svårigheter som vi här skymtar var inte säilsynta under
medeltiden. Det uppstod lätt konkurrens mellan olika ordnar eller
mellan klosterfolk och stiftspräster, i synnerhet när ett nytt kloster
började få vind i seglen, blev ett populärt vallfartsmål eller drog tili
sig klosterkallelser. Också i Nådendal tycks både rekrytering och finan-
siering ha mött kritik från vissa kyrkliga kretsars sida. Men detta mot-
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stånd hade utan tvivel också sin naturiiga förklaring och ett visst be-
rättigande. Ett exempel därpå ger frågan om rekryteringen av präst-
bröder tili Nådendal.

Enligt Birgittas klosterregel skulle majoriteten av klosterfoiket innan-
för klausuren vara systrar, sextio tili antalet. Brödrakonventet hade be-
tydligt mindre proportioner, men det ställde Stora krav på de inträ-
dande, När skaran var fulltalig, bestod den av tretton präster, fyra
diakoner (i praktiken var också de oftast prästvigda) och åtta lek-
bröder. Särskilt i fråga om prästbröderna stod det finländska birgittin-
klostret inför ett mycket svårare problem än Vadstena. Birgittinerna
hade nämligen ingen egen prästutbildning utan intog som prästbröder
färdigt utbildade präster. Ofta var det sådana som redan hade många
år av tjänstgöring bakom sig. Moderklostret kunde rekrytera sitt klos-
terfolk från alla de svenska stiften, och tidvis också från de övriga
nordiska länderna. Där tycks problemet faktiskt ofta ha värit att få
platserna att räcka tili för alla som sökte inträde. Men i Nådendal var
bristen på prästbröder markant inte bara i början, utan också under
flera senare tidsperioder.

På systrarnas sida beredde tillväxten av allt att döma inga större
svårigheter. Utom de två Åboflickor som vi redan har nämnt vittnar
bevarat källmaterial om ett tiotal nya systrar under det första decen-
niet, och det finns utan tvivel andra, som inte har fått sinä namn för-
medlade tili eftervärlden. Men att från det i befolkningsavseende svaga
Åbo stift på en gäng ta tretton (eller sjutton) präster skulle ju ha
betytt en verklig åderlåtning av prästerskapet, och några sådana am-
bitioner kan man väl knappast ha hyst. Ett visst minimum av präster
måste klostret i alla fall ha för att alls kunna fortleva.

Den ”kanik och magister” som enligt Johannes Bernardis brev av
år 1441 redan då planerade att inträda tycks inte ha fullföljt sinä
planer. Det kan eventuellt vara fråga om kaniken och magistern Jöns
Magni som i juli 1445 representerade klostret i Österbotten (FMU 2627).
Hän slutade sinä dagar som ärkediakon vid domkapitlet.

Först år 1448 omtalar bevarade källor den förste inhemske kloster-
brodern. Den Henrik Finke som då planerade att inträda (FMU 2748)
kallas dock inte ”dominus” utan var antagligen lekbroder. Men natur-
ligtvis kan det ha funnits några enstaka finländska prästbröder utan att
urkunderna vittnar därom. För systrarna betalades ofta provent vid
intagningen, och deras namn bevarades då genom gåvobrevet. I präs-
ternas fall tycks man i allmänhet ha ansett att den utbildning de med-
förde var tillräcklig som ”provent”, i varje fall finns det säilän några
skriftliga belägg för att de betalade någon sådan.

Under 1440-talets första år tjänstgjorde prästen Thomas Henriks-
son som klostrets kapellan i Masku och Nådendal. Mycket talar för
att hän är identisk med den broder Thomas, som på 1450-talet redan
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hade nått en inflytelserik stälining inom klostret och inom hela orden.
Också i Vadstena var det vanligt att präster som planerade inträde
först tjänstgjorde vid klosterkyrkans prebenden eller i stadens försam-
lingskyrka. Broder Thomas kan i så fall ha inträtt någon gång efter
april 1442, då hän sista gången som kapellan bevittnade en kloster-
urkund.

I sitt brev tili Vadstena hade broder Hans Kyle ställt några frågor
rörande två personer, som sökte inträde i klostret. De omtalas i myc-
ket förtäckta ordalag i Vadstenakonfessorns svarsbrev av år 1445. Den
ene av dem var redan medlem av birgittinorden (”fratre N. seu persona
nostre ordinis”). Av sammanhanget framgår att hän tidigare hade be-
sökt Vadstena och fått löfte om en plats där, så snart en sådan blev
ledig. Broder Magnus håller nu i sitt brev fast vid att personen i fråga
enligt den gjorda överenskommelsen först skall inträda i moderklostret
för att därifrån i sinom tid överflyttas tili Nådendal.

Är det här fråga om en finländsk präst, som hade hiivit munk i något
birgittinkloster på kontinenten och som nu önskade överflyttas tili Nå-
dendal? Vi vet ingenting om hur saken utvecklades, i varje fall finns
det inte någon anteckning om att en sådan person skulle ha inträtt i
Vadstenaklostret.

Om initialen N. i broder Magnus brev står för Nicolaus, kan det
möjiigen vara fråga om den Nicolaus Swert från Finland, som år
1438 inskrevs vid universitetet i Leipzig och redan följande år i Louvain,
där hän avlade artes-examen år 1441. Hän nämns aldrig som präst i
hemlandet. Häradshövdingen i österbotten Olof Svärd intygade år 1451
(FMU 2879) att hän tidigare, under sin hustrus livstid, hade donerat
ett gods tili Nådendals kloster. Var Nicolaus kanske son tili honom, inte
tili hans bror Henrik, som man tidigare har antagit (Ä. sv. fr. sl. s. 208)?
Då kan det tänkas att Olof donerade godset i samband med sonens
inträde i Nådendal. När klostret på 1480-talet i en nödsituation fick
hjälp från Vadstena, omtalas en annars okänd ålderstigen generalkon-
fessor vid namn Nicolaus, som då avsade sig ämbetet tili förmån för
Vadstenabrodern Arvidus Nicolai (FMU 6689).

Den andra personen som önskade inträda omtalas i broder Magnus’
brev i mycket vördnadsfulla ordalag:

”Vad den andre som ni skrev om angår om hän är den som jag
avser, bör hän intagas enligt regelns föreskrifter, och efter en vecka
eller så bör hän otvivelaktigt valjas tili föreståndare, på grund av sin
upphöjda värdighet och sin auktoritet och tili nytta och ära för ert
kloster.”

Formuleringen ger tydligt vid handen att det här är fråga om en
person i mycket hög stälining, som hade planer på att förena sig med
klostret i Nådendal. Det kan knappast vara fråga om någon annan än
biskop Magnus Tavast. Biskopskrönikan antyder att hän ursprungligen
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hade haft för avsikt att bygga sig ett hus innanför brödernas klausur,
när hän på grund av sin höga ålder avgick från biskopsämbetet. Hän
avstod dock från denna pian, står det, och byggde sig i stället ett hus
på andra sidan viken, ett stenkast från klostret. Att planen var aktuell
så tidigt som år 1445 framgår dock inte ur denna käila.

På sensommaren 1446 reste den tidigare Vadstenakonfessorn Hans
Borquardsson över tili Finland. Hans främsta ärende var att söka ordna
frågan om Vadstenaklostrets gods och fiskerättigheter i Kymmene. Men
eftersom hän också stannade en rätt lång tid i Nådendal, kan man
anta att moderklostret ville bättre sätta sig in i Nådendalsfolkets prob-
lem.

Kymmenefrågan hade på konungens vägnar behandlats av några riks-
rådsmedlemmar på Stockholms slott i mars 1446 (FMU 2658), men
den hade framskjutits tills man haft tillfälle att kontakta Karl Knuts-
son, som då var hövitsman på Viborg, I juli hölls ett rådsmöte i Stock-
holm, dit broder Hans Borquardsson och en annan broder då begav
sig för andra gången. Urkunden från i mars vidimerades där av bis-
koparna Åke i Linköping och Magnus i Åbo och av inte mindre än
fyra finländska rådsmedlemmar, Henrik Klasson, Henrik Bidz, Nils
Olofsson av Särkilaks och lagmannen Matts Mårtensson. Av allt att

döma slog broder Plans sedän följe med dem, när de vände tillbaka tili
Finland,

I Finland hölls det årliga prästmötet i Åbo i samband med Jungfru
Marie födelsefest den 8 september. Den 9 september vidimerade bis-
kopen, domprosten och ärkediakonen i Åbo ett tidigare brev som gällde
Kymmenefisket. Tydligen deltog broder Hans i prästmötet, men begav
sig sedän tili det närbelägna Nådendal, säkert varmt välkomnad av klos-
terfolket. Där stannade hän över vintern. På vårsidan ämnade hän bege
sig tili Kymmene, men resan fick ett abrupt slut, då hän insjuknade i
feber och dog på vägen den 4 mars 1447 (FMU 2667). I sin notis om
dödsfallet berömmer Vadstenadiariet hans lärdom, hans skrivarfärdighet,
lagkunskap och predikokonst och hans nitälskan för Frälsarens orden och
regel. Vi får hoppas att Nådendalsfolket hade dragit nytta av dessa hans
gåvor under den tid hän vistades bland dem.*

* Om biskop Magnus’ planer på att inträda i Nådendal, se Klockars, Magnus Tavast,
Birgitta ooh birgittinerna, HTF 1976, s. 32 ff.
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Planteringen slår rot

Trots bakslag och svårigheter började birgittinklostret i Nådendal så små-
ningom slå rot i den finländska jordmånen. De sista åren av biskop Mag-
nus långa levnad hän dog år 1452 tycks ha värit en genombrotts-
tid i klostrets historia, och kanske ännu mer än tidigare var biskopen själv
då personligt engagerad i klostrets angelägenheter.

Den åldrige prelaten gav också ett avsevärt ekonomiskt stöd åt den
nya planteringen. Biskopskrönikan omtalar att hän bekostade byggandet
av kyrkans högkor och sakristia. Att börja med uppförde man en provi-
sorisk träkyrka, men stenkyrkans murar började snart resas runtomkring
den, och då var det antagligen de av biskopen bekostade delarna som
först färdigställdes.

Redan år 1442 omnämns en Thideka timmerman i Nådendal, och tro-
ligen var det hän som under brödernas överinseende svarade för upp-
förandet av de första klosterbyggnaderna. Alltför provisoriska kan de väl
inte ha värit för att ge skydd i Finlands bistra kiimat. Säkert räknade
man också med att en del av dem skulle stå kvar rätt länge.

Hur länge träkyrkan fick tjänstgöra som gudstjänstrum vet vi i varje
fall inte. I Vadstena hade uppförandet av klosterkyrkan tagit flera tio-
tal år i anspråk, och helt färdig var den inte ens när Nådendal grunda-
des. Men Blåkyrkan i Vadstena var av större format, och dessutom hade
bygget där skadats svårt av en större eldsvåda bara några år efter klost-
rets högtidliga invigning år 1384.

Men också i Nådendal var klosterkyrkan av ansenlig storlek för fin-
ländska förhållanden. Redan träkyrkans mått var väl tilltagna, 27X15
meter, och därtill kom ett kor på 7, meter. Eftersom Vadstena-
konfessorn i sitt brev av år 1445 insisterade på att klausuren mellan
bröder och systrar och mellan klosterfolket och yttervärlden skulle res-
pekteras, får vi anta att det redan i den provisoriska kyrkan fanns en av-
skild del för systrarnas räkning, även om det inte var en nunneläktare
som i den slutliga kyrkan. I högkoret skulle bröderna sjunga sin tide-
gärd och sinä mässor.

Sommaren 1449 omtalas en Engelbrekt glasmästare. Hans namn
liksom Thideka timmermans antyder tyskt eller baltiskt ursprung. Vid
denna tid, eller redan därförinnan, hade alltså någon del av stenkyrkan
nått det stadium att man hade börjat tillverka och inpassa glasfönstren.
Sannolikt var det just högkoret, kanske också den närmaste delen av lång-
skeppet, som först blev färdiga. Vid någon tidpunkt kan man då ha rivit
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ned koret i träkyrkan och förenat den direkt med de nybyggda delarna.
Då såg man från kyrkan rätt in i högkoret, som ungefär motsvarade den
nuvarande ingångsvestibulen i väster. Det dominerades av ett stort, nu-
mera igenmurat glasfönster.

I koret skulle enligt Birgittas föreskrifter finnas tretton apostlaaltaren,
ett för var och en av prästbröderna, med den helige Petrus’ altare i niit-
ten, Brödernas ingång tili sakristian och högkoret låg på sydsidan. All-
mänheten hade på den tiden tillgång tili kyrkan genom en port på öst-
gaveln, medan systrarna åtminston i den färdiga stenkyrkan kom
in direkt från systrakonventet genom en port på nordsidan.

De finländska bröderna och systrarna var vid det här laget redan i
majoritet, inte bara därför att allt flere sökte inträde i klostret, utan också
därför att Vadstenafolkets skara snabbt hade decimerats. År 1447 avled
syster Kristina Hansdotter. Samma år återvände broder Klemens, och an-
tagligen också lekbrodern Simon, tili moderklostret. Syster Sigrid Hen-
riksdotter dog år 1450, och kort därefter fick hennes son, prästbrodern
Olof, kallelse att bege sig tillbaka tili Vadstena. När hän vid årsskiftet
1450—51 kom dit med moderns lik, åtföljdes hän antagligen också av
sin släkting syster Katarina Eriksdotter. Några år senare skulle broder
Olof komma att väljas tili biskop av Västerås.

Den allra förste pionjären och klosterbyggaren i Nådendal, lekbrodern
Laurens Håkansson, slutade sinä dagar där i juni 1451, och sedän åter-
stod av Vadstenafolket endast ”fadern” Hans Kyle, ”modern” Margareta
Arvidsdotter (som tydligen hade kömmit över sinä första svårigheter),
syster Helena Hinzadotter och kanske syster Katarina Dansdotter,
om vars senare öden källorna inte ger några som helst upplysningar.

Det faktum att moderklostret kallade hem en del av pionjärerna vitt-
nar ju indirekt om att de redan hade kunnat ersättas med inhemska kraf-
ter. Det finns också andra tecken på att tillströmningen av nya systrar,
och i någon mån också bröder, fick större fart under senare hälften av
1440-talet. Sannolikt passade man på att kombinera broder Hans Borquards-
sons besök år 1446 med en intagning av ordensfolk. Den kan ha ägt mm
i samband med den heliga Birgittas kanonisationsfest i oktober. En urkund
utfärdad den 8 oktober (FMU 2674) vittnar om att många av klostrets
vänner då befann sig i Nådendal.

Brevet i fråga, ett utförligt aktstycke, som har bevarats i original med
alla sigill intakta, är utfärdat av Margit Vibrudsdotter. Hermes far, Vibrud
Kortumma, hade i slutet av 1300-talet förvaltat Stenberga med underly-
dande gods och var tydligen också en tidigare ägare tili Ailos gård. Mar-
git bekräftar i sitt brev några donationer som hon och hennes man, väp-
naren Bengt Krok, två år tidigare hade gjort tili klostret. Sedän dess har
hon av släktingar återlöst några fädernegods, som hon nu vill skall
räknas som hennes dotters provent (”skulu ssrdelis henne prowenta oc
ingifft wara”). Klosterfolket hade i ett brev två år tidigare (FMU 2581)
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lovat att intaga dottern i klostret, om hon själv så önskade (”sen henne
swa siaelwe thekkis”). Eftersom modern nu preciserar hennes provent,
hade hon tydligen uppnått laga ålder och beslutat att inträda. Kanske hon
hade fått sin klostervigning i samband med Birgittafesten.

Ett flertal andra gods skänktes också tili klostret vid denna tidpunkt,
även om originalbreven i många fall har gått förlorade och uppgifter om
donationerna finns endast i odaterade eller vagt daterade anteckningar eller
avskrifter. Jag har redan nämnt att häradshövdingen Olof Svärd skänkte
ett gods. Andra hälften av samma gods i Pennis i Lemo socken
donerades tili klostret av Henrik Klassons farbror, riddaren Bengt Lydiks-
son (Djäkn) och hans hustru Valborg Jönsdotter (EMU 2867). Valborg
och Olof Svärds hustru, Elin Jönsdotter, var tydligen systrar, gården var
deras arvgods. De tycks också ha värit befryndade med biskop Magnus,
som beseglade brevet på Valborgs vägnar. En annan av urkundens beseg-
lare, riddaren Henrik Bidz, kallas slottshövitsman i Åbo. Det i avskriften
odaterade brevet måste därför vara skrivet senast år 1446.

En annan donation samma år fick klostret av väpnaren Olof Broders-
son (Skytte) och hans hustru Margit Mårtensdotter, en systerdotter tili
biskop Magnus (EMU 2679). (De är farföräldrar tili 1500-talsbiskopen
Martin Skytte.) Det var sannolikt också ungefär då som väpnaren Gödik
Fincke och hans hustru Karin, biskopens brorsdotter, donerade ett gods
på Luonnonmaa tili klostret (EMU 4136).

Det är iögonfallande att de flesta av dessa donatorer på något sätt var
släkt med biskopen. Hade kanske donationerna samband med det av ho-
nom bekostade högkorets invigning? Eller är det fråga om någon eller
några gemensamma släktingars inträde i klostret?

Ett rätt stort antal bevarade brev från de närmast följande åren vitt-
nar om proventgåvor i samband med klostervigningar eller om gods-
donationer gjorda av sådana som på sin ålderdom ville bli omhänder-
tagna i klostrets "borgargård”. I sitt brev av år 1446 talar Margit Vibruds-
dotter om ”borgarbordet utantill”, som alltså redan då stod regelbun-
det dukat för klostrets tjänstefolk och skyddslingar. De sistnämnda kunde
t.o.m. vid sjukdomsfall få maten serverad i sin egen ”stuga”. Borgar-
gården låg utanför det egentliga inhägnade klosterområdet, troligen unge-
fär där Nådendals prästgård senare byggdes.

Just nu vill vi i första hand få veta något om ”klosterfolket innanför”,
innanför de murar som åtminstone provisoriskt hade rests för alt skilja
de helt klostergivna från yttervärlden. Vad kan vi få veta om dem? Vad
var det som drev Bengt Kroks dotter och andra tili ett så avgörande
steg som inträdet i klostret innebar? Någon helhetsbild kan vi inte få ur
bevarade källor, därtill är de alltför glesa. Men urkunderna ger oss i alla
fall flera intressanta glimtar.

Systrarna kan indelas i två kategorier. Den ena består av de unga
flickor som tidigt hade placerats i klostrets vård eller som i varje fali
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kom tili klostret direkt från föräldrahemmet. Vi har sett att de ofta
vistades där flera år före den slutliga klostervigningen. Å andra sidan
fanns det också äldre kvinnor som sökte inträde vanligen är det fråga
om sådana som relativt tidigt hade hiivit änkor.

Vad de unga flickorna angår var det säkert ofta föräldrarna som i
första hand avgjorde saken, även om flickorna själva måste ge sitt bifall
innan de slutligt avgav klosterlöften. De hade då en möjlighet att dra
sig tillbaka, och f m Birgitta Magnusdotters fosterdotter ger oss ett exem-
pel på att så ibland också skedde. Minimiåldern för det slutliga inträdet
hade av den heliga Birgitta satts tili aderton år, en relativt hög ålder
på en tid, då flickorna annars ofta bortgiftes betydligt tidigare. Troli-
gen placerades flickorna i klostrets yttre avdelning ungefär vid den tid
då de annars skulle ha ingått giftermål på det sättet fick de en be-
tänketid på några år. Också novisåret före löftesavläggelsen skulle enligt
Birgittas föreskrifter tillbringas utanför klausuren.

Mot medeltidens slut anhöll några av birgittinklostren på kontinenten
om påvlig tillåtelse att få tillämpa en lägre mträdesålder. Härav får vi
väl dra den slutsatsen att Birgittas bestämmelser därförinnan hade följts,
alltså också vid den tidpunkt, då Nådendal växte fram. Även breven om
borgardöttrarna Greta Nilsdotter och Margareta Laurensdotter vittnar om
en flerårig förberedelsetid, under vilken föräldrar eller släktingar beta-
lade ett årligt underhåll för postulanterna.

Änkorna stod i en klass för sig under medeltiden. De var i praktiken
mycket mera självständiga än andra kvinnor, även om de formellt hade
en eller flere manliga släktingar som förmyndare. När någon av dem
beslöt sig för att inträda i klostret, kan man därför anta att hon ofta
gjorde det av eget initiativ, även om den motivering som ges i bevarade
urkunder är kopierad enligt gängse formulär.

”Det väre allom veterligt att eftersom världen är bedräglig och dess
vällust förgänglig och för de flesta ändas med sorg och bedrövelse, och
eftersom den fattiga själen skall få lön efter sinä gärningar, därför vill
jag genom Guds gåva och den helige Andes ingivelse, medan jag ännu är
helbrägda och i min krafts dagar, för Guds kärleks skull och för min
själs bestånd frivilligt överge världens omsorger och dess fåfänglighet,
dra försorg om min fattiga själ och ge mig själv in i Vår Frus, den he-
liga Annas och den heliga Birgittas kloster i Nådendal för att där för-
bliva med systrarna i Guds tjänst tili min död.” (FMU 2629.)

Det är ankan Katarina Olofsdotter, mor tili syster Greta Nilsdotter,
som skrev eller lät skriva detta, när hon själv i juli 1445 gav
provent i samband med sitt inträde i klostret. Jag skall senare återkom-
ma tili syster Katarina, om vars bakgmnd vi bar flera uppgifter än om de
flestas.

För birgittinbröderna var åldersgränsen vid inträdet tjugufem år, samma
ålder som krävdes för prästvigning, men många av bröderna var betyd-
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ligt äldre vid inträdet. I deras fall var det naturligtvis ofta fråga om ett
självständigt avgörande, en personlig kallelse. Men som jag har antytt
kunde yttre omständigheter och kyrkliga myndigheter lägga hinder i vägen,
särskilt för präster som ville följa en dylik kallelse. Det kan t.o.m. hända
att det var sådana svårigheter som hindrade själve biskop Magnus att

redan tidigare avsäga sig sitt ämbete och inträda i Nådendal.
Ett delvis ganska svårförstått brev från Vadstenakonfessorn Magnus

Unnesson ger oss några antydningar om att Nådendalsklostret faktiskt
hade haft svårigheter att övervinna i samband med intagandet av präst-
munkar, Brevet (EMU 2896) är daterat den 23 september 1451 och
riktat tili Åbokaniken Laurens Skytte, som bara två veckor därförinnan
hade donerat ett gods tili klostret som provent för sin systerdotter, änkan
Katarina Skofadhs. Av Vadstenakonfessorns brev framgår att också herr
Laurens hade planer på att inträda, likaså en ”broder” tili honom, kanske
en medkanik. Det framgår också att planerna redan var av gammalt datum,
men att det fanns ”orättfärdiga” som hade lagt hinder i vägen. Jag åter-
ger en del av broder Magnus’ svårtolkade brev i en ställvis ganska fri
översättning:

”Välsignad väre Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader som enligt
nyheterna i ert tili mi g riktade brev, som jag och minä broder med
glädje mottog i går i sin Stora barmhärtighet har fött er och er
broder, om vilken ni skriver, på nytt tili ett levande hopp. Det har för-
nyat våra förhoppningar, som redan hade börjat sinä på grund av det
långa dröjsmålet, och samtidigt har de orättfärdigas hopp och förmäten-
het, som inte sä litet har stått i vägen för grundandet och utvecklandet
av vårt kloster i Nådendal och dess innevånare, slutligt tillintetgjorts.”

Med fortsatta bibelcitat uppmanas adressaten att inte lämna sin äls-
kade broder kvar i den onda världens frestelser utan tillsammans med
honom inträda iklostret (”religionem profitemini et intretis”).

Det fanns dock något smärre hinder i vägen för den broder som
också önskade inträda. Av för oss okänd orsak var hän tydligen tvungen
att ännu vänta en viss tid. Laurens Skytte hade i sitt brev tili Vadstena-
konfessorn bett denne om något slags dispens i denna sak, en dispens
som broder Magnus dock säger sig inte kunna ge utan att bryta mot sin
regel eller den kanoniska rätten. Det kan vara fråga just om åldersgrän-
sen för inträde i klostret. Eller hade ”brodern” kanske som kanik stu-
derat utomlands på domkapitlets bekostnad och därför, som sed var,
förbundit sig att tjänstgöra ett visst antal år vid katedralkyrkan?

”Därför, vördnadsvärde herre och älskade broder i Kristus, visa tåla-
mod ännu en liten tid, tills er broder har fullbordat det lilla antalet dagar”,
fortsätter Vadstenakonfessorn.

Hur det gick med Laurens Skytte och hans medbroder förmäler käl-
lorna inte. Hän nämns aldrig som klosterbroder, men det finns antyd-
ningar om att planerna hade förverkligats. Lucia Olofsdotter ger Laurens
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Skytte ett silverstop i sitt första testamente av år 1449 men inte i de
senare. Herr Laurens hade tjänstgjort som domkyrkans ekonom, men
åren 1453 och 1454 nämns andra som innehavare av detta ämbete. Att
Åbo domkyrkas Svartbok ännu år 1457 låter honom sitta på S:t Henriks,
d.v.s. domkyrkans, gård (REA 580) beror väl på ett slarvfel vid kopie-
ringen (bör vara 1447) Svartboken har många sådana.

Laurens Skytte var i varje fall inte den ende prästen som vid denna
tidpunkt förenade sig med klostret, och om en del av de andra har vi
säkrare uppgifter. Vi skall återkomma tili dem.*

* Om tidpunkten för syster Katarina Eriksdotters återrresa tili Vadstena, se T. Nyberg
i PHT 62 (1964), s. 162.

Om Vibrud Kortumma, se Suvanto, a a, s. 59 ff.
Påvlig dispens i fråga om inträdesålder, se Nyberg, Dokumente und Untersuchungen,

nr 52.
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Inhemska bröder och systrar

Köpmanshustrun Katarina Olofsdotter hörde tidigt tili klosterfolkets
vänner. Tillsammans med sin man Nils Andersson Sakko bodde hon
i en Åbogård i två våningar, ”med källare, tomt och bodar”. Eftersom
hustru Katarina säger sig ha ägt två tredjedelar av gården, mannen bara
en tredjedel, var det kanske hon som hade övertagit huset och affärerna
efter sinä föräldrar. Nils ägde också ett gods i Voivala i S:t Karins, och
dessutom besatt makarna var sin "faellabod” vid åns norra Strand.

Nils Sakko avled någon gång omkring år 1440, och kort därefter
gifte änkan bort den ena av sinä döttrar, Margit, med Anders Olofs-
son, som också hän kallades Sakko. Svärsonen flyttade in i gården och
övertog så småningom affärerna. Den andra dottern, Greta, anförtrod-
des, som vi har sett, åt Nådendals kloster och vigdes tili syster någon
gång före 23 september 1444, då klostret bytte bort jord i Voivala, tro-
ligen hennes provent. Jag har redan citerat vad modern Katarina skrev,
då hon själv följande år inträdde som syster i Nådendal, med halva
gården i Åbo och en av strandbodarna som provent (EMU 2629).

Vi skulle inte ha haft kännedom om alla dessa fakta, om inte dot-
tern Margit två år senare, efter sin mans död, vid landsrätten hade
framfört krav på godset i Voivala. Kätten sände två befullmäktigade tili
klostret för att uppteckna modern Katarinas redogörelse för saken. Det
mycket detaljrika brevet, daterat den 29 maj 1447 och bevarat i origi-
nal, bevisar nogsamt att dottern Margit och hennes man redan hade
fått betydligt mera både av fadersarvet och av moderns ägodelar än de
100 mark som hade givits tili klostret med systern Greta. Landsrätten
förkastade därför också hustru Margits krav.

Utom hälften av Åbogården och en av strandbodarna hade på dot-
tern Margits lott fallit hela köpmanslagret och alla affärstillgångar samt
praktiskt taget allt lösöre i gården. Lagret omfattade humle, sait, kläde,
lärft, 250 alnar vadmal, nya kopparkärl, kittlar och grytor. Bland lös-
öret uppräknas nio kannor, nio tennfat, eldkar, kittlar och grytor, dynor,
lakan, bolster, dukar, bonader, silverskålar och skedar. Mätt med den
tidens mått var det ett välbärgat hem.

Ett år senare dyker dottern Margit en sista gång upp i kalloina. Hon
hade då gift om sig med skräddaren Jöns Friis och tydligen flyttat in
i hans hus i staden. Den 10 augusti 1448 sålde hon sin hälft av för-
äldrarnas gård tili klostret och fick i delbetalning den strandbod som
hade hört tili moderns provent.
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Syster Katarinas brev har gett oss några glimtar av den borgerliga
miljö från vilken en del av det första Nådendalsfolket hade kömmit.
Breven ger oss också ett typexempel på ett slags svårigheter som klost-
ret i likhet med många andra medeltida kyrkliga institutioner gång
på gång hade att ta itu med, d.v.s. att donatorernas släktingar gjorde
anspråk på redan skänkta gods. Det är skäl att i rättvisans namn påpeka
att detta inte var något som infördes först av Gustaf Vasa och hans
underlydande det skedde många gånger långt före reformationstiden.
Naturligtvis med den skillnaden att det efter reformationstiden oftare
än förr var klostret och kyrkan som drog det kortare strået.

Katarina Olofsdotter och hennes barn var befryndade med det högsta
borgerskapet i Åbo. Vid sitt inträde i klostret nämner hon borgmästa-
ren Henrik Buskman och rådmannen Anders Kaland som sinä och dot-
terns förmyndare. Det var ju i vanliga fall släktingar som fick detta
uppdrag. Också den förste kände inhemske klosterbrodern Henrik Finke
tillhörde samma kretsar. Hans mormor, Elseby Nilsdotter, var gift just
med Henrik Buskman. Hon hade bakom sig ett tidigare äktenskap med
en Hans Flincke, som också hän hade ägt en gård i Åbo (se FMU 3265),
och det framgår inte med säkerhet tili vilken av hennes två makar Hen-
rik Finke var dotterson. Men hans förnamn ger anledning att förmoda
att det var borgmästaren Henrik.

Den 1 maj 1448 skänkte hustm Elseby åt sin dotterson ett gods i
Räntämäki och en gatubod med tomt i Åbo på vissa villkor. Hon skriver:

”Ok eepthir thy hän asr thaes begaerande ok hafuir ther wilia ok
nöghio til at giffua sig in til brödhra i Nadhindals klostir ok tagha
klsedhebonadh met thöm, tha skal förscrifna godz ok gatubodh met
allas theris tillaghom, som för asr sakt, wara hans jngifft ok prouenta;
ok ther met skal ok systir ok brödher j förscrifna Nadhindals klostir
tagha mik j syna gudhelika bönir ok aminnelse ok mins kasra framfarna
husbonda syad Hanis Flicke, Gudh hasnne nadhogher wari, swa laenge
klostrit standher.”

Eftersom gården i Rantamäki hörde tili dem, för vilka klostret bara
några månader senare beviljades frälse av konung Karl Knutsson, kan
vi anta att brevet skrevs i samband med Henriks inträde i klostret. Bre-
vet ger oss ytteriigare några detaljer om hans släkt på moderns sida.
Mormodern hade ärvt gården av sin mor Elin, som, utom med den Nils
som var far tili mormodern, också värit gift med Åboborgaren Hans van
Werden. Det är alltså här fråga om flera generationer Åboborgare med
tyskt släktinslag.

Henrik Finkes mor hette Birgitta, men det finns inga som helst upp-
gifter om hans far (befryndad med Gödik Fincke?). Själv är Henrik
troligen identisk med en Hinrek Finke, som år 1437 blev medlem i
S:ta Gertmds gille i Stockholm (Småst. på fsv. s. 307). Varken där
eller i mormoderns brev kallas hän ”herr” (en titel som regelbundet
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gavs åt alla prästmän), och det är därför troligt att hän ingick i klost-
ret som lekbroder.

Också en annan lekbroder, Jonas Alfsson, hade sannolikt inträtt i klost-
ret redan under dess första decennium, När hän första gången omnämns
i bevarade källor, hade hän redan lämnat Nådendal och befann sig i
Vadstena. I ett brev, som biskop Olof Magnusson skrev tili Vadstena-
bröderna år 1453 och som jag skall återkomma tili, finns ett postscrip-
tum, där Äbobiskopen ber att Nådendalsbrodern ”frater Jonas laycus”
skall återsändas tili sitt kloster. Enligt biskopen var hän "ytterst nöd-
vändig” för skötandet av klostrets angelägenheter. Av allt att döma allt-
så en betrodd lekbroder, som kanske hade sänts tili Vadstena i klostrets
ärenden och där valt att "hoppa av”.

Trots biskopens uppmaning tycks broder Jonas inte ha återvänt tili
sitt kloster. I stället beviljade den påvlige penitentiarien Dominicus i
Rom den 7 januari 1454 lekbrodern Johannes Alveris ansökan att från
sitt kloster Nådendal övergå tili ett annat av samma eller strängare regel.
Brevet är riktat tili biskopen i Linköping, sägs det, eftersom broder
Jonas på grund av de långa avstånden inte kunde sammanträffa med
sin egen "ordinarius”. Brevet talar också om de "legitima skäl som gör
att hän inte med själsfrid och gott samvete kan stanna kvar”, en fras
som dock återkommer i många iiknande dispenser och som därför inte
behöver tas alldeles bokstavligt. Men något vägande skäl måste väl bro-
der Jonas i alla fall ha haft för att gå ända tili påven med sinä svårig-
heter.

Vi vet ingenting om broder Jonas’ bakgmnd. Men eftersom faders-
namnet Alf inte hör tili de vanliga, kan det tänkas att hän var son tili
den Alf Skrivare, av vars änka biskop Magnus köpte ett gods år 1439
(REA 483). Kan hän kanske vara identisk med den 'Johannes Djäkn”
som var biskop Magnus sändebud tili Vadstena år 1438 och som tyd-
ligen då hade planer på att bli munk? Mer än gissningar kan det inte
bli på denna punkt.

Inte heller om Jonas Alfssons fortsatta öden vet vi mycket. Hän
nämns aldrig i Vadstenadiariet. Däremot förekommer hän i en lista
över Vadstenafolket år 1462 (AC 1332), sedän försvinner hän ur käl-
lorna.

Om de f lestä av det nya klosterfolket på 1440-talet är uppgifterna
ännu mera knapphändiga. Jag bar nämnt den dotter tili Bengt Krok
och Margit Vibrudsdotter som troligen definitivt inträdde i klostret år
1446. Av breven framgår att hon var en av fyra systrar och att hon
hette antingen Margit eller Kristina (de två övriga systrarna var redan
gifta). I förbigående bar vi också redan nämnt Elin Knutsdotter, ingiven
år 1445 av prästen Henrik Makerland, och Birgitta Jönsdotter Nobis,
som den 3 april 1446 fick överta det proventgods i Sverige som fru
Birgitta Magnusdotter Porse ursprungligen hade donerat för en annan
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postulant. Elin Knutsdotter nämns sista gången, när klostret den 12 mars
1456 bytte bort det stenhus i Stockholm som hade värit hennes pro-
vent. Birgitta Jönsdotter Nobis är en av de få inhemska klostersyst-
rar, vars dödsår vi känner tili. Hon avled år 1496 och hann alltså till-
bringa närä femtio år i klostret!

Fm Lucia Olofsdotter nämner i sitt testamente av år 1449 (FMU 2818)
och ännu år 1455 (FMU 2970) en annars okänd syster Clara i Nådendal
(hon skulle få en guldring). Namnet är ytterst ovanligt i Finland.
Det kan vara ett antaget klosternamn, sådana förekom, i synnerhet när
alltför många systrar råkade ha samma namn. Också syster Clara avled
år 1496.

Från Åbo borgerskap härstammade hustm Valborg, änka efter Rud,
som också hon hade gett en "faeldbod” i Åbo som proventgåva. Hon
var avliden, när hennes dotter Gertmd med man den 2 november 1448
bytte tili sig boden mot en äng på Lietsala. Gertmd, som var gift med
Nils Olofsson Orowayn, levde ännu år 1477 och omtalas då som en av
de äldsta kvinnorna i Åbo (REA 662—663). Därav kan man dra den
slutsatsen att hennes mor trettio år tidigare också hade värit rätt ålder-
stigen. Det är möjligt att hon hade betalat "provent” för att bli om-
händertagen på ålderdomen, inte för att inträda som klostersyster.

Bland klostrets närä vänner har redan nämnts häradshövdingen Peder
Karpelan. Hän donerade den 31 ma] 1449 ett gods i Lemo socken
som provent för sin dotter Elin. När en annan dotter vid namn Birgitta
ett tjugutal år senare inträdde i klostret, på grund av sin svaga hälsa
som "stekarhusjungfru” (FMU 3454), sägs hon vara Peders och hans
hustm Ingegerds enda kvarlevande barn, Syster Elin var alltså då av-
liden, likaså hennes tre bröder, Laurens, Henrik och Matts, av vilka de
två förstnämnda tycks ha värit präster.

Väpnaren Greger Andersson (Garp) hade i sitt första äktenskap värit
gift med en syster tili biskop Magnus och hade vuxna barn med henne.
Någon ogift dotter att inge i klostret hade hän dock inte. Just före sin
död gav hän i stället den 4 februari 1449 ett gods i Vemo som provent
för den ”fattiga systern” Katarina Olofsdotter (den andra systern med
detta namn);

. hulka jak anamar fore minä dotter, ok skal hon pliktogh vara
ok flere systra ok brödher j Nadhindals klostre at bidhia fore mine siael
ok minä forasldra siasla.”

Redan något år tidigare hade Gregers andra hustm Anna Jönsdotter
på samma sätt adopterat en annan ”fattig syster”, Katarina Jönsdotter
från Stockholm (FMU 2776), som skulle be särskilt för henne och
hennes tidigare man Lasse Finne samt båda deras föräldrar. Provent-
godset, som låg i Karhiniemi i Hvittis, hade värit Lasse Finnes morsarv.

Väpnaren Lars Larsson hade antagligen fått tillnamnet Finne under
en vistelse i Sverige, där hän hade gift sig med Anna Jönsdotter, som
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förde ett renhorn i vapnet. Som morgongåva hade hän gett henne bl.a.
sin sätesgård i Eura socken. Efter sin far ägde Anna ett gods i Göt-
lunda socken närä Arboga. På sin ålderdom ingick fru Anna efter sin
andre makes död som "leksyster utantill” i Nådendals kloster.

På sin mor Johannas sida hade Lasse Finne en kusin Rikissä Olofs-
dotter, som den 3 augusti 1449 ingav sin dotter Birgitta i klostret.
Också hennes proventgods var beläget i Karhiniemi. Dessutom hade
Birgittas bror (halvbror?), prästen Olof Kusta, prebendat i Åbo, två
dagar tidigare skänkt en äng i klostrets närhet som bidrag tili systerns
underhåll. Syster Birgitta Anundsdotters far, som redan var avliden,
kan eventuellt vara identisk med den Anund Niklisson som sägs ha
värit borgmästare i Ulfsby år 1427 eller 1437 (se FMU 1854). Mo-
dern Rikissä var släkt också med den redan nämnde kaniken Lars Lars-
son Skytte, som då själv hyste planer på att bli munk.

Också i ett helt annat sammanhang har syster Birgitta Anundsdotter
namn gått tili eftervärlden, Man har funnit initialerna BA på ett bevarat
altarbrun från Hvittis kyrka, som har tillverkats i Nådendals kloster.
Antagandet att de syftar på Birgitta Anundsdotter förefaller trovärdigt,
det låg närä tili hands att just hon fick i uppdrag att brodera altar-
prydnaden för sin hemförsamlings kyrka.

Är 1449 intogs antagligen också prästen Olof Andersson i Nåden-
dals kloster. Hän är den förste inhemske prästbrodern som vi har säkra
uppgifter om och också den förste bland klosterfolket som veterligen
var av nyländsk härstamning. Före inträdet hade hän tjänstgjort som
kyrkoherde i Bjärnå, kanske tillsatt att klostret, som där hade patronats-
rätten.

Broder Olofs far var frälsemannen Anders Gudmundsson, som ägde
gods i Pojo och som under åren 1433—1442 omnämns som syneman
i Esbo, Pyttis och Lojo (EMU 2068, 2479; REA 470). Hans hustm
var en dotter tili Nils Djäkn, ägare tili flera gods i Pojo och Karis, bl.a.
den gård i Sandnäs, Karis, som dottersonen skänkte klostret vid sitt inträde.
Nils Djäkn hade pä 1420- och 1430-talet tjänstgjort som t.f. lagman
och underlagman på Åland.

Bägge föräldrarna var redan avlidna, när Olof Andersson som kyrko-
herde i Bjärnå den 3 mars 1449 donerade sitt mödernegods i Karis
tili klostret i Nådendal. Donationsurkunden beseglades av biskop Mag-
nus och dennes systerson Matts Mårtensson, lagman i Söderfinne. Olof
Anderssons eget sigiil visar ett vapen som påminner om det tavastska,
sannolikt var också hän på något sätt släkt med biskopen.

Brevet säger ingenting om att herr Olof skulle ha inträtt i klostret
i samband med sin godsdonation, men biskopens närvaro i Nådendal
ger oss anledning att tro att så var fallet. I varje fall var Olof präst-
munk den 11 oktober följande år, då en av hans bröder, Hans Anders-
son, stadfäste gåvan. En annan bror, Jop Andersson i Halikko, sålde tio
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år senare, den 25 november 1460, sitt fädernesgods Gumnäs i Po jo,
tili klostret, som enligt honom hade närmaste inlösningsrätt ”a myns
brodhers vegnae, Olaffs Andree, som sik ther haffwer ingiffuit j Gudz
tiasnisth”.

Broder Olof hade också andra syskon, och av allt att döma hade
någon av dem eller deras efterkommande försökt komma åt det gods
som hade donerats tili klostret. Samme Jop Andersson intygade därför
den 2 mars 1461 i brödernas ”talport” i Nådendal att brodern Olof
aldrig hade fått mer än vad honom tillkom av föräldraarvet. I mot-
sats tili vad några hade påstått, skriver Jop, hade Olof snarare gett
honom och hans syskon också sin egen del av arvet efter fadern Anders
Gudmundsson. Jop eller Jeppe Andersson hade också senare transak-
tioner med klostret, och i ett av hans brev, daterat den 8 april 1465,
nämns brodern Olof sista gången i bevarade urkunder.

Om vi låter biskop Magnus Tavasts dödsår, 1452, utgöra gräns för
den första perioden i klostrets historia, är det inte många fler av det
inhemska klosterfolket som vi känner tili. De enda återstående som
nämns under åren 1451 och 1452 är kaniken Lars Skytte och hans sys-
terdotter Katarina Skofadhs.

Lars Skyttes klosterplaner har jag redan utförligt behandlat i före-
gående kapitel. Huruvida de också förverkligades vet vi inte med sä-
kerhet, men det förefaller antagligt. Inte heller systerdottern Katarina
hade ännu fått sin slutliga invigning, när morbrodern den 8 september
1451 donerade en del i Karhiniemi i Hvittis tili klostret. Godset hade
hän tillbytt sig av sin ”svåger” Sven Spinke, gift med syster Birgitta
Anundsdotters moster Kristina (FMU 2850),

”Svåger” (swagher) kunde man under medeltiden kalla varje manlig
frände genom giftermål, t.o.m. svärfar eller svärson. Om Lars Larsson
Skytte och Sven Spinke var svågrar i nutida mening, måste Kristina
och Rikissä Olofsdöttrar ha värit kanikens halvsystrar på moderns sida,
eftersom de har olika fadersnamn.

Den 24 juni 1451 omtalas en Jonis Skofat som syneman i Åbo.
Kanske var hän hustru Katarinas man eller en släkting tili mannen
(hemma från byn Skofatt i Korpo?). I varje fali hade Katarina hiivit
änka före september samma år, och morbrodern tycks ha tjänstgjort som
hennes förmyndare. Själv planerade hän då redan att inträda i Nådendal,
och det låg närä tili hands att placera också systerdottern i klostret.
Godset i Karhiniemi hade hän tydligen i varje fali planerat att skänka
tili klostret, Katarinas inträde gjordes inte tili villkor för donationen:

”Om det täckes Gud och systrarna och bröderna i nämnda Nåden-
dals kloster att anamma min systerdotter hustru Katarina Skofadhs in
tili sig i klostret som en fattig syster, då skall nämnda gods räknas
som hennes provent, och därtill giver jag också med henne fem läster
råg. Men skulle så vara, vilket Gud förbjude, att hon får något vik-
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tigt hinder eller någon sjukdom som gör att hon inte kan inträda, då
skall klostret likväl behålla godset. Men de fem lästerna råg skall de
ge henne tillbaka att föda och uppehålla sig med, så länge de räcker.
Och därmed skall systrarna och bröderna vara förpliktade att be tili
vår Herre för mig och minä föräldrar och att ha både dem och mig i
sinä gudliga böner och i sin åminnelse, så länge klostret står..

* Om altarbrunet i Hvittis, se A. Nordman, Naantalin nunnien käsitöitä, i Muisto*
julkaisu Naantalin 500-vuotisjuhlaan (1943).
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Kungar och biskopar

Unionskungen Kristoffers regeringstid i Norden blev inte lång, hän
avled barnlös i januari 1448. Hans oväntade bortgång inledde en ny
politisk orostid i det svenska riket och i hela Norden. Marsken Karl
Knutsson valdes i juni tili Sverige konung, danskarna utsåg däremot
tili sin härskare Kristiern I av Oldenburg, som snart äktade kung Kristof-
fers unga änka Dorotea. Norges sympatier var delade mellan de två.
Den nordiska unionen var på nytt ohjälpligt splittrad.

Den period av yttre oro och inre söndring som härmed inleddes i
det svenska riket återverkade utan tvivel åtminstone indirekt också på
Nådendalsklostrets utveckling. Här får vi säkert söka en bidragande
orsak tili att det ännu skulle dröja så länge ända tili år 1462
innan klostret slutligt kunde invigas.

Den nye svenske konungen hade tidigt hört tili klostrets gynnare.
Som marsk hade Karl Knutsson värit en av de rådsmedlemmar som
fattade beslutet att grunda det finländska birgittinklostret. När rådet tre
år senare donerade Helgå gård i Bjärnå tili klostret, var det ärkebis-
kopen Nils Ragvaldsson och riksföreståndaren Karl Knutsson som i rådets
namn utfärdade brevet. Är 1442 utbetalade Karl pantsumman för går-
den tili Gödik Fincke d.y. och hans medarvingar. Under de följande
åren, då hän ju faktiskt vistades i Finland, ger källorna däremot inga
antydningar om att hän skulle ha haft förbindelser med eller visat intresse
för klostret i vardande.

Men för ali del, det finns flera omständigheter som man inte får
förbise. För det första är bevarade källor ju långt ifrån fullständiga,
något som medeltidshistorikern alltid på nytt måste rista in i sitt eget
och i andras medvetande. Mycket talar t.ex. för att en gård i Rasalaks
närä Viborg som klostret ägde på 1450-talet var en gåva av Karl Knuts-
son. Enligt en bevarad anteckning hade hän år 1444 inköpt bl.a. denna
gård (FMU 2573).

För det andra bör vi hålla i minnet att vad förbindelser beträffar låg
Viborg längre borta från Nådendal än Stockholm. Karl Knutsson hade
ju inte hela Åbo biskopsdöme i förläning som man före Kristoffers
trontillträde hade lovat honom utan hade nödgats väljä mellan de
två viktiga slottslänen Åbo och Viborg och valt det senare. Åbo län,
där Nådendal var beläget, hörde inte under hans hövdingdöme, inte
heller Korsholms län eller Åland. Hän vistades visserligen i Åbo en
tid, innan drotsen Krister Nilssons död år 1442 öppnade vägen tili
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Viborg för honom. Men därefter tycks hövdingdömet på slottet vid
östgränsen för det mesta ha tagit hela hans intresse och tid i anspråk.
Också på Tavastehus och Raseborg, som hörde under hans hövdingdöme,
var vistelserna, att döma av bevarade urkunder, få och korta.

Under tiden hade kung Kristoffer och hans drottning Dorotea på
olika sätt visat birgittinklostren, och i synnerhet Vadstena, sin uppskatt-
ning och välvilja. Kristoffer hade ju fått intresset för Birgittas orden
i arv av sinä föräldrar, och hans död kändes säkert som en stor för-
lust för alla de nordiska birgittinklostren. För Vadstena blev situatio-
nen särskilt ömtålig, när Karl Knutsson och inte Kristiern av Olden-
burg valdes tili konung i Sverige. Klostret hade nämligen ett år tidigare
tili abbedissa valt syster Ingeborg Gertsdotter, dotter tili greven Gert
av Holstein och moster tili Kristiern I,

Åtminstone tili en början visade sig dock också den nyvalde konung
Karl välvillig mot birgittinerna. För klostret i Nådendal utfärdade hän
ett skyddsbrev så tidigt som den 10 juli 1448, knappt två veckor efter
kröningen, som hade ägt mm på Petms och Paulus festdag den 29 juni.
Brevet beviljade samtidigt frälsefrihet för ett antal av klostrets gods.
Dessa privilegier utverkades kanske av biskop Magnus, som hade assis-
terat Linköpingsbiskopen Nils König vid kröningshögtidligheten tillsam-
mans med bl.a. biskop Åke från Västerås, en annan av Nådendals-
klostrets vänner.

Att det var biskopen i Linköping och inte ärkebiskopen som för-
rättade kröningen i Uppsala berodde på att den nyvalde ärkebiskopen
Jöns Bengtsson (Oxenstjerna) inte ännu hade vigts tili sitt ämbete.
I själva verket fick hän sin konsekration redan följande dag, den 30
juni, av samma biskopar som hade krönt kung Karl.

Den nye ärkebiskopens far, Bengt Jönsson, hade under konung Kris-
toffers tid värit mycket betrodd och hade efter hans död verkat som
riksföreståndare. Hans hustru, mor tili ärkebiskopen, var en dotter tili
drotsen Krister Nilsson, som kung Karl en gång hade behandlat mycket
skymfligt. Alla fömtsättningar fanns för motsättningar mellan den ny-
krönte konungen och den nyvigde ärkebiskopen, och utan tvivel var det
under dessa förhållanden klokt att låta kröningen komma före biskops-
vigningen och inte tvärtom.

Den åldrige Äbobiskopen Magnus kunde inte undgå att vara med-
veten om denna spänning eller om de mycket delade meningar som också
annars fanns i fråga om den nye konungen. Men knappast anade hän
väl ändå, när hän bistod vid kröning och biskopsvigning, att hän under
sinä få återstående levnadsår skulle nödgas uppleva begynnelsen av de
bittra strider, i vilka just ärkebiskopen och kung Karl skulle stå i met-
sättä läger.

Halvtannat år efter kung Karls trontillträde ägde biskopsskifte mm
i Åbo stift. Den 4 februari 1450 beviljade påven Nicolaus V i Rom
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den mer än nittioårige biskop Magnus’ ansökan om att få avgå från
sitt ämbete. Bara några dagar efterät tycks ”electus” Olof Magnusson
ha vigts tili biskop där i kristenhetens huvudstad, som just då firade ett
jubelår. I den påvliga kammarens böcker kallas Olof ”electus” den 9

mars, men "biskop” den 10 och den 12. Också enligt biskopskrönikan
fick hän sin vigning i Rom. Domkapitlet måste alltså ha förrättat sitt
vai i Åbo redan innan biskop Magnus’ avsägelse hade beviljats, eller
också i Rom, dit faktiskt åtminstone fem av kapitlets medlemmar tycks
ha följt sin domprost och blivande biskop på en jubelårets vailfärd
(se FMU 2826 och 2827 d).

Den nye Åbobiskopen var släkt med sin företrädare och hade på hans
bekostnad vistats många år i Paris, där hän inte bara hade avlagt sin
magisterexamen i filosofi utan också hiivit "baccalaureus" i teologi. Hän
hade tjänstgjort som Parisuniversitetets rektor och värit dess sändebud
både vid kyrkomötet i Basel och hos den franske konungen. Det var
alltså en betrodd och erfaren man som nu övertog ledningen i Åbo
stift.

Nådendals kloster tycks under Olof Magnussons biskopstid ha haft
att kämpa med svåra problem. De politiska oroligheterna kan ha spe-
lat en roll i detta sammanhang, åtminstone i den meningen att de för-
svårade eller avbröt förbindelserna med moderklostret. Men problemen
låg säkert också på andra pian, som bara antyds i källorna och som
det därför är svårt att få något riktigt grepp om. Det råder i varje
fall inget tvivel om att det ibland tycks ha gnisslat ganska illa i den
nye biskopens förhållande tili klosterfolket.

Svårigheterna kan naturligtvis ha haft sin upprinnelse redan under
Olofs tid som domprost, då biskop Magnus ofta vistades utanför stif-
tet och det de facto var domprosten som skötte stiftets angelägenheter.
Kan hän ha haft någon del i det motstånd mot rekryteringen av präst-
bröder som vi redan har omtalat? Om motsättningar fanns redan under
biskop Magnus livstid, är det väl ändå troligt att biskop Olof av hän-
syn tili sin vördade företrädare sökte dämpa dem, så länge denne levde.
Men år 1452 avled Magnus Tavast på sin Nådendalsgård. Hän lades
tili vila i det kor i Åbo domkyrka som hade helgats också åt den heliga
Birgitta. Ganska snart därefter tycks det ha kömmit tili något slags kon-
frontation mellan biskop Olof och Nådendalsbröderna.

Låt mig först som en sammanfattning av biskop Magnus’ verksam-
het för Nådendalsklostrets sak citera ett avsnitt ur biskopskrönikans pane-
gyriska skildring av denne kyrkofurste:

”Han överförde systrar av Frälsarens orden i Vadstena tili Åbo stift
och uppförde som främste gmndare deras kloster i Nådendal. På egen
bekostnad lät hän där bygga sakristia och högkor, och på grund av den
fromma nitälskan som hän hyste för denna klostergemenskap lät hän
uppföra åt sig ett eget residens på andra sidan vattnen, men avstod
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från att bygga ett hus åt sig innanför brödernas klausur."
Kronikan berättar i fortsättningen att biskop Magnus också för ali

framtid hade inkorporerat Masku församling med klostret och gett det
alla biskopliga inkomster och rättigheter i denna socken. "Men", fort-
sätter kronikan, "på grund av att bröderna i detta kloster i otacksamhet
satte sig upp mot” (reballabant) "hans efterträdare herr Olof, och också
av andra skäliga orsaker återkallade nämnde Olof och hans domkapitel
denna donation.”

Efter biskop Olofs död försökte klostret på 1460-talet genom en hän-
vändelse tili påven återfå sinä rättigheter i Masku. I de påvliga breven
av år 1465 och 1466 (EMU 3278, 3315) får vi en redogörelse för saken
ur den andra partens, klosterfolkets, synpunkt. Breven säger att inkorpo-
reringen på biskop Magnus tid hade skett med domkapitlets och för-
samlingsprästens medgivande och hade fått skriftlig bekräftelse. ”Men”,
säger brevet av år 1465, "denna inkorporering hade Abobiskopen Olof,
saiig i åminnelse, senare återkallat på grund av vissa orsaker som gjort
honom upprörd (certis ex causis animum suum mouentibus).” Det se-
nare ännu mera detaljerade brevet framhåller att klostret redan i många
år i lugn och ro hade åtnjutit dessa rättigheter, när biskop Olof ”utan
skälig orsak" och utan att en enda gång ha taiat med systrarna och abbe-
dissan om saken hade återkallat dem.

Vad som egentligen hade hänt torde vi aldrig få veta i detalj. Men
vissa sammanhang kan vi i alla fall ana oss tili, om vi noggrant läser
några bevarade brev. Det första är ett brev från biskop Olof själv tili
Vadstena kloster. Det är skrivet på Kustö biskopsslott den 24 augusti
1453 och mottaget i Vadstena den 6 oktober (EMU 2927, 2932), alltså
året efter biskop Magnus’ frånfälle. Efter sedvanliga hälsningar skriver
biskop Olof:

”Efter att genom en plantering av den Högstes hand, d.v.s. er klos-
terorden, Herren Sebaots vingård har sträckt sinä rankor från ert heliga
kollegium ända tili våra gränser och gett upphov tili Nådendals kloster,
har kärlek tili och hängivenhet för er klostergemenskap vuxit fram hos
många, och vi hoppas att med Guds hjälp denna er späda planta i sinom
tid skall nå sin mognad och bära riklig frukt, förutsatt att den ständigt
vattnas av erä heliga förmaningars och faderliga föreskrifters vatten-
flöden.”

Efter denna ordrika inledning kommer biskop Olof tili sitt egent-
liga ärende. Hän ber att klosterbröderna i Vadstena för att skydda
och bevara denna nya plantering och för att hindra fienden att skada
den genom utsående av sitt onda utsäde skall bekräfta utnämnandet
av broder Hans Kyle tili ämbetet som ledare (”officio presidentis”).
Biskopen säger att hän, på grund av att det så tydligt var en trängande
nödvändighet (”euidenti necessitate pemrgente”), hade övertalat broder
Hans att åtaga sig uppgiften, fastän denne på allt sätt hade försökt att
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draga sig undan. Ifall Vadstenabröderna var angelägna om att främja
klostrets sak, borde de nu ge sin bekräftelse, fortsätter biskop Olof.
Därmed skulle de göra Gud en stor tjänst, öka sitt klosters anseende
och också förplikta biskopen själv att på olika sätt visa dem sin välvilja.
Inbäddat i den sista satsen ligger ett tydligt hot om att den biskopliga
välviljan kommer att undandras dem, om bröderna inte följer
rådet.

Bakom alla de mjuka orden och fraserna framstår den nye Abobis-
kopen som en man som vet vad hän vill och ämnar driva sin vilja
igenom, Talet om fienden som ämnar så sitt onda utsäde antyder att

det i Nådendal fanns folk med awikande åsikter om utnämningen. Med
hjälp av svarsbrevet från Vadstena tili biskopen kan vi också i Stora
drag skissera något av det händelseförlopp som ligger bakom.

Tyvärr har ett brev från Nådendal, som Vadstenafolket mottog sam-
tidigt med biskopens brev, gått förlorat, men svarsbrevet tili Abobisko-
pen, daterat den 15 oktober, ger oss glimtar av dess innehåll. Kloster-
folket hade valt, eller hade för avsikt att väljä, en broder Thomas tili
”fader”. Brevet talar dels om ”det vai som de har för avsikt att för-
rätta” (eleccionem illam super qua earum versatur intencio), dels om
"det vai av broder Thomas som ägt mm” (eleccionem de fratre Thoma
factam). Med stort eftertryck och i invecklade ordalag ogiltigförklaras
detta vai, med hänvisning tili birgittinernas regler för ett ännu inte invigt
dotterkloster. Enligt dessa regler var det Vadstenafolket som skulle för-
rätta valet, Nådendalsbröderna och systrarna kunde endast bekräfta eller
godkänna det.

Man hade alltså anordnat en valförrättning i Vadstena, säger brevet,
och ”den större och klokare delen” (maior et sanior pars) hade röstat
på broder Hans. Om det var av undfallenhet för Abobiskopen eller där-
för att broder Hans naturligtvis var bättre känd i Vadstena än den
finländske broder Thomas framgår inte. Naturligvis kan det också ha
funnits andra vägande skäl som vi inte känner tili.

Varför överhuvudtaget en ny ”fader och forman” skulle valjas i Nå-
dendal vet vi ju inte heller. Biskopens kandidat, broder Hans Kyle, hade
innehaft detta ämbete redan under många år, alltsedan broder Johan-
nes Bernardi på gmnd av sjukdom avsade sig uppdraget sommaren 1445.
I urkunderna omtalas Hans Kyle som ”fader” den 19 december 1446,
den 1 december 1448 (FMU 6652) och den 17 juli 1451 alltså
endast två år före de nu omtalade händelserna. Hade också hän avsagt
sig uppgiften på grund av stigande ålder? Eller var det andra bland
klosterfolket som hade yrkat på ett ombyte på ledarposten? I varje fall
hade Nådendalsfolket önskat väljä broder Thomas, som här omnämns
första gången i källorna och som tydligen inte var i biskopens gunst.
Eftersom biskopen i sitt brev talar om den ”späda plantan” och insisterar
på att Vadstenabröderna skall fortsätta att vattna den, ansåg hän kanske
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helt enkelt att de inhemska klosterinvånarna inte ännu var tillräckligt
erfarna och mogna att själva ta ansvar.

En intressant detalj i Vadstenaklostrets brev är uppgiften att valet
inte hade värit enhälligt, utan att några av systrarna hade röstat på ”en
annan av våra broder”. Var det kanske systrar, som tidigare själva hade
vistats i Nådendal och kände tili förhållandena bättre? Man skulle tycka
att de övriga systrarna inte hade haft någon anledning att gå emot ma-
joriteten.

Den abbedissa som tillsammans med konfessorn Botolf utfärdade bre-
vet tili Åbobiskopen hörde för övrigt också tili Nådendalspionjärerna.
Ämbetet som abbedissa innehades nämligen då av syster Katarina Bengts-
dotter, som hade värit den första ”modern” i Nådendal. Kung Karl hade
ett år tidigare krävt att abbedissan Ingeborg Gertsdotter och konfessorn
Magnus Unnesson skulle avgå, och för att undvika svårigheter hade klost-
ret böjt sig för hans krav. När kung Karl avsattes fyra år senare, åter-
insattes de på sinä poster. Därförinnan hade syster Katarina redan av-
sagt sig ämbetet på grund av sjukdom och avlidit.

Biskop Olof Magnusson fick alltså tydligen sin vilja fram år 1453
i fråga om föreståndarskapet i Nådendal. Men hara ett halvår senare
avled broder Hans Kyle den 24 april 1454. Vadstenadiariet antecknar hans
frånfälle och konstaterar att hän i många år hade värit ”prior” i Nådendal
och hade byggt klostret nastan från början. Men ingenting nämns om hans
efterträdare. Troligen var det broder Thomas, eftersom hän bara två
år senare representerade klostret vid ett generalkapitel.*

• Om biskop Magnus Tavast och hans förhållande tili birgittinerna, se Klockars, Ett

brev från Magnus Tavast tili Vadstena kloster, Finska kyrkohist. samf. handl. 93, s. 29 ff.
Ds, Magnus Tavast, Birgitta och birgittinerna, HTF 1976, s. 22 ff.
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Bröder på 1450-talet

Vilka var nu dessa Nådendalsbröder som på 1450-talet gjorde biskop
Olof förtörnad? Biskopskrönikan talar ju om upproriska broder, inte om
systrar. Men det är mycket få finländska broder som vi hittills har mött i
källorna. Av Vadstenamunkarna var såvitt vi vet broder Hans Kyle
den siste som var kvar i Finland.

Jag har redan omtalat lekbröderna Henrik Finke och Jonas Alfsson
samt prästbröderna Olof Andersson och Laurens Skytte jag förut-
sätter då att den sistnämnde hade fullföljt sinä planer på att inträda i
klostret. Men av dessa hade Jonas Alfsson redan övergivit Nådendal,
när hän nämns i biskop Olofs brev av år 1453. I biskopens brewäxling
med Vadstena skymtar vi nu också första gången en broder Thomas,
som av sinä medbröder och -systrar hade ansetts kompetent att väljas
tili brödernas ledare. Av en sådan krävde man säkert dels att hän redan
hade en tids erfarenhet som klosterbroder, dels att hän också besatt en
högre utbildning än bara den som t.ex. domskolan i Åbo kunde ge.

När broder Thomas år 1456 tillsammans med en broder Petrus repre-
senterade Nådendalsklostret vid birgittinernas generalkapitel i Marien-
wolde utanför Liibeck, omtalas hän som "Thomas de Åbo de Valle Gracie
Aboensis diocesis" Thomas av Åbo från Nådendal i Åbo stift. Här
tycks ju det första epitetet "de Åbo" helt överflödigt och motsägs dess-
utom av det följande, "de Valle Gracie". "Av Åbo” måste antagligen
anses som en del av broder Thomas’ gängse namn. Benämningar av
detta slag var vanliga vid inskrivning i utländska universitet. Ett exem-
pel är den Andreas Mathie de Nerpis som år 1397 studerade i Prag och
år 1416 var kyrkoherde i Viborg. I sitt sigill hette hän fortfarande "de
Nerpis”.

År 1422 omtalas faktiskt en "Thomas de Åbo” som studerade i Leip-
zig, men vi vet ju inte om hän är identisk med vår klosterbroder med
samma namn. I så fall hade broder Thomas en lång prästgärning bakom
sig. Jag har redan framkastat hypotesen att det var klostrets kaplan i
Masku, Thomas Henriksson, nämnd i klosterbrev under 1440-talets första
år, som hade inträtt i klostret, Men också andra prästmän vid namn Tho-
mas omtalas, en var kyrkoherde i Pojo år 1434, en annan (eller den-
samme?) i Pyttis 1442 och en tredje i Viborg 1446. I varje fall måste
broder Thomas ha värit en erfaren och kunnig man. En antydan därom
är också det ansvarsfulla uppdrag som gavs honom vid generalkapitlet år
1456 och som jag skall återkomma tili.
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Ytterligare två Nådendalsbröder, Karl Filpusson Odygdh och Hans
Filpusson, hade enligt bevarade källor inträtt i klostret på 1450-talet,
men troligen i båda fallen först efter det omstridda valet av ”fader”
år 1453. Däremot finns det bland sådana munkar som nämns först
senare jag tänker då närmast på de fyra som bevittnade ett brev av
år 1461 några som antagligen var med redan då biskop Olof hade
sin konfrontation med bröderna. Innan jag redogör för det detektiv-
arbete och de hypoteser som namnen på dessa broder har inspirerat
tili, vill jag i alla fali först presentera de två Filpussönerna, som knap-
past var köttsliga broder men antagligen släkt med varandra. Namnet
Filpus hör inte tili de vanliga.

Karl Filpusson Odygdh är en av de få finländska Nådendalsbröder,
om vars familj eförhållanden och tidigare öden vi vet något med säker-
het. Däremot vet vi inte mycket om hans tid som klosterbroder eller
om hans personlighet.

Karls farfar hette också Karl Filpusson och tvistade på 1380-talet
om en gård, Vartsala i Pemar, som senare genom sonsonen skulle
komma i Nådendalsklostrets besittning. Broder Karls far, väpnaren Fil-
pus Karlsson, beviljades frälse av kung Erik år 1407 (FMU 1264) och
omnämns sista gången år 1423. Familjen hade ett jägarhorn i sitt vapen
och var befryndad med den familj på Isonkylä med samma vapen som
jag redan har omtalat bland klostrets närä vänner.

Broder Karl själv nämns första gången år 1437. Den 19 juni detta
år tilldömdes ”herr Karl” av landsrätten i Åbo det redan nämnda Pe-
margodset i en tvist med arvingarna tili dem som på sin tid hade tvistat
med hans farfar. Eftersom brevet talar om ”herr Karl” var hän an-
tingen då redan präst och alltså född senast år 1412 åter ett exempel
på att det var erfarna prästmän som rekryterades tili birgittinklostret.
År 1443 omtalas Karl som ”kyrkopräst” i Lappvesi (FMU 2514) och
år 1452 i Pyttis. Den 23 februari sistnämnda år sålde Karl tili Nåden-
dals kloster ett gods i Masku, som hän hade tillbytt sig mot ett fäder-
negods i Ulfsby. Köpebrevet beseglades av lagmannen Henrik Klasson,
av häradshövdingen Peder Karpelan och av Olof Jönsson, "borgmästare
i Nådendais köpstad”. Detta förtjänar att nämnas, därför att det är första
gången Nådendais stad omtalas i källorna såsom verkligen existerande!

Enligt en Nådendalsförteckning från 1500-talet (FMU 2992) skall
ett räfstebrev år 1455 ha tilldömt herr Karl som då hade inträtt i
klostret den redan nämnda gården i Pemar. Hän hade tidigare över-
låtit den åt sin halvbror Jöns Mattsson (Spora) på vissa villkor, som
inte hade uppfyllts. Äret därpå ledsagade broder Karl de enda åter-
stående av Vadstenapionjärerna, systrarna Margareta Arvidsdotter och
Helena Hinzadotter, på deras återresa tili moderklostret. Tili Vadstena
anlände följet den 5 september 1456. Broder Karl besökte också Stock-
holm i klostrets ärenden antingen i samband med denna resa eller föl-
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jande år (se FMU 3052). Hans namn förekommer sista gången i ett
Vadstenabrev från omkring år 1460 (FMU 6662).

Om Hans Filpusson ger källorna inte många upplysningar. Fru Lucia
Olofsdotter intygar i ett brev (FMU 3311) att hon vid sin mans döds-
bädd Henrik Klasson avled år 1458 hade lovat honom att ”på
hans vägnar och för hans själ” inge en klerk i Nådendals kloster och
betala provent för honom. Eftersom hon inte hade lyckats komma över
något av mannens gods för detta ändamål, hade hon i stället donerat
ett av sinä egna morgongåvegods i Virmo som provent för herr Han-
nes Philippi, när hän intogs i klostret. Eftersom brevet är avfattat flera
år efteråt, vet vi inte exakt när detta skedde. Den 14 februari 1459
var "Hannus Philpusson” i varje fall ännu kyrkopräst i Nousis. Hän
kvitterade då fru Lucias betalning av en mannens skuld tili Nousis kyrka
(FMU 3368, s. 313). Någon gång efter detta datum måste hän alltså
ha lämnat sin församling och inträtt i klostret, men hän nämns aldrig
mera i källorna.

Låt oss mi gå tili brevet av den 2 mars 1461, ett brev som ansågs så
viktigt att det bevittnades av ”fadern” Thomas, fyra andra klosterbrö-
der och fyra Nådendalsborgare. Brevets innehåll har redan relaterats på
tai om broder Olof Andersson hans bror Jop intygar att broder Olof
snarast hade fått mindre än vad honom tillkom av sitt föräldraarv och
att hän alltså inte var skyldig sinä syskon någonting. Närvarande Nåden-
dalsbröder var ”hedherligin oc renliffues man brodher Thomas, fadher
i Nadhendall, brodher Haqon, brodher Peder Olaffson, Jöns Budde,
brodher Olaff Pryz”.

Olaf Pryz (”preussare”) är eventuellt identisk med en 01. Pryzdz,
som nämns som faste vid ett lagmansting i Tövsala den 31 januari
1449. Om sä är fallet, var denne broder Olof antagligen lekbroder och
kanske också släkt med den Lasse Pryz som var skötningsman i Åbo
den 24 juni 1451 och som den 11 februari följande år bevittnade ett
brev i Nådendals kloster.

De fyra återstående var antagligen prästbröder och bör enligt tidens
sed vara nämnda i anciennitetsordning, alltså i den ordning de hade
intagits i klostret. Jöns Budde saknar epitetet "broder”. Om detta inte
helt enkelt är en skrivarlapsus, får det väl tolkas så att hän ännu vän-
tade på sin slutliga intagning. Att hän i alla fall nämns före broder
Olof Pryz beror då på att hän var präst och broder Olof lekbroder.

Om bröderna nämns i anciennitetsordning, hade broder Håkan värit
den längsta tiden i klostret bortsett då från fader Thomas. Den enda
gång Håkan för övrigt nämns i bevarade källor är i ett brev daterat den
2 maj 1465. Fm Elin Nilsdotter skriver där om en händelse som hade
inträffat den dag då "brodher Haquon vart stadfester til confessorem
generalein”, i bl.a. biskop Konrads närvaro. Det kan här knappast vara
fråga om något annat tillfälle än Nådendalsklostrets invigning i början
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av år 1462. Då insattes också dess första valda abbedissa och dess förste
egentlige generalkonfessor i sinä ämbeten. Tili dessa viktiga händelser
skall jag återkomma i ett senare kapitel.

Formuleringen i Elin Nilsdotters brev antyder att broder Håkan ännu
var vid liv, då brevet skrevs, annars hade väl ett ”Gud väre hans s jäi
nådig” eller något motsvarande uttryck fogats tili namnet. Men annars
är ingenting bekant om hans senare öden.

Inte heller broder Håkans tidigare liv kan rekonstrueras. Ingen präst
vid namn Håkan kan med säkerhet identifieras med den blivande kon-
fessorn. På 1440-talet och ännu i början av följande decennium fanns
en Åbokanik Håkan Jönsson (hund), som var prebendat vid Helga leka-
mens och den heliga Birgittas altare i domkyrkan. Biskop Magnus hade
föreskrivit att prebendaten vid altaret om möjligt skulle väljas bland
'biskopens egna släktingar. Om kaniken Håkan fyllde villkoren, var
släktskapen antagligen på hans mors sida, fadern ägde en sätesgård
i Östergötland (EMU 2799). Håkan Jönsson tjänstgjorde också som
biskop Magnus ”officialis”.

Det hade passat bra in i bilden att anta att biskop Magnus före sin
död hade ingett denne sin släkting i klostret. Men det finns ett stort
men! En anteckning omtalar en ”her Hakon”, prebendat vid Helga leka-
mens altare, som avliden år 1454 (REA 567). Det är dock fråga om
en avskrift av en avskrift, och av formuleringen att döma var urkäl-
lan ett rädsprotokoll i en förlorad ”Åbo stads tänkebok”. Möjlighe-
ten finns att den skrivare som vid ett senare tillfäile gjorde utdraget
för domkyrkans räkning kan ha tillagt ett ”Gud hans siael nadhe”, där-
för att Håkan då nyligen hade avlidit. Men det är i varje fali inte
möjligt att bevisa!

Broder Peder Olofsson har i motsats tili broder Håkan fått också sitt
fadersnamn utsatt i brevet. Det beror kanske på, att det fanns mer
än en Petrus bland Nådendalsbröderna. Den andre är då eventuellt den
broder Petrus Petri, som år 1477 hade avancerat tili generalkonfessor.

Peder Olofsson var en mycket vanlig namnkombination. Men i beva-
rade urkunder från 1440-talet finns faktiskt bara en enda präst med
detta namn. Denne Peder Olofsson var år 1448 kyrkoherde i Nagu och
har antagits vara son tili Olof Mattsson (Horn), som förekommer i
urkunder från Åbotrakten och Halikko mellan 1381 och 1415.

Kyrkoherde Peders familj tycks ha hört tili dem som hade rötter på
vardera sidan av Bottenhavet. Hän hade en bror Matts, som var dom-
prost i Uppsala. Domprosten Matts sålde år 1438 ett gods tili den heliga
Annas altare i Åbo domkyrka (REA 474). Hän dog antagligen rätt
snart därefter, ty något år senare hade hän efterträtts som domprost av
den blivande ärkebiskopen Jöns Bengtsson. Det ser ut som om också
herr Peder hade fått sin prästutbildning i Uppsala. Hän är nämligen
med stor sannolikhet identisk med en Peder Olofsson, som år 1434
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var kyrkoherde i Korpo, en befattning som hän kanske innehade ”sine
cura” och skötte genom en vikarie. Hän tjänstgjorde då som "notarius
pubiicus”. I denna egenskap vidimerade hän den 20 juni 1434 ett brev
i Åbo domkyrka (REA 450) och kallade sig då ”präst, kyrkoherde i
Korpo, klerk i Uppsala stift, notarius pubiicus med kejserlig auktoritet”.
För att få ett sådant ämbete måste man ha studerat i utlandet och också
ha avlagt examen i juridik.

Om det nu är fråga om samme Peder Olofsson, hade hän före år
1448 hiivit kyrkoherde i Nagu. Därförinnan hade hän och hans familj
upplevt en tragisk förlust. Hans bror Jöns, kallad Jusse, hade lidit en
bråd död. På vilket sätt vet vi inte, men i varje fall hade olyckan våi-
lats av Gödik Fincke d.y., som vi redan har mött i olika sammanhang.
Den 9 oktober 1447 utfärdade Gödik Fincke ett brev (REA 535) för
att meddela att herr Peder Olofsson och dennes två broder Henrik och
Jeppe på sinä vänners inrådan hade förelagt Gödik att stifta två eviga
mässor. Dessa mässor skulle läsas varje vecka vid S:ta Annas altare
i domkyrkan för deras broder Jusse Olofssons s jäi, ”som mik fatigom
mannse hsende koma scada fore”. Gödik donerade nu efter överläggning
med sin hustru (biskop Magnus’ brorsdotter) gods för detta ändamål.
Man undrar om inte just biskop Magnus var en av de ”vänner” som
här hade sökt stifta fred mellan parterna.

Jusse Olofssons död hade inträffat något år tidigare, ty hans änka,
Margit Hartvigsdotter, hade redan hunnit gifta om sig med fräls oman-
nen Bengt Hamar. Den 19 juni 1447, samma år som Gödik Fincke
stiftade mässorna, donerade hon tili Nådendals kloster ett gods i Ha-
likko, ”före mins ksera framfarna hosbonda siael, Jossa Olafsson, huilke
miskunsambir Gudh wardhe nadhugher”. Systrarna och bröderna skulle
bedja både för honom, för henne själv och för bägges deras föräldrar.
Margit önskade också få sin lägerstad i klosterkyrkan. Det kan ha värit
i detta sammanhang som även Gödik Fincke donerade ett gods tili klost-
ret (FMU 4136).

Följande år, den 16 maj 1448, skänkte kyxkoprästen i Nagu Peder
Olofsson med sinä två kvarlevande bröders samtycke ett gods i Masku
tili Helga lekamens (och Birgittas) altare i Äbo domkyrka. Man tycker
att en sadan gåva skulle passa väl ihop med ett planerat inträde i den
heliga Birgittas och den heliga Annas kloster. Också broderns död kan
ha bidragit tili att aktualisera klosterplanerna. I varje fall nämns herr
Peder inte i källorna efter detta datum, med mindre hän just är iden-
tisk med birgittinbrodern Peder.

Är identifikationen däremot riktig, var broder Peder en mogen man
mellan 40 och 50 vid inträdet i klostret. Hän är väl i så fali också den
broder Petrus som var fader Thomas ”sodus” på resan tili generalkapit-
let i Marienwolde. Det lag närä tili hands att för detta uppdrag väljä
en juridiskt skolad broder.
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Den fjärde av de bröder som nämns första gången år 1461 är den
kände prästbrodern, skribenten och översättaren Jöns Budde. Men på
1450-talet hade hän av allt att döma ännu inte inträtt i klostret, och
jag skall därför återkomma tili honom i ett senare sammanhang.

En Vadstenahandskrift innehåller kopior av två brev från 1450-talet
som har ett visst samband med Nådendal. I det första vänder sig en
präst Petms från Åbotrakten tili broder Magnus Unnesson i Vadstena.
Brevskrivaren säger sig ha samtalat med Vadstenabrodern femton år tidi-
gare kanske under en vallfärd tili birgittinernas moderkloster eller
annars under en vistelse i Sverige. Hän hade då haft vissa planer på
att själv inträda i klostret, men de hade inte förverkligats. Först nu, skri-
ver hän, hade den gnista som då hade nedlagts hos honom flammat
upp på allvar. Också detta brev är för övrigt fullt av utläggningar om
livets obeständighet och brevskrivarens oduglighet. Av någon anledning
ber hän broder Magnus att inte yppa hans planer för Åbo- eller Nåden-
dalsborna.

Broder Magnus svar är daterat den 10 oktober 1456. Korrespondensen
ägde alltså mm bara något år efter biskop Olofs brev om valet av
”fader” i Nådendal. Det kan vara vetskapen om motsättningarna mel-
lan biskopen och klostret som gjorde att denne herr Peder vände sig
tili Vadstena och inte tili det finländska klostret. I sitt svarsbrev upp-
manar broder Magnus honom att så snart som möjligt förverkliga sinä
planer genom att personligen infinna sig i Vadstena och anhålla om
att få inträda.

Någon prästbroder vid namn Petrus blev dock inte intagen i Vad-
stena vid denna tidpunkt. I Nådendal fanns däremot, som vi sett, flera
bröder med detta namn, och det är inte uteslutet att någon av dem är
identisk med brevskrivaren. Den Petrus som ledsagade broder Thomas
tili Liibeck är det i varje fall inte, eftersom deras resa ägde mm just
år 1456,*

* De två breven tili och från Vadstena finns i Linköpings stiftsbiblioteks Cod. Br. 1,
f. Il4v—llsr, Se om dem också B. Klockars, Om några Nådendalsbrev (HA 70), s. 129 f.
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Kontakter utåt och inre tillväxt

Hela 1450-talet var en orolig tid i det svenska riket. Kriget med
Danmark var latent och blossade upp med jämna mellanrum på olika
håll. Därtili kom ett jäsande inre missnöje hos Stora befolkningsgrupper.
Det underblåstes av att skörden slog fel flera år i rad, och enligt Vad-
stenadiariet åtföljdes hungersnöden av pestepidemier.

Diariet ger oss glimtar av flera viktiga händelser under dessa år. Man
märker att klosterfolket så långt möjligt undvek att ta ställning i de po-
litiska konflikterna. Men det lyckades inte alltid, allra minst när de
härskande gjorde intrång på klostrets rättigheter eller tvingade dess
invånare att bryta mot sin klosterregel.

Kung Karl Knutssons förhållande tili birgittinerna var inte entydigt.
Hän gynnade dem på många sätt, men samtidigt träffades också de av
den misstro som alltmer präglade honom, ju mer hans ställning för-
svagades. I januari 1451 begrovs drottning Katarina i Vadstena klos-
terkyrka. Men redan följande år framtvingade kungen, som jag redan
nämnt, avsättningen av den dåvarande abbedissan och generalkonfessorn.
Detta hängde antagligen samman med att hän samma år hade nödgats
slå ner ett upprorförsök.

Är 1454 infann sig kungen i Vadstena tillsammans med sin åtta-
åriga moderlösa dotter Birgitta och yrkade på att hon mot birgittiner-
nas regel men med påvlig dispens skulle intas som syster i klost-
ret. Efter ett prövoår invigdes hon också med pompa och ståt i kungens
närvaro. Karl själv satt i strid med regeln i munkarnas kor, och klos-
terregeln negligerades också på andra punkter, vilket diarieskrivaren nog-
samt noterar. Samtidigt ger hän dock flickan själv ett erkännande för
hennes fromma uppträdande under ceremonin.

Ett år efter denna händelse hindrade kungen Vadstenabröderna att
sända sinä representanter tili ett generalkapitel på kontinenten. Klostret
hade året därförinnan på de andra birgittinklostrens enträgna begäran
gett sitt bifall tili ordnandet av ett generalkapitel, det första på många år
och också det första som ägde rum under Nådendals historia.

På våren 1456, antecknar diariet, mottog klostret den officiella kal-
lelsen tili kapitlet, som skulle hållas i klostret Marienwolde utanför Lii-
beck. Som generalkonfessor tjänstgjorde då broder Michael Sunonis, och
hän utsågs att tillsammans med den avsatte konfessorn Magnus Unnes-
son representera birgittinernas huvudkloster. Men när de skulle anträda
sin resa, hindrades de som sagt av kung Karl, som hänvisade tili att
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danskarnas flotta låg ute i östersjön. Avresan tycks ha stoppats vid en
så sen tidpunkt, att Vadstenafolket inte hade tid eller möjlighet att
sända bud tili de andra klostren. Protokollet från generalkapitlet om-
talar att de övriga församlade i mer än tre veckor förgäves väntade på
Vadstenabröderna, ”med stora utgifter och besvärligheter”, men att man
tili slut måste hålla kapitlet utan dem.

Däremot tycks kung Karl inte ha velat eller kunnat hindra det andra
av rikets birgittinkloster, Nådendal, att sända sinä representanter tili kapit-
let. Bröderna Thomas och Petrus kom lyckligt fram tili Liibeck, antingen
med skepp direkt från Finland eller via Baltikum, där de kan ha slagit följe
med representanterna för klostret Marienthal utanför Reval, Nådendalsbrö-
derna blev alltså de enda representanterna för det svenska riket vid kapitlet.

Inte heller alla övriga birgittinkloster var representerade vid general-
kapitlet. Utom bröderna från Nådendal och Marienthal fanns naturligt-
vis representanter för Marienwolde, vars generalkonfessor Marquardus ledde
förhandlingarna, och dessutom för Marienbrunn (Danzig), Marienkron
(Stralsund) och Marienforst (Bonn) samt tydligen en representant för
Mariager i Danmark. Om jag rätt har förstått den inte alltför lättlästa
handskriften, hade dessutom bröderna i Paradiso (Florens), Maribo (Dan-
mark) och Gnadenberg (Bayern) sänt sitt bifall och sitt medgivande
(”consensu et voluntate fratrum de Paradyso” etc.) tili kapitlet. Klost-
ren i Nederländerna, Norge och England nämns inte alls i protokollet.

Kapitlet avhölls slutligen under första hälften av juli 1456, men
kunde givetvis under omständigheterna inte fatta några viktigare beslut.
De som fattades skulle underställas Vadstenaklostrets godkännande, vil-
ket de antagligen fick. I varje fall kopierades kapitelbesluten ännu på 1600-
talet i en handskrift från Marienforst som jag har haft tillgång tili, och
det tyder ju på att de ansågs ha gällandekraft.

Atminstone ett av kapitlets beslut tycks dock aldrig ha genomförts,
beslutet att tre år senare mötas på nytt tili ett generalkapitel, som skulle
hållas i Marienforst närä Bonn. Redan på 1430-talet hade några av de
tyska klostren försökt införa ett system med generalkapitel vart tredje
år, men i själva verket var och förblev de gemensamma kapitlen ytterst
sällsynta tilldragelser i ordens historia.

Generalkapitlet stadgade också att om man i ett kloster inte hade
någon broder lämplig att valjas tili generalkonfessor, kunde också en
broder från ett annat kloster utses. Under Nådendals fortsatta historia
finns några exempel på att detta beslut efterföljdes. Vid två tillfällen
valdes en broder från Vadstena tili konfessor.

För att övervaka att reglerna efterföljdes tillsatte generalkapitlet ett
slags appellationsnämnd, som bestod av generalkonfessorerna i Vadstena
och Maribo samt en broder från Marienbrunn och en från Marienwolde.
Konfessorerna i andra kloster kunde vid behov be dessa att utnämna en
lämplig visitator.



69

Också under själva generalkapitlet tillsattes två visitatorer, en av dem
var broder Thomas från Nådendal:

"Dessutom ger vi broder Johannes Rabin, vår ombudsman och gene-
raiprokurator, i uppdrag att tillsammans med broder Thomas av Åbo
från Nådendal i Åbo stift besöka den romerska kurian och likaledes
att besöka, visitera och reformera klostren Marienwater närä s’Hertogen-
bosch i Brabant, Marienforst närä Bonn, Gnadenburg i Bayern och Para-
diso närä Florens, samt även andra kloster som de under sin resa kan
vika av tili eller göra en omväg tili, detta i enlighet med den auktoritet
som har beviljats oss av den apostoiiska stolen och konsiliet i Basel.”

Hur och när denna pian förverkligades vet vi tyvärr inte, om nu
inte de följande årens politiska oroligheter helt satte en käpp i hjulet.
Själva beslutet vittnar i varje fali om att Nådendalsbrodern Thomas
åtnjöt ett visst anseende bland sinä medbröder, och om att hän ägde
de kunskaper och egenskaper som kunde krävas av en visitator.

Bröderna Thomas och Petrus kan inte ha värit hemma många veckor
efter generalkapitlet, när de två sista Vadstenasystrarna i Nådendal läm-
nade klostret för att återvända tili Sverige. Kanske man påskyndade deras
planerade avresa för att de skulle kunna ge Vadstenafolket en färsk rap-
port om generalkapitlets förlopp.

Det var broder Karl, som denna gång fick i uppdrag att ledsaga
de två systrarna, Margareta Arvidsdotter och Helena Hinzadotter, som
råkade anlända tili moderklostret den 5 september, årsdagen av deras
gemensamma klostervigning år 1423. I Nådendal hade de tillbragt tolv
resp. fjorton år. Källorna ger oss inga upplysningar om varför de två
systrarna nu lämnade Finland. Det kan ha berott på sjukdom, ålderdom
eller andra personliga omständigheter.

Systrarnas följeslagare kallas i Vadstenadiariet ”herr Karl, präst”. Detta
får väl tolkas så, att broder Karl då, år 1456, ännu inte hade avslutat
sitt prövoår och avgett sinä slutliga munklöften. Redan följande år, den
1 november 1457, kallar en urkund honom ”broder Karl” på tai om
hans besök i Stockholm.

Det besök i Stockholm som här avses kan ju gälla broder Karls
genomresa på väg tili eller från Vadstena. Men sannolikt är det fråga
om ett senare besök i oktober 1457, då kung Kristiern på Stockholms
slott utfärdade skydds- och privilegiebrev för Nådendals kloster. I feb-
mari 1457 hade nämligen upproret mot kung Karl flammat upp med
full låga och tvingat kungen att ta sin tillflykt tili Danzig. Den 2 juli
hade kung Kristiern i Uppsala krönts tili konung också i Sverige.

Klostret i Nådendal låg inte lika närä händelsernas centrum som
Vadstena, och klosterfolket tvingades inte på samma sätt att omedel-
bart ta ställning tili de politiska händelserna. Men så snart den genom-
gripande politiska omvälvningen hade ägt mm och Kristiern hade valts
tili konung, måste klostret i likhet med många andra kyrkliga instanser
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vända sig tili honom, Under rådande kaotiska förhållanden var det nöd-
vändigt för klosterfolket att få sitt rättsskydd och sinä privilegier för-
nyade.

Valet av Kristiern tili svensk konung förrättades midsommaren 1457.
Tili Finland kom kallelsen så kort därförinnan, att de därvarande råds-
medlemmarna hade en giltig ursäkt för att inte infinna sig. Vid kröningen
tycks biskop Olof dock ha värit närvarande, och också i oktober till-
bragte hän några veckor i Stockholm, I hans följe fanns då tydligen
också en representant för Nådendal, antagligen broder Karl.

Den 19 oktober utfärdade kung Kristiern på Stockholms slott sitt
skyddsbrev för Nådendal. Hän tog klostret och klosterfolket i sitt be-
skydd, och också Nådendals köpstad med borgare och inbyggare, kloster-
gården med klostrets syssloman, ”ämbetsmän” (hantverkare), hjon och
tjänare, klostrets avelsgårdar jämte tjänstefolk och alla dess ägor, både i
Sverige och Finland. Hän förbjuder vem det vara må att ofreda eller
betunga dem, med våldgästning eller annat. Skyddsbrevet beviljas för
att klosterfolket så mycket bättre skall kunna förrätta sin gudstjänst,
”ath the magin fridlikare oc rolikare liffua oc sijt vppehelde haffua”.

Följande dag utfärdades ett förläningsbrev, som är mycket mera de-
taljerat. Det gäller nya förläningar. De som klostret redan innehade,
främst Stenberga och Helgå, bekräftades och förnyades först genom ett
brev i juni 1458, också det utfärdat på Stockholms slott.

Detaljeina i förläningsbrevet av den 20 oktober 1457 måste ju bygga
på klosterfolkets egna upplysningar och önskemål, och de bär vittnes-
börd om att klostrets ekonomiska angelägenheter sköttes planmässigt.
De gårdar som klostret fick i förläning låg alla samlade i klostrets när-
het, en del på södra delen av den angränsande ön Luonnonmaa, som
enligt brevet förvaltningsmässigt räknades tili Rimito (norra delen hörde
tili Masku), en del på Lietsala, den Stora halvö, tidigare ö, som bl.a.
omfattade klostret och den lilla köpstaden. Förläningen innebar ju inte
att klostret ägde dessa gårdar, som man ibland felaktigt har tolkat
det, utan att skatteböndernas kronoskatt, sakören, dagsverken och andra
utskylder erlades tili klostret i stället för tili kronan. Det fanns visser-
ligen på samma område också gods som helt var i klostrets ägo och som
odlades av landbönder, arrendatorer. Några sådana gårdar beviljades
frälsefrihet i samma brev, men bland frälsegodsen fanns dessutom går-
dar i andra landsändar, en så långt borta som i Viborgs län. Frälset
gällde också ”ett antal ängsstycken i Reso och i Rusko”, antagligen den
jord som klostret i juni 1454 vid ett ting i Reso hade inköpt av flera
olika personer. Dessa jordstycken hörde säkert tili den "avelsgård” som
var förbunden med själva klostret och som sköttes direkt av dess sysslo-
man eller gårdsmästare och dess tjänstefolk, inte som landbogodsen av
arrendatorer.

Om klostrets inre utveckling under denna period vet vi som vanligt
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mindre än om dess gods och ägodelar. De sista Vadstenasystrarnas av-
resa innebar ju att också på systrarnas sida klosterledningen måste ha
värit i inhemska ”mödrars” händer, men inga urkunder har bevarat
deras namn åt eftervärlden. Donationsbreven bär vittnesbörd om att nya
systrar intogs i klostret, och i samband med invigningen av systrar och
bröder måste klostret också ha haft besök av stiftsbiskopen, som enligt
klosterregeln skulle presidera vid dessa tillfällen. Men inte heller om
biskop Olofs fortsatta förhåliande tili klosterfolket får vi några upp-
lysningar.

Om man får lov att dra några slutsatser av uppgifterna om de få
systrar vars namn har bevarats, tycker man sig märkä en klar förskjut-
ning under 1450-talet jämfört med det föregående årtiondet. En större
procent av systrarna kommer från frälset, inslaget av ”fattiga systrar”
eller systrar av borgarsläkt minskar. Men vi måste alltid komma ihåg att
just frälset hade råd att betala provent för sinä döttrar i form av gods-
donationer, de övriga hör oftare tili de namnlösas skara.

Bland det halvdussin systrar som vi känner tili från tiden 1453—1460
finns en änka, Kristin Laurensdotter, som hade värit gift med Hans
Simonsson i Luokkinais i Lundo, själv hade hon fäderne- och möderne-
arv i Pemar. Kristins två systrar, som den 8 september 1453 bekräftade
hennes proventgåva, var gifta med borgare i Åbo.

Kristin hette också den första kända Nådendalssyster som kom från
klostrets närä grannskap. Hennes far var Nils Smed på Kultaranta, en
by på Luonnonmaa som i våra dagar fått ge plats för presidentslottet
Gullranda. Kristins syster Katrin gift med Henrik Almestadh sålde
den 8 april 1457 sitt fäderne- och mödernearv i Kultaranta tili klostret.
Föräldrarna var alltså då avlidna. Samtidigt bekräftade Katrin och hen-
nes man systerns proventgåva, hon hade alltså redan inträtt i klostret.
Brevet talar om "Nådendals kloster i Finland” uttrycket låter för-
moda att Katrin med man var bosatt i Sverige. Almestadh kan vara en
felskrivning för Alvesta en av flera orter med detta namn ligger strax
norr om Västerås.

En tredje syster Kristin från denna tid kom från trakten av Ulfsby.
Hennes mor Ingeborg änka efter en Jöns Arnikasson samt två
systrar och en svåger bekräftade den 1 mars 1456 proventdonationen,
två gods i Ulfsby. Svågern Anders Japsson, gift med Kristins syster Kat-
rin, skänkte samtidigt en annan Ulfsbygård som provent för sin dotter,
som inte nämns vid namn.

Anders Japsson, som redan tidigare hade haft förbindelser med klost-
ret, förde ett frälsevapen. Från två av Finlands förnämsta inhemska
frälseätter härstammade syster Adliza Nilsdotter, som hade intagits i
klostret före år 1458. Hon var dotter tili riksrådet Nils Olofsson (Stjern-
kors) och Elin Nilsdotter (Tavast), brorsdotter tili biskop Magnus. Det
torp i Halikko som Adliza medförde som proventgåva hade biskopen gett
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hennes mor på dennas ”hindersdag”, dagen efter bröllopet. Vid arvskif-
tet efter fadern år 1458 utbyttes torpet mot en gård i Bjärnå. Bytet be-
kräftades senare av syster Adlizas bror Magnus, blivande domprost och
biskop (FMU 3261). Vi skall återkomma tili honom och tili andra
medlemmar av familjen, som senare också hörde tili klosterfolket.

En dotter tili Olof Assarsson, av en frälsesläkt med rötter i Tavast-
land, nämns som syster i Nådendal i fru Lucia Olofsdotters tredje tes-
tamente av den 2 maj 1455. Också hon heter Kristin särskilt i fråga
om flickorna tycks namngivningen ha värit ganska fantasilös på den
tiden!

År 1458 inträdde klostrets mångåriga vän Anna Jönsdotter, änka efter
Greger Andersson Garp (och före honom Lasse Finne) i klostret, dock
inte som syster innanför klausuren, utan som "leksyster utantill”. Den
10 december 1458 donerade hon i flera vittnens närvaro tili klostret två
gårdar i Vemo, för sig sjäiv och sinä båda män och ”fore alla theris sisela
jak agher goth fore göra, liffuandis oc döda”. Gåvan gavs under förut-
sättningen att hon skulle bli en leksyster utantill och lyda sinä ”förmän”,
modern och fadern i nämnda kloster, enligt regeln för leksystrar, "msedhan
jakfor alderdom skuldh forma ey reglan jnnan til haldha”.

Leksystrarna och lekbröderna utanför klausuren utgjorde ett slags för-
medlande länk mellan klostret och yttervärlden, Som framgår av Anna
Jönsdotters brev, avgav de klosterlöften och förband sig också att dag-
ligen läsa vissa böner. De var klädda i en förenklad klosterdräkt. Dessa
bröder och systrar i klostrets yttre avdelning tycks åtminstone i Vad-
stena med tiden ha hiivit långt flere än man ursprungligen hade räknat
med. Just på 1450-talet hade man där utarbetat en särskild regel för dem,
och det är antagligen den som Anna Jönsdotter hänsyftar på i sitt dona-
tionsbrev.*

* Uppgifterna om generalkapitlet i Marienwolde finns i handskriften A 931 (KB), f.
235—244.

Regeln för klosterfolket utanför klausuren har publicerats i Wadstena kloster-reglor,
utg. av C F. Lindström (1845), s. 1 ff.

Om Lietsala ö, se Suvanto, s. 21.
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Nådendals kyrka och klosterruiner (1922).



Det vackra Kristushuvudet, som i vara dagar har återfått en hedersplats i klosterkyrkan,
får representera alla de framställningar av ”Kristi ansikte” som finns på kyrkans väggar

och konstföremål. Ägare och foto Museiverket.



Klosterkyrkan från Öster. Museiverket.



Av den heliga Birgitta hade klostret säkert mer än en bild. Denna bild av toenne är en
av huvudfigurerna i altarskåpet fran c. 1300. Ägare och foto Museiverket.



Interiör av klosterkyrkan. Museiverket.

Det restaurerade medeltida systraklostret i Vadstena, numera gästhem.



Denna xylografi från år 1876 visar tydligt hur den äldsta låga stadsbebyggelsen i Nåden-
dal dominerades av den högt belägna klosterkyrkan. Kyrktornet fanns inte på medel-

tiden. Museiverket.

Denna gård ("Niemi"), ”tvärs över viken" från klosterområdet, tros vara den plats där
biskop Magnus Tavast hodde och slutade sinä dagar. Källaren kan härstamma från den

tiden. "Viken” sträckte sig betydligt längre inåt än i vara dagar. Museiverket.



Bortom den sentida minnesstenen över Jöns Budde skymtar det enda parti av kloster
murarna som finns kvar ovan jord. Museiverket.

På denna teckning av den paten som broder Jöns Budde skänkte klostret framträder
text och bild klarare än på ett foto. Texten lyder: ”thenne kalk loth brodhär jönes budde

aff nadhendal göra hy stokholm.” Museiverket.



Denna gravSten över klosterfolket i Nådendal, rest 1931, avbildar ett av klostrets tidiga
sigill, som upptill har en bild av Kristi ansikte. Museiverket.
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En viktig vändpunkt

Det är tyvärr för det mesta glest mellan de brev från Vadstena tili Nå-
dendal eller i motsatt riktning som har bevarats tili våra dagar.
Ett av de brev som Finlands Medeltidsurkunder hänför tili den nu be-
handlade perioden (EMU 6663) har sannolikt ingenting att göra med
Nådendal, utan är riktat tili något annat birgittinkloster. Ett annat, myc-
ket intressant brev från Vadstenakonfessorn Magnus Unnesson (EMU
6662) är i den bevarade avskriften utan årtal, men innehållet ger en
möjlighet tili en ungefärlig datering. Vadstenakonfessorn skriver:

”Vet, kära systrar och broder i Kristus Jesus, att vi storligen förundras
över att ni så helt har övergivit oss, att ni varken genom bud eller
genom brev låter oss veta hur det står tili med er lekamligen eller and-
ligen vilket inte är tillbörligt, eftersom det tillkommer oss att på
alla sätt vi kan vårda oss om ert bestånd och er förbättring. Nu må ni
veta att vi genom goda mäns berättelse har fått vetskap om att ni inte
lever så gudligt som ni borde enligt er regel. Därför förmanar vi er i
kärlek och åstundar att ni skall levä i sämja och kärlek med Gud för
ögonen, honom tili vars tjänst ni frivilligt har förbundit er genom er regel.

För att allting skall bli bättre har vi kömmit överens om att ni enhäl-
ligt bör sända hit två av erä broder. Fördenskull befaller jag, general-
konfessorn broder Magnus, på uppdrag av abbedissan och alla systrar
och broder, på Guds vägnar och i enlighet med vår ordens privilegier
och makt, att ni, broder Thomas, fader, eller vemhelst annan som står
i faders ställe och ämbete, sänder hit broder Olof Andersson och bro-
der Karl inom femton dagar efter mottagandet av detta brev .... Och
gör ni det inte, är ni förbjuden att utöva ert prästämbete i kraft av er
egen handling och olydnad, ända tili den dag då ni har avsänt dem
och de är på väg hit. Vi ber också att alla systrar och broder genom råd
och handling skall medverka tili att så sker som här är skrivet

Det här är ord och inga visor! Det stränga brevet skrevs söndagen
Quasimodo, d.v.s. första söndagen efter påsk, men är som sagt utan
årtal. Eftersom broder Karl nämns, måste brevet i varje fall hänföras tili
konfessorn Magnus andra ämbetsperiod. Hän och abbedissan Ingeborg
Gertsdotter hade återinsatts i sinä ämbeten efter att kung Kari år 1457
hade drivits i landsflykt. Dessutom vet vi ju att broder Karl hade besökt
Vadstena hösten 1456, och då broder Magnus klagar över att inte ha
hört från dotterklostret på mycket länge, måste brevet ha tillkommit tidi-
gast något år därefter, troligen under tiden 1459—61.
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Brevet ställer oss inför flera obesvarade frågor. Var det yttre olyck-
liga omständigheter som hade hindrat Nådendalsfolket att hålla kontakt
med moderklostret? Eller fanns där en medveten strävan tili oberoende?
Var ryktena om missförhållanden inom klostret sanna, eller var de falska,
eller åtminstone överdrivna, som rykten ofta är? Broder Magnus manar
tili sämja och kärlek, det har alltså igen närmast värit fråga om brister
i klostrets inre enhet och sammanhållning. Kanske gällde tvisten fort-
farande ledarskapet inom klostret. Vadstenakonfessorn tycks ju inte ens
ha vetat med säkerhet vem som innehade faderns ämbete!

Händelsernas senare utveckling antyder i alla fall att broder Magnus’
brev hade haft åsyftad verkan och förbindelserna mellan klostren hade
återknutits. Antagligen hade Nådendalsfolket åtlytt befallningen och sänt
sinä två bröder tili Vadstena. År 1462 skickade Vadstena i sin tur tre

av sinä bröder tili Nådendal för att slutligt reglera förhållandena inom
dotterklostret och därefter ge det dess självständighet. För att detta skulle
kunna ske måste de dock också ha Åbobiskopens medgivande. Det var
hän som enligt regeln skulle inviga klostret och officiellt ”innesluta”
bröderna och systrarna i deras resp. konvent.

Det var då inte längre biskop Olof Magnusson som satt på Åbo bis-
kopsstol. Hän hade avlidit i februari 1460. I juli samma år hade påven
Pius II stadfäst valet av hans efterträdare, Konrad Bidz, och denne hade
vigts tili sitt ämbete i Siena, där påven då befann sig. Den nye biskopen
var son tili riksrådet Henrik Bidz, lagman i Söderfinne. Biskop Kon-
rads mor var en syster tili Nådendalsklostrets gode vän Henrik Klasson,
lagman i Norrfinne. Bägge lagmännen Henrik hade dock avlidit två år
före Konrads vai tili biskop. Biskop Konrad själv skulle under det föl-
jande decenniet komma att bli mycket invecklad i det stormiga politiska
skeendet och t.o.m. i krigshandlingarna. Men när Vadstenamunkarna som-
maren och hösten 1462 avlade sitt långa besök i Finland, rådde ännu till-
fälligt lugn i riket.

Notisen om brödernas resa i Vadstenadiariet (FMU 3188) ger en
sammanfattning av det som skedde under deras vistelse i Finland. Den
antyder också att motsättningarna mellan Nådendalsbröderna och bis-
kopsstolen inte hade eliminerats ens med biskop Olofs död:

'Tisdagen före Kristi himmelsfärdsdag” (1 juni 1462) ”avreste våra
bröder, konfessorn broder Magnus, broder Rötger och lekbrodern Magnus
Håkansson, tili Finland för att reformera vårt kloster Nådendal och för
att leda dess invånare fram tili ett sant och uppriktigt iakttagande av
regeln och tili deras inneslutande” (inclusio), ”vilket också skedde. Dessa
bröder stannade där hela sommaren för att införa klosterfolket i regelns
observans. De medlade också mellan dem och deras biskop, herr Kon-
rad av Åbo, i några tvistefrågor och utverkade att de slutligt inneslöts
i ständig klausur enligt Frälsarordens regel. Efter att ha genomfört allt
detta väl och troget tili Guds ära återvände de tre bröderna lyckligt tili
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sitt kloster i Vadstena på den helige biskop Martins dag (11 november).”
Generalkonfessorn Magnus och hans följeslagare vistades i dotterklost-

ret i mer än fyra månaders tid och hade sålunda god tid på sig att
lära känna den del av klosterfolket som de inte redan tidigare hade
stiftat bekantskap med. Flera av munkarna hade ju veterligen besökt
Vadstena, andra det gäller också systrarna kan redan före kloster-
tiden ha vallfärdat tili den populära svenska vallfartsorten. Bland präst-
bröderna fanns kanske sådana som hade känt Magnus Unnesson redan
under sin studietid. Det gäller t.ex. om broder Thomas, Ifall hän är
identisk med den Thomas från Åbo som studerade i Leipzig år 1422,
var de två blivande munkarna studiekamrater. Samma år nämns Magnus
Unnonis första gången som studerande i Leipzig, och hän fortsatte att
åtminstone periodvis studera och undervisa där ända tili år 1434. Utom
magister artium blev hän också baccalaureus i teologi och tjänstgjorde
själv som lärare och examinator vid universitetet. Före inträdet i Vad-
stena kloster år 1435 hade hän också hunnit vara skolmästare och kanik
i Linköping.

Broder Magnus’ två kamrater på resan tili Finland var diakonbrodern
Rötger Bengtsson från Kalmar, munk 1445, och lekbrodern Magnus
Håkansson, som hade värit köpman i Arboga före inträdet i Vadstena
kloster år 1442. Dessa två bröder anlitades ofta för olika uppdrag utan-

för klostret, t.ex. för att på kontinenten beställa konstföremål för klos-
terkyrkan. Broder Magnus Håkansson tycks själv ha idkat måleri och
sändes en gång ut för att få undervisning. Vadstenabröderna var alltså
i stånd att ge Nådendalsfolket råd och anvisningar även i praktiska frå-
gor, om också den ”reform” som omtalas i första hand gällde klostrets
inre förhållanden och efterlevandet av den heliga Birgittas regel.

Ett exempel på att Vadstenabröderna också hjälpte tili vid ordnandet
av praktiska ting är det enda Nådendalsbrev som finns bevarat från som-
maren 1462 (FMU 3184). I denna urkund, som utfärdades den 22
augusti, intygade de tre bröderna att de i ”talaporten” i flera Nåden-
dalsborgares närvaro hade hört leksystern Anna Jönsson stadfästa sin
donation av två gods i Vemo tili klostret. Hennes två brorsöner, Matts
och Ulf Pederssöner, hade framställt anspråk på godsen och påstått att
syster Anna hade förskingrat deras fäderne- och mödernearv i Sverige.
Syster Anna förklarade att hon inte ens hade avyttrat sitt eget fäderne-
arv, en gård i Götlunda (närä Arboga) i Sverige, än mindre deras, Sitt
eget gods hade hon arrenderat åt en släkting men hade aldrig erhållit
något av landboavgiften, som skulle betalas i humle och järn.

För syster Anna måste det väl ha värit en särskild glädje att få sam-
manträffa med lekbrodern Magnus, som hade värit köpman i hennes
hemtrakter. Det här är för övrigt sista gången syster Anna nämns i be-
varade källor. Hennes gods förblev i klostrets ägo, så brevet tycks ha haft
åsyftad verkan.
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I augusti ansåg tydligen de besökande Vadstenabröderna att det inre
reformarbetet hade burit fmkt och att dotterklostret var moget att er-
hålla självständighet. Men för att detta skulle ske, krävdes som sagt
Åbobiskopens medgivande. Antagligen hade man redan tidigare under
sommarens lopp haft kontakter med biskop Konrad för att undanröja de
motsättningar och missförstånd som existerade. En officiell anhållan om
att biskopen skulle förrätta klosterinvigningen mottog hän vid ett besök
i Nådendal i augusti, och för de åtgärder som sedän vidtogs har hän
själv redogjort i ett intyg om saken.

Det officiella intyget (EMU 3185) finns bevarat i avskrift, dels av
ett utkast, dels av en i Stockholm vidimerad kopia, som bar överskriften:
”Brev om invigningen och inneslutandet” (institucionis et inclusionis)
”av konventen i Nådendals kloster i Finland, som ägde mm år 62 på
den helige Franciskus’ dag etc.” De två varianterna skiljer sig från var-
andra på vissa oväsentliga punkter, bl.a. i fråga om datum för det första
besöket i Nådendal (13 eller 30 augusti). Men i stort sett är innehållet
detsamma.

Under hans besök i Nådendal i augusti, skriver biskop Konrad, hade
Vadstenabröderna Magnus och Rötger bett om hans tillåtelse tili att klos-
terbygget fortsatte och att systrarna och bröderna ”slutligt inneslöts”.
Som stöd för denna anhållan åberopade de klostrets skyddshelgon och
också ett rekommendationsbrev från konung Kristiern, ärkebiskop Jöns
och andra medlemmar av rikets råd.

Åbobiskopen hade enligt brevet värit välvilligt inställd tili denna an-
hålian men hade krävt att först få se de påvliga brev som gav Vadstena
tillstånd att grunda dotterkloster. Bröderna framvisade kopior av på-
varna Johannes XXIII:s och Martin V:s brev om saken. En av artiklarna
i dessa brev citeras i sin helhet i biskopens intyg. Också Nådendalsklost-
rets egna fundationsbrev tycks ha uppvisats. De gav vid handen att klost-
ret hade grundats av "vördnadsvärda fäder och herrar, konungar och bis-
kopar, och i synnerhet av herr Magnus, vår företrädare, salig i åminnelse”
och andra riksrådsmedlemmar.

Biskop Konrad säger sig därefter ha noggrant övervägt saken och dis-
kuterat den med sitt domkapitel, innan hän för andra gången begav sig
tili Nådendal för en grundlig visitation av platsen och av förhåliandena
inom klostret.

”Vi kom på nytt tili nämnda Nådendals kloster och undersökte nog-
grant platsen samt dess belägenhet och disposition och fann den lämplig,
nyttig och användbar för ett kloster av detta slag.”

Klosterfolket hade därför beviljats frihet och fullmakt att fullborda
de redan påbörjade klosterbyggnaderna och att uppföra andra behövliga
byggnader. Här nämns särskilt ”kyrkor, klockstaplar och klockor, begrav-
ningsplatser och nödvändiga verkstäder”. Det här är ett återgivande av
vad som står i påvebrevet och behöver naturligtvis inte tolkas så som om
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kyrkan inte ännu vore påbörjad. Däremot måste det väl betyda att den
och de andra klosterbyggnaderna fortfarande var ofullbordade.

För själva högtidligheten redogör biskopen i högstämda ordalag:
”Till lov och ära för den välsignade, odelbara Treenigheten, Fader,

Son och helig Ande, för den ärorika Jungfrun Maria, Guds Moder, och
för alla rikets skyddshelgon, och också tili befrämjande av den heliga
Frälsarens ordens lyckliga tillväxt och utbredning, förde vi in systrarna
och bröderna i deras resp. boplatser inom detta kloster, invigde och
inneslöt dem i enlighet med denna ordens regel och konstitutioner
tillräckligt många personer av vartdera könet för att mer än väl” (habun-
danter) ”kunna utgöra och uppehålla ett konvent och sjunga det heliga
officiet och förpliktade dem att för evigt och okränkt hålla den
helige Augustinus’ regel och den saliga Birgittas konstitutioner.”

Biskopen säger sig också ha kontrollerat att systrarnas och brödernas
bostäder var skilda från varandra, så att det inte fanns några andra
möjligheter att bege sig från den ena sidan tili den andra än de som
regeln medgav.

Slutligen hade biskopen enligt brevet invigt den abbedissa och den
generalkonfessor, som klosterfolket hade valt dagen innan, och hade
insatt dem i deras ämbeten. De var lämpliga för sin uppgift, står det,
både i fråga om vandel, kunskaper och ålder, och kunde sålunda under-
visa de andra och lägga en fast grund för den klosterliga disciplinen.
På detta sätt kunde de alla ”så mycket mera hängivet och lugnt tjäna
himlarnas Herre och hans ärorika Moder och de redan nämnda skydds-
helgonen”.

Biskopen omtalar här Nådendalsklostrets första egentliga abbedissa och
generalkonfessor, som alltså valdes den 3 oktober 1462, eftersom instal-
lationen ägde mm på S. Franciskus’ dag, den 4 oktober. Men namnen
på de nyvalda nämns inte, utan vi får plocka de få pusselbitar som har
bevarats ur andra källor.

Broder Thomas omtalas ännu som ”fader” i brevet av den 2 mars
1461, bara ett år före Vadstenabrödernas besök. Men av någon orsak
tycks hän inte följande år ha valts tili brödrakonventets generalkonfessor.
I ett brev av år 1465 (FMU 3261) redogör fru Elin Nilsdotter för hur
ett proventgods som hade donerats tili klostret vid hennes dotters, sys-
ter Adlize Nilsdotters, inträde, hade utbytts mot en annan gård. Detta
arrangemang hade fru Elins son, domprosten och den blivande biskopen
Magnus Nilsson (Stjernkors) bekräftat, skriver hon, ”j verdogx fadhers
biscops Kortz naerwaru j brödrenne conuentz stughu for allom brödröm
then dagh brodher Haquon vart stadfester til confessorem generalein”.
Det här kan knappast syfta på något annat än konfessorsinstallationen
år 1462.

Varför broder Thomas förbigicks tili förmån för broder Håkan kom-
mer vi aldrig att få veta. Ansågs Thomas för gammal? Var det Vadstena-
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bröderna som yrkade på ett ledarbyte? Eller ansåg klosterfolket att ett

sådant var önskvärt? En förbryllande detalj i sammanhanget är att bro-
der Thomas åter kailas ”fader och forman” i ett brev daterat den 30
januari 1466. Den är förbryllande också därför att själva uttrycket, ”fa-
der och forman”, i vanliga fall inte användes efter klostrets invigning

man frågar sig därför om brevets datum kan vara fel skrivet. Det
är dock två Nådendalsborgmästare, inte någon av klosterfolket, som har
utfärdat brevet i fråga. De kände kanske inte så noga tili nyanserna i
klostervokabulären, utan använde uttrycket av gammal vana. Om date-
ringen stämmer, hade broder Håkan alltså avgått eller avlidit (hän nämns
aldrig mera i bevarade urkunder), och broder Thomas hade än en gång
tagit rodret i sinä händer.

Om den första abbedissan ges inga som helst upplysningar i 1400-
talskällor. Men en källa från 1500-talet, Ivar Flemings jordebok, inne-
håller en passus som hänsyftar på henne, På tai om Lepistö gods i Virmo
skriver jordeboken (s. 78):

”Claffwus Diäkne aff Ylela hade giffuit samma godz med sin dotter
dotter Elin Jönsedotter for hennes prouenta tili Nådendalz closter, huil-
ken seyes haffwa warid ther forsta abbadisa.”

Här finns flera påvisbara felaktigheter. I själva verket var Klas Lydiks-
son Djäkn redan avliden, innan Nådendals kloster grundades. Det var
genom sonen Henrik Klasson och hans hustru Lucia, som en del av
Lepistö hade kömmit i klostrets ägo. Men det hindrar ju inte att hän-
visningen tili Klas’ dotterdotter Elin Jönsdotter som klostrets första abbe-
dissa kan bygga på en riktig tradition, I så fall var nämligen Elin Jöns-
dotter också brorsdotter tili klostrets initiativtagare, biskop Magnus Ta-
vast, och genom sin mor kusin tili biskop Konrad Bidz. Klas Lydikssons
dotter Marta hade värit förmäld med biskop Magnus’ bror Jöns, och efter
broderns död på 1430-talet hade biskopen värit förmyndare för hans
minderåriga barn.

Marta Klasdotter hade gift om sig med Donhoff Kalle men hade
inga barn i sitt andra äktenskap. När arvet efter henne skiftades år 1477
(EMU 3684), nämns bara döttrarna Margit och Valborg Jönsdöttrar eller
deras arvingar, men det utesluter ju inte att en tredje dotter hade fun-
nits. Hon kan antingen redan ha värit avliden, eller också hade hon
vid inträdet i klostret fått sin del av ett kommande arv.

Jöns Olofsson hade bl.a. ägt ett gods ”i Mserghia by i Halko sokn”
(REA 483). En förteckning över Nådendalsgods upptar fyra stänger
jord i ”Märie”, som år 1450 skulle ha överlåtits åt klostret ”för biscop
Monsses brodher” (EMU 2862). Vid denna sena tidpunkt kan den
över nittioårige biskopen knappast ha haft någon bror kvar i livet, ännu
mindre någon bror som ville inträda i klostret. Men kanske det är fråga
om en brorsdotter. Det skulle ligga mycket närä tili hands att biskop
Magnus, när hän själv på sin ålderdom drog sig tillbaka tili sin gård
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i Nådendal, samtidigt ingav en av sinä myndlingar och brorsdöttrar i
klostret. Det vore då också alldeles följdriktigt, om klosterfolket tolv
år senare valde just henne, en närä släkting tili klostrets grundare och
gynnare, tili sin första abbedissa.

Under de närmast följande femton åren omtalar bevarade källor för
övrigt ingen abbedissa eller konfessor i Nådendal. Den abbedissa Brita
Persdotter som Leinberg förbinder med år 1464 levde först hundra
år senare och är identisk med nr 10 i hans förteckning. Först en urkund
av år 1477 (REA 652) ger igen namnen på en abbedissa och en kon-
fessor abbedissan heter då Birgitta Jonisdotter. Åtminstone i Vadstena
hade abbedissorna of ta långa ämbetsperioder, och det är inte alldeles
uteslutet att denna Birgitta Jonisdotter är densamma som Elin Jönsdot-
ter Tavast. Ivar Fleming kan ha misstagit sig i fråga om förnarnnet,
eller också kan Birgitta vara ett klosternamn, som den första abbedissan
hade antagit för att hcdra sin ordensgrundarinna.

Efter installationshögtiden den 4 oktober 1462 hann de tre Vadstena-
bröderna ännu fira Birgittas kanonisationsfest tiilsamman med kloster-
folket i Nådendal, innan de anträdde sin återresa. Antagligen befann
de sig i Åbo den 15 oktober, när biskop Konrad i sitt och domkapitlets
namn utfärdade det utförliga intyget om klostrets invigning. Med tili
Stockholm reste sedän också Nådendalsbrodern Jöns Budde. Den 27

oktober befann sig hän och Vadstenabrodern Rötger i Nicolaikyrkan
därstädes. På deras begäran vidimerade då den påvlige och kejserlige
notarien Johannes Drywer från Mechelen några kopior av biskop Kon-
rads viktiga brev. I förbigående kan man undra vad denne flandriske
prästman, prästvigd i Cambrais stift, hade att beställa i Stockholm. I
varje fali är det en av hans vidimerade kopior, som har bevarats i avskrift
tili vara dagar och som ger oss de upplysningar vi äger om denna viktiga
händelse i Nådendals historia.*

* Om Vadstenabrevet FMU 6663 och dess adressat se Klockars, Om några Nådendals-
brev, HA 70, s. 131 ff.

Om Elin Jönsdotter, Klockars, a a, s. 138 f.
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Jöns Budde
och andra bokskrivare

Efter att en abbedissa eller generalkonfessor hade vigts tili sitt ämbete,
skulle alla systrar eller broder förnya sinä lydnadslöften inför sin nya
överordnade. Särskilt högtidlig och meningsfylld måste denna ceremoni
ha värit för dem av klosterfolket som fick uppleva installationen år 1462,
då den första egentliga abbedissan och generalkonfessorn samtidigt till-
trädde sinä ämbeten. Det finns inte någon statistik över antalet systrar
och broder vid denna tidpunkt, men enligt biskop Konrads vittnesbörd
fanns det tillräckligt många i vartdera konventet för att mer än väl kunna
sjunga tidegärden och fullfölja andra åligganden. Många av dem som
redan har presenterats i tidigare kapitel var säkert med också då. Det
gäller t.ex, de fem broder som uppräknas i brevet av den 2 mars 1461.

Jag har redan påpekat att brevet nämner en av de fem, Jöns Budde,
utan epitetet broder. Hän hade i varje fall definitivt inträtt i klostret före
dess invigning föijande år, eller eventuellt just i samband med denna
högtid. När hän kort därefter i Stockholm bevittnade vidimeringen av
invigningsurkunden, kallades hän ”frater Johannes Andree, conventualis
Vallisgracie”.

Mycket har redan skrivits om Jöns Andersson Budde (eller Räk, som
hän också kallade sig), Finlands förste tili namnet kände skriftställare
och översättare. Jag skall inte här upprepa vad som redan har sagts,
men jag vill gärna framföra några synpunkter på broder Jöns härkomst
och bakgrund.

Av tilinamnet Budde kan man inte dra några som helst säkra slut-
satser. Det förekommer i olika delar av Norden (bl.a. i Skåne) och
också i Tyskland, På grundval av Jöns Buddes ”dialekt” har språkfors-
karna lokaliserat hans hemtrakt tili österbotten, och det finns väl inte
någon orsak att ifrågasätta deras forskningsresultat. Vi får ta för givet
att hän hade österbottniskt blod i sinä ådror. Däremot tror jag vi har
ali anledning att misstänka att det österbottniska blodet i hans fall, som
i så många andras, hade drivit honom bort från hemknutarna, om det
nu inte redan var hans föräldrar som hade flyttat, södemt tili Ulfsby
eller Åbo eller västerut tili Sverige. Det senaste är kanske det mest
troliga.

Det är iögonenfallande att broder Jöns också som munk i det numera
självständiga finländska klostret hade mycket närä förbindelser med Sve-
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rige och med moderklostret i Vadstena, där hän ibland vistades och
arbetade under längre perioder, Redan år 1462 var det den tämligen
nye klosterbrodern Jöns som åtföljde Vadstenabröderna tili Sverige (och
Vadstena?) och som i Stockholm bevittnade vidimeringen av biskop
Konrads intyg. Det bör också rimligtvis ha värit vid denna tidpunkt
eller kort därförinnan som hän i Stockholm beställde den nattvards-
kalk som hän skänkte tili klostret i Nådendal. Eftersom hän på pätenen,
som ännu finns bevarad, lät avbilda sig själv i prästmunkens kåpa, bör
donationen ha skett i samband med hans munkvigning. Efter sitt inträde
i klostret hade munken ju inte längre någon rätt tili personlig egendom
och alltså inte heller någon möjlighet att ge personliga gåvor.

På kaiken, som numera har försvunnit, skall enligt Brenner två vapen
ha funnits avbildade. Det ena av dem har på grundval av kopian tolkats
som ett ”renhuvud”. Själv tycker jag att det tydligt är fråga om en i
vissa detaljer feltecknad replik av det Kristushuvud som finns också
på pätenen och för övrigt i många andra Nådendalssammanhang. Tili
den saken skall jag ha anledning att återkomma.

Det andra vapnet består enligt Brenners avbildning av en böjd arm
med en fransk lilja i handen. Det har jämförts med den senare släk-
ten Illes vapen, som dock ännu inte användes vid den tidpunkt det här
är fråga om, Om inte något missförstånd föreligger också på denna punkt,
måste det vara fråga om ett donatorsvapen. I så fall tillhörde Jöns Budde
på åtminstone en av föräldrarnas sida en frälsesläkt.

Broder Jöns goda språkkunskaper och hans senare mångsidiga verk-
samhet som skribent och översättare förutsätter nästan att hän hade haft
tillfälle tili mera vittomfattande studier. Någon finländsk präst eller stu-
derande med namnet Jöns Andersson förekommer inte i bevarade käl-
lor från denna tidsperiod, trots att namnkombinationen i och för sig är
mycket vanlig. Däremot finns det en anteckning om att påven Nicolaus
den 24 augusti 1453 reserverade kanonikat och prebenden i Uppsala
och Västerås för en präst Johannes Andree från Västerås stift. Det var
ju vanligen studerande vid utländska universitet som på detta sätt sökte
skaffa sig inkomster för att bekosta sinä studier. Någon präst med detta
namn omtalas dock inte annars i Västerås stift under de närmaste föl-
jande tjugu åren.

I ett tidigare kapitel har jag taiat om de närä förbindelserna mellan
Nådendalsfolket och Västerås, därifrån flera av pionjärerna i det fin-
ländska klostret härstammade och dit två av dem återvände som biskopar.
Mellan Finland och Mälarområdet var förbindelserna överhuvudtaget
många och tätä. Ett exempel härpå är den redan omtalade finländskfödde
Peder Olofsson (Horn) och hans bror, Uppsaladomprosten Matts, som
båda hade blivit präster i ett svenskt stift. Jöns Andersson Budde kan
ha gått en liknande väg. Om hän är identisk med Västeråsprästen av år
1453, måste hän ha fått sin prästvigning av biskop Åke, Nådendalsklost-



82

rets gode vän, biskop i Västerås 1442—53. Och från år 1454 fram tili
sitt inträde i klostret hade hän då haft den tidigare Nådendalsmunken
Olof Gunnarsson som sin stifsbiskop!

I några av de handskrifter som har tillkommit genom broder Jöns
Buddes skrivarflit finns anteckningar, som ger oss glimtar av hans skrift-
ställarverksamhet ända fram tili början av 1490-talet. Urkundsmaterialet
om honom är däremot mycket magert. Det enda brev utom de redan
nämnda där hans namn förekommer är av så tidigt datum som 25 juli
1463. Det detaljrika brevet vittnar på sitt sätt om de mångskiftande för-
bindelserna mellan Finland och Sverige.

En Borgåpräst vid namn Lars Ingemundsson hade år 1447 donerat
några gods tili Nådendals kloster. Hans familj använde ett Vasavapen,
och hans brorson talar i brevet om riddaren Johan Kristersson (Vase)
som sin ”frände”. Lars’ far Ingemund hade haft sin sätesgård i Rimbo
i Uppland men hade mot slutet av 1300-talet tjänstgjort som fogde på
Åland. Hans hustru var kanske av finländsk härstamning, och själv ägde
hän gods också i Finland. De gårdar i Lemo och Virmo som herr Lars
skänkte tili klostret var arv efter fader och moder, och redan år 1431
hade Lars tillsammans med sin bror skänkt två Virmogods, ärvda efter
fadern, tili själaaltaret i Åbo domkyrka (REA 437).

Är 1447 var herr Lars’ bror Olof avliden men hade efterlämnat hustru
och barn i Sverige. Brorsonen Ingemund Olofsson besökte Finland i
juli 1449 och stadfäste då sin avlidne farbrors gåva tili klostret (FMU
2804). Men senare hade Ingemund, som vid det laget själv hade hii-
vit präst, tydligen ångrat sig, kanske under påtryckning av de andra
arvingarna. Eller råkade hän bara vara med i foljet, när kung Kristiern
besökte Finland sommaren 1463, och passade då på tillfället att ifråga-
sätta farbroderns donation? Förevändningen var att den hade gjorts utan
att rådfråga arvingarna.

Det måtte ha värit en riktigt varm sommardag, när broder Jöns
Budde och hans medbroder Olof Andersson den 20 juli 1463 infann sig
i Åbo för att inför landsrätten försvara Nådendalsklostrets sak i tviste-
frågan. Kätten sägs nämligen ha hallit tili ”i kålgården nedanför förbor-
gen tili Åbo slott”. Hovmästaren Erik Axelsson (Tott) presiderade, bi-
trädd av en lång rad höga herrar och med själve kung Kristiern när-
varande.

Enligt herr Ingemunds egen redogörelse i ett brev av den 25 juli
(FMU 3207) hade Linköpingsbiskopen Kettil, den danske marsken Claus
Rönnow, hovmästaren Erik Axelsson och andra av de höga herrarna
mediat i saken och hade förmått Ingemund att avstå från anspråken på
godsen mot en viss ersättning tili honom och hans syster Kristin
”for alles wore siaelsegangn och clostersens nybygningh oc storan fatig-
dom”. De två munkarna hade alltså förstått att väl tala för klostrets sak,
och det verkar som om herrarna också hade bistått klostret med be-
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talningen av de femtio mark penningar och den läst råg som man
kom överens om. Rågen skänktes enligt brevet av herr Erik Niperts,
"clostreno til hialpa”.

Det är inte uteslutet att kung Kristiern också hade planerat ett besök
i Nådendal klostret stod ju under hans särskilda beskydd. På grund
av oroande nyheter från Sverige fick kungens vistelse i Finland dock
ett abmpt slut, och med hans återkomst tili Sverige inträdde en ny
period av politiskt kaos. Ärkebiskopen fängslades, de svenska stormän-
nen svarade med att avsätta kung Kristiern och följande år återkalla
Karl Knutsson från Danzig. Redan ett år senare fick Karl i sin tur
lämna ifrån sig regeringen, denna gång med bibehållen kungavärdighet,
och bege sig tili Finland, där hän i ett par års tid residerade på Raseborg.

Hur allt detta återverkade på Nådendals kloster vet vi ingenting om,
det låg ju i varje fali på sidan om de stora händelserna. Däremot vet
vi att det var under dessa orostider som biskop Konrad blev så enga-
gerad i de politiska förvecklingarna —• tili en början på kung Kristierns
sida och i motsättning tili Karl Knutsson att hän senare måste
anhålla om påvlig absolution för att ha medverkat i stridshandlingarna.

Men låt oss återvända tili Jöns Budde. Glimtar av hans senare öden
har förmedlats tili oss genom handskrifter, som hän själv har skrivit
och signerat eller genom avskrifter av verk, som hän har översatt tili
svenska, vanligen från latinet, någon gång från tyskan. Det är en ganska
imponerande rad av bibelböcker och andaktslitteratur, som hän under
sitt långa liv som klosterbroder hann översätta, och i någon mån också
bearbeta eller kommentera och därtill måste vi räkna med att en
del inte har bevarats tili våra dagar.

Det fanns naturligtvis böcker och bokskrivarverksamhet i Nådendals
kloster före Jöns Budde. Redan de allra första pionjärerna från Vad-
stena måste ha fört med sig det nödvändigaste i bokväg, främst då de
liturgiska böcker som behövdes för mässa och tidegärd, men också andra
arbeten, som skulle tjäna bröderna och systrarna tili handledning, under-
visning och uppbyggelse. De fick också överta böcker som hade till-
hört det tidigare planerade S:ta Annas kloster (EMU 2455). De litur-
giska böckerna var på latin, men av övrig litteratur hade en stor del i
Vadstena översatts tili svenska, främst naturligtvis den heliga Birgittas
revelationer, men också annan andaktslitteratur, som bl.a. användes som
högläsning under systrarnas måltider.

En Nådendalsbok på svenska (KB A 49) av mycket tidigt datum har
faktiskt bevarats ända tili vara dagar. Den ursprungliga boken, som
senare har bundits samman med två andra, innehåller en anteckning
(f. 109): ”Nadhendals closter book mz brodher Lauris Hacvini.” An-
tagligen medförde broder Laurens Håkansson handskriften som en gåva
från moderklostret, när hän år 1442 andra gången begav sig tili Nå-
dendal. Boken innehöll en svensk översättning av Rimberts biografi över
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den helige Ansgar den enda bevarade avskriften av denna översätt-
ning en lång legend om den helige Gregorius av Armenien, en skrift
som tillskrevs den helige Bernhard, och slutligen en utförlig populär
berättelse om Barlaam och Josafat (enligt forskningen en kristnad Buddha-
legend). Två olika skrivare har nedtecknat och delvis själva översatt
dessa arbeten. Den ena av dem tecknar sig ”T”. ”Orate pro me, T”,
står det på f. 102. Om T är skrivarens initial och om hän tillhörde klos-
terfolket i Vadstena under årtiondet närmast för 1442, finns det inget
annat alternativ än den finländske Vadstenabrodern Törner Andersson,
som hade inträtt i Vadstena år 1407, efter att i sin ungdom ha studerat
i Prag. Törner avled i hög ålder år 1435 och fick alltså aldrig själv upp-
leva grundandet av det finländska birgittinklostret.

Det var väl nog i huvudsak Vadstena, som under det första årtiondet
försåg dotterklostret med litteratur. Även om det bland pionjärerna fanns
flitiga skribenter som broder Johannes Bernardi, var de i början alltför
fåtaliga för att ha mycken tid för bokskrivande. Bland det inhemska
klosterfolket hade någon sådan färdighet knappast ännu hunnit upp-
övas.

Ett bevarat brev, som Vadstenakonfessorn Magnus Unnesson år 1448
skrev tili broder Hans Kyle, vittnar om att ett flertal böcker hade sänts
från Vadstena tili Nådendal (EMU 6652). I brevet, som är daterat S.
Egidius dag (1 september) 1448, erkänner Vadstenakonfessorn motta-
gandet av åtta nobler (en nobel var då ungefär fyra och en halv svensk
mark) som delbetalning för böcker som hade sänts tili dotterklostret,
dels som gåva, dels mot betalning. Efter erläggande av ännu åter-
stående nio nobler, står det, kunde Nådendalsklostret räkna alla böc-
kerna som sin egendom, med två undantag, en pappershandskrift med
predikningar ”de tempore” av Johannes Petri (prästmunk i Vadstena,
död 1417) och en pergamentshandskrift med "exempel”, kanske en av-
skrift av ”Copia exemplorum”, som den heliga Birgittas biktfar Mat-
tias hade kompilerat tili predikanternas hjälp. De två sistnämnda arbe-
tena hade Nådendalsbröderna alltså lånat för avskrivning.

Källorna bar annars ytterst få antydningar om skrivarverksamhet i
Nådendal före Jöns Buddes tid, och inte finns det många efter hans tid
heller för den delen. Att så många översättningar av hans hand finns
bevarade tyder på att hän hade en särskild läggning och ett brinnande
intresse, som bidrog tili att klostret efterhand tycks ha helt avskilt honom
för detta slags arbete. Också moderklostret, som ju ändå hade ett mycket
större urval bröder och systrar, uppmuntrade broder Jöns och gjorde bmk
av hans gåvor.

År 1469 befann sig broder Jöns i Vadstena, sysselsatt med att avskriva
och sedän också översätta den tyska mystikern Mechtild av Hackeborns
Liber specialis gracie. Ett år därförinnan vistades en ”frater Job. Budde”
vid universitetet i Greifswald, en högskola, som hade grundats så nyligen
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som år 1456. K. Grotenfelt har upptagit denne broder Jöns på sin
lista över finländska studerande utomlands och har alltså identifierat ho-
nom med vår birgittinbroder.

Greifswald ligger mycket närä birgittinklostret Marienkron utanför
Stralsund, en plats som ofta passerades av skandinaver på väg tili kon-
tinenten. Med Marienkrons kloster hade Nådendalsfolket fått kontakt år
1456 genom generalkapitlet i Marienwolde, om det inte skett redan tidi-
gare på andra vägar. Kanske det verkligen är fråga om Nådendalsbrodern
Jöns Budde, som i något ärende på kontinenten besökte Marienkron och
då också gjorde en avstickare tili Greifswald för att skaffa och avskriva
böcker? En inskrivning vid universitetet behövde inte innebära mycket
mer än en säkerhetsåtgärd, ett sätt att bli delaktig av det skydd som
universitetsprivilegierna gav åt lärare och elever. Just i Greifswald och
Rostock finner man många tillfälligt inskrivna, som snart drog vidare
tili andra universitet eller hem igen.

Om universitetsmatrikelns broder Joh. Budde verkligen är identisk med
vår finländske birgittinmunk, var det kanske på återvägen från Greifs-
wald som hän följande sommar vistades i Vadstena ”i clostrenes ärende”.
Hän stannade då där åtminstone länge nog att både skriva av den vid-
lyftiga Mechtildhandskriften inköpt i Greifswald? och översätta den
tili svenska.

År 1480 kopierade Jöns Budde själv i Nådendal sin Mechtildöver-
sättning. Kopian fanns ända fram tili Åbo brand i Åbo akademis bib-
liotek och har utförligt beskrivits av Porthan. I ett efterord redogjorde
broder Jöns också för hur översättningen hade hiivit tili. Hän hade
tagit itu med arbetet på uppmaning av abbedissan och systrarna i Vad-
stena, skrev hän, för att också sådana Guds vänner, systrar, lekbröder och
andra, som inte förstod latin, skulle kunna tillgodogöra sig bokens inne-
håll. Själv hyste hän ”stor kärlek” tili denna bok och hade antagligen
genom sin entusiasm väckt systrarnas intresse.

Under två dagars tid hade broder Jöns med stor möda översatt sex
tili åtta kapitel, fortsätter efterskriften, då såg hän den andra natten
i drömmen en märkiig syn. En kvinna i nunnedräkt tydligen den
heliga Mechtild själv kom in tili honom med en hopfälld spegel i
handen. När hon öppnade den, såg hän på ett ögonblick hela bokens
innehåll i spegeln. Drömsynen gav honom en sådan inspiration, att hän
arbetade utan uppehåll i fjorton dagar och nätter och fick hela översätt-
ningen färdig på rekordtid.

De flesta av Jöns Buddes översättningar utfördes enligt handskrifternas
anteckningar under tiden 1480—91. De utlånades också tili moderklost-
ret, där man skrev av dem ännu på 1520-talet, En handskrift, den s.k.
Jöns Buddes bok (KB A 58), bar bevarats i Jöns Buddes egen nedskrift.
Den fördes på 1700-talet tili Sverige och undgick sålunda att förstöras
i Åbo brand.
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Under Jöns Buddes rätt långa livstid hann Nådendals kloster genom-
leva skiftande öden, som vi skall återkomma tili. Hän nämns sista gången
som levande år 1491. Ätminstone i Vadstena tycks hän ha haft ett gott
anseende också för sin ”gudlighet”. Tili en avskrift av några bibelböcker
har kopisten fogat en efterskrift, som säger att "uttydningen” hade gjorts
år 1484 ”aff gudhelighom brodher, Brodher jons buddha” (MB 11,
s. 214).*

• Porthans beskrivning av Mechtildhandskriften finns i Dissertatio historiani bibliothecae
Regiae Academiae Aboensis exponens (Abo 1771—95).

Om Jöns Buddes härstamning, se framför alit O. Ahlbäck, Jöns Buddes språk och
landsmanskap (Helsingfors 1952).

Jöns Budde och hans Mechtildöversättning har behandlats av Christer Lauren i Pre-
dikanten som översättare. Folkmålsstudier 21 (1972).
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Borgare och bönder

Källorna har gett oss en möjlighet att glimtvis följa Nådendalsklostrets
tillkomsthistoria, men mellan de bevarade giimtarna finns mycket, som
är höljt i dunkel. Ännu sparsammare är källuppgifterna i fråga om den
lilla köpstad som småningom växte fram i klostrets omedelbara närhet.
Dess gårdar trängde ihop sig på andra sidan om den långsmala vik
som på den tiden utgjorde klosterområdets sydgräns. Vikens södra Strand,
där de första borgarna byggde sinä små gårdar, motsvarade ungefär den
nuvarande Mannerheimgatan, tidigare kallad Storgatan. På udden tvärs
över viken från klostret, väster om den bro som ledde över tili kloster-
området, låg enligt traditionen den gård som biskop Magnus Tavast
hade lätit bygga åt sig och där hän slutade sitt långa liv. Den dispone-
rades också av senare medeltida biskopar, när de besökte klosterstaden.

Inte så långt från biskopens gård låg den första stadstomt som vi
för övrigt känner tili. Den får en utförlig beskrivning i ett brev av den
17 mars 1452, bara en vecka efter biskopens frånfälie närä intill. Borg-
mästaren i Åbo Matts Skalenberg och hans hustm Margit avstod genom
brevet tili klostret en äng med två lador i Rusko samt elva mark pen-
ningar, ”fore ena gardhtompt liggiandis j Nadhendall östersidhr fran
brosendanom, vasstan fore Henrics Magnussons gardh, huilken tompt
haffuer j laengdinne ssex oc fasmtighi aina oc sasx oc traetighi aina til
bredhene”. Matts och hans hustm skulie få bruka tomten utan arrende-
avgift ”lidhughe oc frij före alth tompta gaeld”, däremot lovade de att
betala de utgärder och pålagor som andra i köpstaden var förpliktade tili.

Matts Skalenberg nämns som rådman i Åbo redan år 1426 (REA
423), och i Nådendalssammanhang förekommer hän så tidigt som år
1441 (FMU 2388), då klostret ännu lag i Karinkylä i Masku. Matts
var då borgmästare i Åbo, och tillsammans med en ämbetsbroder, den
mycket omtalade Jakob Frese, bevittnade hän Åboborgaren Laurens Guld-
smeds förbindelse att betala klostret ett årligt underhåll för sin dotter.

Jakob Frese hade sedän dess lämnat Åbo och flyttat tili Reval. När
hän avled därstädes, efterlämnade hän ett mycket stort arv, som arvingarna
skulie komma att strida om under ett halvsekel. I sitt testamente, som
är daterat den 29 april 1455, gav Jakob donationer tili många kyrkor
och kloster på bägge sidor om Finska viken. Också Nådendal, kallat
”sunte Brigitten clostere bi Åbo”, blev ihågkommet med tio mark rigiskt
mynt.

Vi har redan konstaterat att många Åboborgare under klostrets första
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decennier hörde tili dess särskilda vänner och gynnare. Också av dem
som sökte inträde i klostret som bröder och systrar var en försvarlig del
hemma i den närbelägna stiftsstaden, Ännu talrikare var säkert den skara
Åbobor som tillfälligt eller regelbundet vallfärdade tili Birgittas kloster,
särskilt i samband med de Stora högtiderna, och som bistod det med
gåvor av olika slag.

En donation av särskild art förtjänar att omnämnas i detta samman-
hang. Den Henrik Hoveman som år 1454 kom ihåg klostret i sitt tes-
tamente (EMU 2960) bodde visserligen vid den tidpunkten i Liibeck,
men hän hade tidigare värit borgare i Åbo och nämns som sådan i ett
brev av den 14 september 1448. I testamentet lovade Henrik Nådendals
kloster en altartavla, som skulle förfärdigas av Johannes vam Hagen,
bosatt vid S. Jakobs kyrka (”by sunte Jacobo”), tydligen i Liibeck. En
annan tavia, med bilder av helgonen Fabianus, Sebastian och Antonius,
skänktes samtidigt tili Åbo domkyrka.

Någon rivalitet mellan städerna Åbo och Nådendal kan inte skönjas
förrän långt senare. Det var först på Gustav Vasas tid som Åboborgarna
sökte få den lilla grannstadens rättigheter avskaffade. Under Nådendals
grundläggningstid fanns det kanske andra än Matts Skalenberg som i
stället skaffade sig en ”filial” i klosterstaden. Matts, som redan var tili
åren kommen, kan också ha haft baktanken att i klostrets närhet för-
värva sig ett hus, dit hän senare i likhet med biskop Magnus kunde
dra sig tillbaka. Hans måg, Henrik Finkenberg, rådman i Åbo, hade
kanske redan delvis övertagit affärema.

När Matts Skalenberg år 1459 nämns sista gången i bevarade urkunder,
kallas hän i varje fall ännu borgmästare i Åbo. Hän beseglade då, den
5 november 1459, en godsdonation som svärsonen Henrik med sin
”aeiskelica” hustru Elin Mattsdotters samtycke gjorde tili Nådendals klos-
ter. Henrik skänkte klostret ett gods i Rusko ”fore en sewigh messo
epther Walborgh Jöns dotter, Raghwaldz Söykare hustru, Gudh henne
siael nadhe, oc fore allars thera siaela jac agher got fore göra”. Den av-
linas man, Ragwald Söykare, var också närvarande, när brevet ut-
färdades, och beseglade det tillsammans med Henriks svärfar borgmäs-
taren.

Den 23 februari 1452, bara några veckor innan Matts Skalenberg bytte
tili sig sin gårdstomt i Nådendal, nämns för första gången en borgmäs-
tare i Nådendals köpstad, Olof Jönsson, enligt sigillet av frälse släkt.
Stadens befoikning hade alltså då vuxit så pass stor, att man hade kun-
nat utse råd och borgmästare. Personuppgifterna om stadens invånare för-
blir dock också i fortsättningen ytterst sällsynta och knapphändiga. Då
och då uppräknas några borgare, rådmän eller borgmästare som vittnen
och sigillanter i köpe- eller gåvobrev, men för det mesta får vi inte veta
mer om dem än vad vi kan utläsa av deras namn eller sigill. Den Hen-
rik Magnusson t.ex., som var Matts Skalenbergs närmaste Nådendals-
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granne, nämns aldrig i något annat sammanhang väre sig förr eller
senare.

Klosterstaden var och förblev en liten småstad, och något annat hade
man väl helier aldrig avsett. De kungliga privilegiebreven talade om
härbärgerare, fodermarskar och krögare, de behövdes för att ge husrum
åt de pilgrimer som besökte klostret och för att förse dem och deras
hästar med mat och dryck. Borgarna hade också rätt att bedriva köpen-
skap med sait, humle, järn, kläde och andra nödvändiga varor. Det som
fanns av hantverkare i småstaden var väl närmast sådana som förekom
också på landsbygden, smeder och timmermän, skomakare och skräd-
dare, tiliverkare av jakt- och fiskeredskap, båtbyggare (år 1504 omtalas
en "skipmestare" som borgare i staden).

Själva klostret behövde ju också ett antal hantverkare för sin bygg-
verksamhet, som drog länge ut på tiden, och för sitt dagliga liv. Men
de mera stadigvarande bland dem var antagligen lekbröder eller bodde
i varje fall i klostrets "borgargård”, inte ute i staden. Mera fackbetonade
hantverkare vistades kanske endast tillfälligt vid klostret, jag tänker då
på t.ex. den Engelbrekt glasmästare som omtalas där år 1449 (FMU
2804).

I stor utsträckning tycks Nådendalsborgarna ha rekryterats från när-
belägna socknar, i synnerhet Keso, Masku och Rimito. Därom vittnar namn
som Saksila, Venka, Ahdentaka, därom vittnar också flera av borgarnas
godsbesittningar och släktförbindelser, Många var av bondesläkt, andra,
i likhet med den förste kände borgmästaren, tillhörde frälset eller hade
åtminston en mor eller en hustru av frälsesläkt. Gång på gång konsta-
terar man att gränserna mellan stånden ännu var mycket flytande i fjor-
tonhundratalets Finland.

Ett gott exempel härpå har vi i borgaren Magnus Nilsson, som år 1466
betalade provent för sin dotter Karin, den första kända dotter tili en
Nådendalsborgare som inträdde i klostret. Elon kallas redan "syster Karin"
i brevet, som utfärdades den 14 oktober 1466, oktavdagen efter den heliga
Birgittas kanonisationshögtid, en stor fest i alla birgittinkloster. Magnus
Nilsson omnämns första gången i ett brev av år 1457 och kallas råd-
man i Nådendal den 26 februari 1464. Flan använde ett borgerligt sigill
med bomärke, men hans mor var troligen av frälse släkt. Det gods
som Magnus skänkte för dotterns provent hade hän fått i arv efter sin
mor Margit, "fordom Clauus Bytings hustru". Modern hade tydligen
som änka efter frälsemannen Claus Byting ingått äktenskap med Mag-
nus Nilssons ofrälse far.

Samma dag som borgaren Magnus Nilsson utfärdade sitt brev, beta-
lades provent för också en annan syster i Nådendal. Bland klostrets
goda vänner bar jag i ett tidigare kapitel taiat om väpnaren Filpus Jöns-
son på Isonkylä och hans familj. Vid det här laget var Filpus själv
redan avliden, men hans änka Margit, dotter tili Peder Danske, skänkte
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ett gods i det nuvarande Merimasku som provent för dottern Birgitta.
Bägge breven beseglades av biskopen Konrad Bidz, av lagmannen i Norr-
finne lagsaga Hartvig Japsson (Garp) och av häradshövdingen i Masku
härad Peder Karpelan dessutom av släktingar tili de nya kloster-
systrarna. I synnerhet biskopens närvaro i Nådendal tyder på att ett antal
nya systrar (och bröder?) hade intagits i samband med Birgittafesten.

Syster Birgittas far, Filpus Jönsson, kunde kanske också räknas tili Nå-
dendalsborgarna. I synnerhet på 1450-taiet förekommer hans namn så
regelbundet i nastan alla klostrets bevarade brev, att man måste förmoda
att hän vid sidan av gården på Luonnonmaa hade ett hus i staden. I några
brev omtalas hän direkt som klostrets representant och tycks ha tjänst-
gjort som dess syssloman, fastän hän aldrig får denna benämning i
bevarade källor. Hän nämns inte som levande efter år 1457 och hade
antagligen avlidit flera år innan dottern blev gammal nog att intas i
klostret.

Syster Birgitta Filpusdotters morfar hette Peder Danske, och namnet
ger en antydan om hans ursprung, men annars är hän helt okänd, Fa-
miljen hade dock värit länge nog i Finland för att förvärva ett antal
gods, i synnerhet på Rimitoön, i nuvarande Merimasku och Rimito sock-
nar. Godsen hade gått i arv tili Peders tre döttrar. Släkten hade ytter-
iigare förgreningar, t.ex. gården Tanskila hade säkert något samband
med den.

Utom Filpus Jönssons hustru Margit hade Peder Danske åtminstone
döttrarna Karin och Ragnhild. Karin var sedän 1451, eller redan tidi-
gare, änka efter frälsemannen Finvid Jönsson i Finnilä, som ligger i den
norra ändan av det nuvarande Merimasku, fågelvägen bara fem kilo-
meter från Isonkylä på Luonnonmaa, där systern Margit bodde. Deras
män, Finvid och Filpus Jönsson, var inte bröder men antagligen släkt
inbördes. De använde dock olika vapen, Finvid en sköld med två bjäl-
kar, Filpus jägarhornet. Det ganska sällsynta namnet Filpus (och det
vanliga Jöns) förekommer i bägge familjerna. Namnen Finvid och Fil-
pus (Filip) leder för övrigt tanken tili vissa uppländska frälsesläkter, inom
vilka dessa rätt ovanliga namn gick i arv, Antagligen fanns det släkt-
trådar inte bara tili Danmark utan också över Bottenhavet.

Även Finvid Jönsson och hans efterkommande hade förbindelser av
olika slag med klostret i Nådendal. I deras fall var det fråga också om
ekonomiska förbindelser av en art som vi inte hittills bar behandlat.
Familjen hade haft finansiella svårigheter efter faderns död, och klostret
hade trätt emellan med ett pantlån. Karin Pedersdotter och hennes son
Nils erkänner i ett brev av den 28 april 1451 att de är skyldiga klostret
21 mark i Åbo mynt, som de erhållit i sin nödsituation (”i warom storom
trang som oc sanna widher tharff”). Som pant hade de gett klostret
sin del i den holme som kallades västra Kaita. Panten skulle ”lösa sik
sielfwer” på så sätt att för bruket av holmen varje år, ”badhe i hardhom
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allt var betalt (panten gavs alltså på fyrtiotvå år!). Karin förbehöll sig
dock för eget bruk de ”rör” som växte ”under holmen”. Hon kunde
också använda fiskevattnen och skogen för sitt eget behov. På Karins
och hennes sons vägnar beseglades brevet av släktingen Filpus Jönsson,

Ragnhild, den tredje av Peder Danskes döttrar, var hustru tili väp-
naren Paval Skytte. Hans namn förekommer i urkunder från tiden
1451—1471 (FMU 2594, som hänförts tili 1444, är i själva verket av
senare datum), och alitid i samband med Nådendal. Troligen var också
hän och hans familj bosatta i klosterstaden eller dess närä grannskap,
Pavals dotter Anna följde inom mindre än ett år sin kusin Birgitta
Filpusdotters exempel och inträdde som syster i birgittinklostret. Ett brev
om hennes provent utfärdades den 14 augusti 1467, vigiliedagen tili
Marie upptagelses fest. De två Borgågods som då skänktes hade tillhört
modern Ragnhild. Ursprungligen hade de enligt brevet ägts av ”gamle
Peder Swerdh”. Också med Svärdfamiljen var Peder Danskes döttrar
alltså befryndade (genom sin mor?).

Paval Skyttes namn dyker första gången upp i Nådendal våren 1451,
året efter att biskop Magnus hade dragit sig tillbaka från sitt ämbete
och slagit sig ner i klosterstaden. Det kan tänkas att Paval var i bisko-
pens tjänst och åtföljde honom dit. I breven kallas hän väpnare, men
hän använde ett borgerligt sigill med bomärke och hörde alltså tili
dem som befann sig på gränsen mellan lågfrälset och de ofrälse.

Det är givetvis bara vissa sidor av birgittinklostrets skiftande förbin-
delser med borgare eller jordbrukarbefolkning som kan belysas genom
bevarade urkunder. Talrikast är gåvobrev, köpebrev och bytesbrev, därpå
har vi redan fått flera exmpel. Det kan också vara överenskommelser om
rågränser och fiskevatten. Men t.ex. arrendekontrakten med landborna,
arrendatorerna av de gårdar som direkt hörde under klostret, har säilän
bevarats, inte heller klostrets jordeböcker. När kronan på Gustaf Va-
sas tid övertog klostergodsen, uppgjordes en förteckning över vad
resp, landbönder hade brukat betala. Leinberg har publicerat en för-
teckning av år 1556 i sin historik över de finska klostren (s. 46l ff).
Den ger en mycket intressant bild av näringsförhållandena då, men
något motsvarande material från hundra år tidigare finns inte. Åtminstone
i fråga om de varor som betalades ”in natura” var förhållandena dock
sannolikt ganska lika.

I själva verket betalades en mycket liten del av arrende och andra
avgifter i pengar, med några få undantag, som särskilt gäller mycket
avlägsna gårdar. Låt oss som ett typiskt exempel ta en gård i Masku,
”Rauttis” (Rauduis), den andra i den kungliga fogdens förteckning av
år 1556. Gården hade tillfallit klostret genom ett testamente som sverige-
finländaren Jöns Henriksson i Stockholm uppgjorde den 29 juli 1455.
Nästan precis hundra år senare betalade landbonden på gården årligen
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följande avgifter: ”Ginngerds penninger 1 mark. Rogh 9 spann. Korn
1 y 2 spann. Haffre 1 spann, Koosmör 1 y 2 lispund. Ull 8 marker.
öll y 2 tunna.” En vanlig arrendepersedel var också bönor. Mera säll-
synta var ärter, malt (i stället för öl), små mängder av vete, mest i sydliga
socknar, får och ljus. Fåren och ljusen räknades styckevis, fåren bara ett
eller två, ljusen, där de förekommer, vanligen tolv, från en gård hela
tjugufyra stycken. Det är naturligtvis här fråga om talgljus, som de flesta
gårdar väl tillverkade för eget behov.

En sida av klostrets förbindelser med yttervärlden som det säilän
fanns någon anledning att dokumentera var den rent religiösa verksam-
heten, gudstjänster, predikan, bikt och dylikt. I likhet med andra klos-
terordnar hade birgittinklostren dock för vana att tili vänner, pilgrimer
och välgörare, som så önskade, utfärda s.k. broderskapsbrev, som upp-
tog vederbörande i klostrets andliga gemenskap och lovade att efter
deras död läsa vigilier och mässor för deras själaro. Från Vadstenaklost-
ret finns från början av 1400-talet bevarade ett par dylika brev, som är
riktade tili finländska besökare, hövitsmannen på Åbo Thord Bonde
och Äboborgaren Inge Bmn med hustmr (EMU 1141—1142). Ett mot-
svarande Nådendalsbrev som har bevarats bygger på samma formulär
som Vadstenabreven. Men medan de tidigare breven var på latin, är
detta avfattat på svenska.

Brevet (EMU 3221) är skrivet på den heliga Annas, klostrets skydds-
helgons, festdag i december 1463, och är riktat tili ”vara selskelighe
vener i Gud Olaff Pedhersson j Karstho” (Karstu i Lojo) ”oc hans
danda quinna Karina”. Enligt en anteckning ovantill på urkunden har
förbindelsen år 1485 utvidgats tili att gälla också Lojoparets son och
dennes hustm. Brevet säger att eftersom Olof Pedersson och hans hustm
genom den helige Andes ingivelse hade bett om broderskap med klos-
terfolket och gärna ville efter sin förmåga ”störkia, fraemia och gudhliga
selskas” klostret och hela orden, beviljas härmed denna deras önskan.
De fömnnas ”lottagilse ok fullan deel af allo thy godho, then Gud
alzmectogher aff sijna helga nodh och miskundh unnar oss at göra i
varo clostre, dagh ok nat, j sangh ok lesningh, vakur, fasto oc atherhold
ok allom androm andelighom gaerninghom och gudlighom bönom jdher
til siaslagagn och syndaforlatilse”. Så snart klosterfolket fick höra att
någondera av dem hade avlidit, står det, skulle de antvarda hans s jäi
åt Gud genom vigilier och heliga mässor. Brevet är beseglat med både
systra- och brödrakonventets sigill, som hänger kvar ännu i dag.

Det förekom att barnlösa äldre par bland klostrets vänner gjorde
klostret tili sin arvinge, ibland på vissa villkor. Den 30 maj 1450 tes-
tamenterade t.ex. en Gregers i Pakinais, Rimito, och hans hustm Lucia
sitt gods därstädes, värt åttio mark i Åbomynt, tili klostret. Ett villkor
var att Matts Olofsson, gift med Gregers brorsdotter, skulle få bmka
godset mot vederbörlig avgäld, och hans efterkommande efter honom.
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Boskapen och lösöret skulle tillhöra brorsdottern med familj, mot att
de gav sytning åt den ena kvarlevande efter den andras död. Godset
i Pakinais nämns inte i senare källor, sannolikt hade släktingarna inlöst
godset och gett klostret de åttio mark som brevet värderar det tili.

Ovanligt rikt på detaljer och givande för historieforskaren är ett

brev som borgaren i Nådendals köpstad Nils Kaland utfärdade den 17
september 1472 (EMU 3526). Men i och för sig har brevet en ganska
tragisk bakgrund. Nils säger sig ha utfärdat det, eftersom ”Gudh hafuer
kalladh met döden til sik myn kasre hustru, Ingeborgh, oc myn kzere
dotter, Gudh theris siel nadhe ewerdelica, och som jach tror och känner
thet sama staar mik fore och jak hafuer inghen naermer serfwinge epter
mik asn en myn son, huilkin nw asr j Swerige ok jak ey weth om hän
asr lifwandis eller dödh”. För sin hustrus och dotters och också för sin
egen lägerstad i klosterkyrkan skänkte Nils, ”om Gud tekkis mik nw
til sika kalla”, allt sitt fasta gods i Viiala på Luonnonmaa samt sin stads-
gård i Nådendal med en sjöbod och allt lösöre. Ett villkor var dock
att om sonen kom heibrägda igen, skulle lösöret tillfalla honom, och
om hän kunde betala fyrtio mark för föräldrarnas lägerstad och själa-
rykt, skulle hän ha rätt att återlösa både jorden i Viiala och stadsgården.
Men om hän inte återvände inom tio år, skulle allt tillhöra klostret
obehindrat.

Man får här det intrycket att en emigration tili Sverige då i vissa
fali kunde innebära ett lika definitivt avsked som en färd tili Arne-
rika i början av vårt sekel. Fru Lucia Olofsdotter redogör för ett lik-
nande fall på tai om sin mors syskonskara (EMU 3658): ”Myn mo-
derfadher Rötker Yngeson hän haffde ij” (två) ”söner; then ene heet
Knut Rotkerson, hän foor aff landhet, masdhan hans fader oc moder
lifde, oc kom aldre sidhen ygen.” Men då liksom senare var det här
kanske ändå undantagsfall.

I slutet av sitt testamentariska gåvobrev räknar borgaren Nils Kaland
upp inte mindre än sju personer, som var närvarande som vittnen eller
beseglare: biktfadern herr Dominicus, kyrkoherde i Reso, borgmästarna
i Nådendal Peder Nilsson och Nils Aktentaka, byfogden Björn verk-
mästare (armborstmakare) samt Jöns Laurensson, Matt Mattson och brev-
skrivarens "ksere broder Eric”, borgare i staden.*

* En utförligare redogörelse för Nådendals stads utveckling och för dess borgares
ursprung och yrken m.m. ges i Suvantoa arbete om Nådendals historia.
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De större sammanhangen

Under skildringen av Nådendalsklostrets öden har vi redan glimtvis
skymtat de större sammanhang som det var infogat i och beroende av.
Jag tänker då inte bara på de inbördes förbindelserna mellan birgittin-
klostren i olika länder eller på de politiska och kyrkliga band som
förenade Finland och Åbo stift med det svenska riket och med det
övriga Norden. Sammanhangen var långt mera omfattande än så. Hela
den dåtida katolska kristenheten bildade en brokig men enhetlig väv,
där inslagen kunde skifta i många färger, men där allt ändå hölls
samman av starka gemensamma trådar. Det var en enhet inte enbart
i religiöst avseende, utan också kulturellt och ekonomiskt.

Visserligen var enhetens sönderfall redan närä förestående vid den
tidpunkt som vi nu skildrar den som vet vad nasta sekel förde med
sig kan lätt urskilja dess förebud. Men för dem som levde då var ten-
densen inte lika tydlig. De bodde ännu i ett Europa utan egentliga
nationsgränser i nutida bemärkelse, där man fritt reste från ett land
tili ett annat, där man studerade och undervisade, byggde, skulpterade
och målade, bad och predikade, köpte och sålde på i stort sett samma
villkor och enligt samma metoder och regler.

Finländska präster och klerker studerade i Leipzig och Rostock, i
Paris och Bologna. Många av Nådendalsmunkarna hade sådana studier
bakom sig, säkert flere än de vi känner tili. De böcker som klos-
terfolket studerade och kopierade och översatte var desamma som
lästes i Stora delar av kristenheten och som i många fall hade lästs
och kopierats under århundrade efter århundrade. Samma läroböcker
användes vid undervisningen i alla katedral- och klosterskolor, och sam-
ma samlingar av lärorika exempel och mirakelberättelser brukades av
predikanter i Spanien och i Böhmen, i England och i Finland. Under
de årtionden som vi just nu behandlar utkom de första böckerna i
tryck också då var det främst fråga om standardverk, biblar, litur-
giska böcker och annat.

Den europeiska kontinenten genomkorsades av många pilgrimsvägar.
Resorna var kostsamma och riskfyllda, men trots detta begav sig mången
piigrim också från Norden tili de kända vallfartsorterna. Redan den
heliga Birgitta hade ju vallfärdat tili Rom tili det heliga året 1350, och
tio år därförinnan hade hon tillsammans med sin make och andra pil-
grimer färdats genom Flandern och Frankrike tili S:t Jakob i Compostela
vid Spaniens västkust Från Italian for hon på sin ålderdom under många
strapatser ända tili det Heliga landet.
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Också Åbobiskopen Magnus Tavast hade under sitt rörliga liv vall-
färdat tili de trakter där Kristus hade vandrat, men resans detaljer är
inte kända. På återresan hade hän i Venedig inköpt bl.a. en dyrbar
monstrans för sin altarstiftelse i domkyrkan, detta altare som hän utom
åt Kristi lekamen helgade också åt den heliga Birgitta.

Det var under det heliga året 1450, hundra år efter det jubelår som
Birgitta firade i Rom, som påven beviljade den åldrige Åbobiskopens
avsägelseansökan. Det finns inga antydningar om att Magnus själv då
skulle ha besökt Rom. Men flera Åbokaniker och säkert också andra
pilgrimer från Finland var närvarande där, då deras nye biskop
Olof Magnusson vigdes tili sitt ämbete. Vi kan bara ana oss tili vad en
vallfärd av detta slag och en dylik högtid i det heliga årets Rom kan
ha gett dem av intryck, impulser och kontakter.

Men en vallfärd kunde också medföra besvikelser. Det hade värit
så för Birgitta, som fann Rom i förfallet tilistånd och utan påve
det var ju under Avignonpåvarnas tid. Sedän dess hade den katolska
kyrkan skakats av många stormar, och dess yttre enhet hade värit starkt
hotad. Kort efter Birgittas död år 1373 hade den s.k. Stora schismen
fått sin begynnelse, med ibland upp tili tre påvar samtidigt. Senare kom
de starka motsättningarna mellan påven och kyrkomötet i Basel. Bara
kort före det heliga året 1450 hade den siste ”motpåven” i kyrkans
historia trätt tillbaka och bytt ut tiaran mot en kardinalshatt. Äterupp-
byggnaden av staden Rom efter mer än ett sekels förnedring hade också
kömmit igång under den duglige renässanspåven Nikolaus V, men resul-
tatet av hans storartade byggnadsplaner kunde knappast skönjas ännu
vid tiden för jubelåret.

År 1450 innehades Heliga lekamens altarprebende i Åbo av en ung
släkting tili biskop Magnus, kaniken Jöns Tavast, som år 1443 hade
inskrivits vid universitetet i Rostock. Hän tycks ha hört tili de kaniker
som följde den nye biskopen tili Rom under jubelåret, och senare före-
tog också hän en pilgrimsfärd ända tili det Heliga landet. Det kan
ha värit skyddshelgonet Birgitta eller släktingen biskop Magnus’ exempel
som inspirerade honom tili detta kostsamma företag. Hän nämns sista
gången som kanik vid prebendet år 1458. Sex år senare hade hän efter-
trätts av magister Magnus Nilsson (Stjernkors), som på moderns sida
var släkt med Magnus Tavast. Enligt magister Magnus hade företräda-
ren frivilligt avsagt sig sitt ämbete inför biskop Konrad (FMU 3267).
Herr Jöns räknade tydligen med att resan skulle bli långyarig och risk-
fylld. Källorna ger inte besked om hans senare öden. År 1467 fick en
rådman i Åbo vid ett lagmansting tillåtelse att överta två av Jöns Tavasts
gods (FMU 3335), i ersättning för hundra rhenska gyllen som herr
Jöns hade lånat av honom ”then tijdh hän tili helga graff foor”, Jöns
omtalas inte som närvarande, inte heller som avliden men brevets
innehåll antyder ju att man hade gett upp hoppet om hans återkomst.
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Magister Magnus Nilsson innehade år 1465 också Virmo regala kyrko-
gäll och det kanonikat som var förbundet därmed. Märkligt nog hade
hän övertagit också detta ämbete efter en vallfärdande kanik och släk-
ting, Magnus Valdemarsson (Hagasläkten). Denne överlät år 1458 några
gods åt sin svåger Olof Tavast, troligen bror tili kaniken Jöns, och
nämnde i överlåtelsebrevet sin planerade pilgrimsfärd, Målet för resan
anges inte, men eftersom brevet utfärdas ungefär samtidigt som fränden
och medkaniken Jöns Tavast försvinner ur källorna, är det sannolikt
att de var färdkamrater på vägen tili de heliga platserna.

Kanikerna Jöns och Magnus var båda närä förbundna med vän-
kretsen kring Nådendal. Magnus Valdemarsson var kusin tili kloster-
donatorn Lucia Olofsdotter, och av hennes man, Henrik Klasson, hade
hän utsetts tili testamentsexekutor. Det är möjligt att herr Magnus hann
fullfölja detta uppdrag efter lagmannen Henriks död år 1458, samma
år som hän själv nämns för sista gången.

Ännu närmare kontakter med birgittinklostret hade de två kanikemas
efterträdare, magister Magnus Nilsson, senare domprost (1466—90) och
biskop (1490—1500). Vi skall ha anledning att nämna honom många
gånger i samband med händelser och transaktioner under hans långa
ämbetstid. Det var egentligen under en utredning om hans förhållande
tili klostret som jag inspirerades tili hela denna utflykt tili de större
europeiska sammanhangen. Hans egen bana kunde stå som ett typ-
exempel på vad som ovan har sagts om internationella inflytelser och
sammanhang.

Magnus Nilsson hade säkert värit elev vid katedralskolan i Åbo
redan under sin berömde släkting Magnus Tavasts episkopat. På 1450-
talet fortsatte hän sinä studier i Paris, i ett Frankrike som just då fröj-
dades över att det hundraåriga kriget med England hade nått ett fram-
gångsrikt slut och att så gott som hela landet åter var i den franske
konungens händer. Samtidigt bävade man där liksom i den övriga kris-
tenheten inför nyheten att Konstantinopel år 1453 hade fallit i de otrog-
nas händer.

Parisuniversitetet hade inte ännu hunnit hämta sig efter nedgångs-
perioden under det långa kriget och var inte längre det lärdomens hög-
säte som det hade värit i sinä glansdagar. Men för en ung klerk från
det avlägsna Finland hade vistelsen där säkert ändå mycket att skänka
i fråga om nya kunskaper, vidgade vyer och internationella kontakter.

I universitetets matriklar upptas Magnus Nicolai som baccalaureus år
1456 och som licentiat och magister följande år. Hän var i den franska
huvudstaden, när rehabiliteringsprosessen för Jeanne d’Arc officiellt öpp-
nades där år 1455, och kan ha säilät sig tili de folkskaror som då fyllde
Notre Dame-katedralen. Ännu efter sin examen tycks hän ha vistats
några år utomlands, kanske som lärare vid universitetet. I varje fall
var hän ännu inte hemma, när arvskifte efter hans far år 1458 hölls på
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släktgården i Särkilaks i Tövsala socken.
Magnus’ syster Adliza hade, som redan nämnts, inträtt i Nådendals

kloster, Vid arvskiftet tilldelade man henne en gård i Bjärnå i stället
för det ”torp” som klostret tidigare hade fått som hennes provent. Efter
sin hemkomst vägrade magister Magnus först att ge sitt bifall tili denna
transaktion, men på modern Elin Nilsdotters och flera vänners "traste-
liga bön” bekräftade hän gåvan (FMU 3261) i samband med konfes-
sorsinstallationen i Nådendal år 1462. Det skedde i brödernas konvents-
stuga, som här omnämns första gången, i alla brödernas och biskop Kon-
rads närvaro.

Samma år besöktes Åbo av en påvlig legat, och kaniken Magnus fick
av honom uppdraget att inom stiftet samla gåvor för ett planerat allmänt
korståg mot turkarna (FMU 3190). Tyvärr vet vi ingenting om resul-
tatet av denna internationella insamling, men magister Magnus’ resa tili
Rom tre år senare kan ha något samband med den. Året därförinnan hade
hän värit biskop Konrads sändebud hos den då nyligen återkallade konung
Karl (FMU 3244).

Bevarade påvliga dokument från 1465 och 1466 visar att Magnus
Nilsson vistades åtminstone halvtannat år i kristenhetens huvudstad. I
ett par av breven (FMU 3278, 3315) bekräftar påven den förnyade in-
korporeringen av Masku församling med Nådendals kloster. Men för
övrigt är det fråga om magister Magnus’ egna ansökningar om preben-
den och ämbeten, inte bara inom Åbo stift utan också i andra svenska
stift och i Norge. De metoder hän därvid använder är inte alltid så helt
sympatiska i våra ögon, men de måste ses mot bakgrunden av den på
den tiden så vanliga ämbetsjakten. Inflytelserna från de större sam-
manhangen var inte enbart positiva! Men helt visst fanns det också
mycket nyttigt och positivt som magister Magnus hann inhämta under
dessa år i påven Paulus II:s Rom. Det kunde gälla t.ex. byggnadskonst

det var utan tvivel domprosten Magnus som inspirerade den livliga
byggnadsverksamheten i Åbo stift under biskop Konrads senare äm-
betstid. Det kunde gälla boktryckarkonst det var nästan exakt vid
tiden för Magnus’ Romvistelse som tyska boktryckare av påven kallades
tili Italien, och det var under Magnus’ tid som domprost som Åbo-mis-
salet trycktes. Listan kunde göras längre.

I juli år 1466 utnämnde påven magister Magnus tili domprost i Åbo,
hans konkurrent om ämbetet, Henrik Frese, hade då avlidit (FMU
3304—3305). Den nye domprosten fick påvens tillåtelse att kombinera
domprostämbetet både med Helga lekamens prebende och med det re-
gala kanonikatet i Virmo, som hän hade erhållit av kung Kristiern
i sin ansökan kallar Magnus sig den danske konungens kapiani Senast i
februari 1467 var domprosten Magnus hemma i Finland och inledde
sin långa och inflytelserika verksamhet i hemlandet.

Domprosten Magnus’ syster Adliza var inte den enda av hans närä
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släktingar som befann sig innanför Nådendals klostermurar, Hans sys-
ter Birgitta, gift med häradshövdingen Laurens Valdemarsson (bror tili
den vallfärdande kaniken), inträdde i klostret som änka år 1469 (FMU
3399). Redan tidigare hade hennes dotter Elin iklätts klosterdräkten.
Själv hade domprosten före år 1477 betalat provent för två andra sys-
terdöttrar, Ursula och Dorotea (REA 651—652), kanske barn tili någon
av de ”framfarna syskon” som hans mor nämner i sitt brev av år 1465
(FMU 3261). Ursulas och Doroteas namn är ovanliga i Norden
kanske fadern var tysk eller balt? Också giftermål över gränserna bidrog
tili att förbinda människorna i dåtidens Finland med de större samman-
hangen.
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Fru Lucia och hennes fränder

Det är svårt att avgöra var i Nådendalskronologin man skall foga in
skildringen av fru Lucia Olofsdotter, som redan har skymtat fram i många
sammanhang, Ända från grundläggningsskedet omkring år 1440 hörde
hon tili klostrets vänner och gynnare. Hon levde ännu på 1490-talet och
var då av allt att döma en bland klosterfolket. Men de kronologiska
problemen är inte enda orsaken tili att jag har skjutit upp kapitlet om
fru Lucia. Enbart hennes invecklade släktförhållanden skulle räcka tili
för en hei genealogisk avhandling, och en sådan vill jag skona läsaren
ifrån. Men samtidigt är de av så stort intresse både i sig själva och i sitt
samband med Nådendals historia, att jag åtminstone i Stora drag måste
redogöra för dem.

Fru Lucias far, Olof Skälge, härstammade troligen från en familj,
som på 1300-talet räknades tili Åbo borgerskap, men som redan före
hans tid hade avancerat tili frälset. Far tili Olof var antagligen den Nils
Skälge som i seklets början ägde jord i Pemar (FMU 1213) fru
Lucia ägde senare gods i samma byar som hän. Men Olof Skälge hade
också fädernegods och närä släktingar i Tavastland. Hän var befryn-
dad med familjerna Svärd och Kurck, antagligen genom sin mor, Lu-
cias farmor. Riksrådet Henrik Svärd verkade som dotterns förmyndare
efter Olofs tidiga bortgång.

Lucias mor, Kristin Rötgersdotter, hade också hon rötter i stiftssta-
dens omedelbara grannskap. Hennes far, väpnaren Rötger Ingesson, ägde
gårdar i Pemar och Sagu. Namnen på alla hans sju barn har förmedlats
tili oss av fm Lucia i ett brev från 1470-talet (EMU 3658). Jag har
redan citerat avsnittet om den äldste sonen Knut, som under föräldrar-
nas livstid reste utomlands och sedän aldrig mer hördes av. Fru Lucia
fortsätter:

”Den andre (sonen) hette Hannus Rötgersson, hän avled kort före
sin far och mor. Därtill hade min morfar fem döttrar. Hustru Greta,
hustru Elin och hustru Kristin blev bortgifta med gods; hustru Karin och
hustru Märta blev bortgifta tili Åbo stad med guld och pengar. På går-
den i Saustiala bodde min morfar, den ärvde min mor, som var hans
yngsta dotter, efter sin far. Jag ärvde hälften efter min mor, och andra
hälften fick min syster.”

Tre av Rötger Ingessons döttrar hade alltså äktat frälsemän och fått
sin hemgift i jordagods, två var borgarhustrur i Åbo. Dottern Märta
hade i sitt äktenskap med Åboköpmannen Hannus van Kampen
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tydligen av nederländskt ursprung en son, som var präst i Sverige
”herr Henrik i Skepptuna” och åtminstone en dotter, gift med

Olof Nilsson i Pojo. Det var en son tili denna dotter, väpnaren Rötger
Olofsson, som på 1470-talet gjorde anspråk på fru Lucias arvgods, går-
dar som hon hade skänkt eller ämnade skänka tili Nådendals kloster.
Hän påstod att de tre av Rötger Ingessons döttrar som hade äktat frälse-
män hade roffat åt sig alla arvgodsen på de två borgarhustrurnas
hans ”stormoders” och hustru Karins, Vilmars hustrus bekostnad (FMU
3657). Dessa Rötgers anspråk gav fru Lucia anledning tili en vidlyftig
brevväxling och en utförlig redogörelse för moderns släktförhållanden,
tili nytta och tili huvudbry för sentida genealoger.

I ett av sinä försvarsbrev (FMU 3657) skriver fru Lucia att hon
aldrig hade hört något annat än att hennes mostrar Greta och Elin
jämte hennes mor Kristin och deras två bröder skulle ärva jordagodsen,
medan ”Maertha och Kadrin, the waro giffne jn til Åbo med gul och
peninga, swa at the skulde alder gaa til arffs til fasta godzen”. I ett
annat sammanhang berättar hon att morfadern hade värit tvungen att
pantsätta ett av sinä gods i Sagu för sjuttio nobler för att kunna betala
dottern Märtas hemgift i guld och penningar (FMU 3658, se också
3494).

Av Lucias mostrar måste det ha värit den äldsta, mostern Greta
inte Karin, som man har antagit som var gift med väpnaren Valde-
mar Magnusson (Hagasläkten) och mor tili Jerusalemsfararen och kani-
ken Magnus och tili väpnaren Laurens, domprosten Magnus’ svåger.
Karins man Vilmar var ju enligt breven borgare i Åbo och kallades
kanske Vilmar just för att hållas åtskils från svågern Valdemar. Den
återstående mostern, Elin, var sannolikt hustru tili Magnus Fleming. Hans
dotter Ingeborg ägde mödernearv i Pemar (FMU 4085), och hans barn
avsade sig alla senare rätten tili arv efter fru Lucia (FMU 4319, 4329).

Det var troligen någon gång under 1420-talets första hälft som Röt-
ger Ingesson gifte bort sin yngsta dotter, Lucias mor, med Olof Skälge.
I samband med giftermålet inlöste mågen Olof den pantsatta och senare
omstridda gården i Halliala, Sagu, som Lucia därför räknade som sitt
farsarv. Hon tycks ha förlorat både sin far och sinä morföräldrar i späd
ålder, och modern hade gift om sig med en Hannus Hustad, Den syster
som Lucia omtalar som delaktig i sitt morsarv (hon nämner också en
systerdotter) var antagligen född i moderns senare äktenskap.

Som jag redan har nämnt blev riksrådet Henrik Svärd förmyndare för
Lucia efter faderns död, och det var tydligen hän som kort före sin egen
bortgång arrangerade hennes trolovning och äktenskap. Den utvalde
brudgummen, Henrik Klasson, också hän blivande riksråd, var Henrik
Svärds svåger, bror tili hans hustru Birgitta. Fru Birgitta levde längc
efter sin mans död och bistod fru Lucia med att utreda de invecklade släkt-
och arvsförhållandena ännu på 1470-talet (FMU 3657 b, 3494).
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Henrik Klasson äktade Lucia Olofsdotter omkring år 1438, kort före
grundandet av Nådendals kloster. Fru Lucia skriver själv (FMU 3658)
att hon hade levät tillsammans med sin ”herre” i tjugu års tid. Flickorna
bortgiftes ju tidigt, och Lucia var väl knappast mer än i tonåren, när
hennes man några år senare, år 1441, dubbades tili riddare i samband
med konung Kristoffers kröning. Säkert var den unga riddarfrun med
i Uppsala då, liksom hon var i Stockholm följande vår, när de två
donerade Ailos gård tili Nådendal.

År 1445, efter bara sju års äktenskap, uppgjorde Henrik Klasson och
fru Lucia sinä första testamenten (FMU 2605) tili förmån för varandra.
Det skedde på Nynäs i Nousis i flera vittnens närvaro. Som anledning
anger de sin barnlöshet och sinä tvivel på att få barn i framtiden:
"... maedhan wy ey barnbundhin" (förenade genom barn) "asrum oc
um wy aff Gudz millä fforsyn ey hasller framledis kunno barnbundhin
wardha..."

Barnlösa äkta makar ärvde ju inte varandra på den tiden. Alla jorda-
gods återgick tili vederbörandes släkt, mödernearv tili moderns släktingar,
fädernearv tili faderns. Köpgods kunde man mera fritt förfoga över, och
det var vanligen sådana som skänktes bort eller testamenterades tili
goda ändamål, man undvek sålunda att släktingar senare gjorde anspråk
på dem. De enda gods som en barnlös hustru efter mannens död säkert
kunde förfoga över utom sinä egna arvgods eller köpgods var de
gårdar som mannen hade gett henne som morgongåva i samband med
bröllopet.

Genom sinä testamenten gav herr Henrik och fru Lucia nu den efter-
levande rätt att under hela sin livstid förfoga över den andras fasta gods
och lösegendom (av lösöret ägde mannen två tredjedelar, hustrun en
tredjedel). Först efter den andras död skulle släktingarna få sitt.

Någon gång före 1449 hade Henrik Klasson avancerat tili lagman i
Norrfinne lagsaga. Familjen hade då från Nousis flyttat tili Kaskis gård
i Virmo (nuvarande Mietois). Där uppgjorde de på själva julaftonen
1449 mera detaljerade testamenten (FMU 2817—18), som senare för-
nyades med smärre ändringar några gånger tili (FMU 2886, 2907—08,
2918, 2970).

I sitt testamente preciserade herr Henrik att hälften av den nyför-
värvade gården i Kaskis var makarnas gemensamma köpgods. Den andra
hälften hade hän bytt sig tili mot ett av sinä arvgods. Denna senare
hälft hade hän donerat åt sin ”husfru”, tili tack för att hon kärleksfullt
hade skänkt honom hälften av Ailos gods, ”huilkit wy badhen nw gifuit
hafuom Sancta Birgitta ok systrom ok brödhrom j Nadhendals kloster til
sewserdheliga segho”. Herr Henrik testamenterade också tili klostret en
holme i det nuvarande Merimasku och en silverked med relikgömma.
Fru Lucia skänkte det en guldring med en safir.

Det var inte bara Nådendal som ihågkoms i makarnas testamenten,
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utan också andra kloster, kyrkor och altarprebenden, samt präster (i syn-
nerhet i de socknar där makarna ägde gods), släktingar och vänner.
Gåvorna kunde vara av mycket skiftande art, från jordagods tili smärre
minnesföremål. De flesta mottagarna fick ett värdeföremål eller en pryd-
nadssak, något husgeråd eller något klädesplagg (t.ex. ”min svarta kjortel,
fodrad med mård”). I många fall var det en ring, en silverskål eller
ett silverfat. Men gåvan kunde också bestå av några läster råg, några
kor eller får, en ridhäst eller en slädhäst. S:t Henrik, d.v.s. Åbo dom-
kyrka, skulle få herr Henriks bästa häst och harnesk.

Tili Heliga tre Konungars altare i Åbo domkyrka, förbundet med det
förnäma brödraskap som riddaren Henrik år 1448 värit med om att
grunda, testamenterades ett flertal gårdar. Vid detta altare skulle varje
vecka läsas två ”eviga” mässor för donatorernas och deras föräldrars
själar. Fru Lucia gav tili samma altare sitt halva silverbälte (tili en
kalk), och herr Henrik skänkte också en mässutrustning och en kalk.

Enligt sinä tidigare testamenten valde Henrik Klasson och hans hustru
sin lägerstad i Helga Lekamens (och Birgittas) kor i Åbo domkyrka.
I de sista testamentena nämns däremot Nådendals klosterkyrka som grav-
plats, och fru Lucia testamenterade för detta ändamål tili klostret sin
senare omtvistade gård i Halliala (FMU 2970). Men hennes make tycks
efter sin död år 1458 trots allt ha begravts i Helga Lekamens kor i dom-
kyrkan (REA 592). Berodde det på att klosterkyrkan då ännu var i
byggnadsskedet?

I vilket fall som helst hade de bägge makarna valt att vila i den
heliga Birgittas hägn. Fru Lucia nämner uttryckligen det svenska hel-
gonet som ett av sinä skyddshelgon. Hon anbefaller sin själ åt Guds
misskund och ber ”hans värdiga moder jungfru Maria” och sinä ”helga
patrona”, den helige Henrik och den heliga Birgitta, om bistånd i döds-
ögonblicket (FMU 2886).

En senare kalla (EMU 4286) vet berätta att lagmannen Henrik Klas-
son tillsammans med riddaren Olof Nilsson Tavast någon gång på 1450-
talet hade företagit en diplomatisk mission tili Ryssland för att försöka
åstadkomma en fredsuppgörelse. Särskilt i de Östra och nordligaste de-
larna av Finland tycks det vid denna tid ha rått ett nästan konstant
krigstillstånd. En resa av detta slag måste ha värit både fysiskt och
psykiskt påfrestande och mycket oviss i fråga om utgången. Kanske
den också bidrog tili att försvaga herr Henriks hälsa. Ätminston mätt
med vår tids mått kan hän inte ha värit särskilt gammal, när hän avled
år 1458. Hans änka var antagligen i 35-årsåldern.

Man kunde ha väntat sig att fru Lucia i likhet med många andra
änkor antingen hade gift om sig eller också sökt inträde i det kloster,
vars goda vän hon hade värit så länge. Kanske hyste hon också sådana
planer. En antydan därom är den omsorg med vilken hon betalade sin
mans, och i några fall också sin mors, efterlämnade skulder. Ett sjut-
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tontal kvittenser från åren 1458 tili 1470, bevarade i avskrift eller i
original vittnar därom (FMU 3368, 3411). Kanske bråket med släk-
tingarna eller den svaga hälsa som antyds i något av hennes brev för-
dröjde förverkligandet av planerna.

Det var troligen i början av år 1472, som fru Lucia i ett brev tili
sin svägerska, fru Birgitta Klasdotter i Harviala, bad om hjälp för att
reda ut bl.a. ägoförhållandena tili godset i Halliala (FMU 3657 b).
Det intyg om saken som fru Birgitta skrev tili svar är daterat den 8
mars detta år (FMU 3494).

Fru Lucia skriver; ”Kära syster, jag tackar er för den heder, kärlek
och det myckna goda som ni alltid har bevisat mig, för vilket den allsmäk-
tige Guden belöne er evinnerligen. Kära syster, nu tränger nöden mig
att besvära er, för den Stora orätts skull som har gjorts mig och dag-
ligen görs, i det att Rötger Olofsson, son tili Olof Nilsson i Pojo, tränger
ut mig från både fäderne och möderne. Hän säger att hans mor har lika
stor del i Saustiala och Halliala som jag . . . .”

Ingen annan känner bättre än adressaten tili hur det förhåller sig
med denna sak, skriver fru Lucia och ber sin ”syster” om hjälp för
att få denna och andra tvistefrågor avgjorda. ”Kära syster”, slutar bre-
vet, ”ni må veta att hustru Ragnhilds barn i Meltola, hustru Kristin
i Ahtis och hustru Margit, Pelle Pederssons hustru, de säger alla att
de bör ärva mitt fäderne efter min död. Jag vet inte hur därmed i
sanning förhåller sig, därför ber jag er att ni är god och skriver tili
mig vilka de är som rätteligen bör ärva mitt fäderne efter minä dagar.”

Något svar från fru Birgittas sida på denna sista paragraf finns inte
bevarat, men Lucia Olofsdotters villrådighet visar tydligt att det här är
fråga om avlägsna släktingar. Några syskon eller närmare anförvanter
hade hon alltså inte på sin fars sida.

Det brev från Henrik Svärds änka som finns i behåil är ett bevitt-
nat intyg om hur godset i Halliala ett par gånger hade pantsatts och
utlösts, sista gången hade Henrik Svärd löst in det för Lucias räkning i
samband med hennes trolovning (FMU 3494).

Med många detaljer redogör fm Lucia i en redan ofta citerad pro-
memoria (FMU 3657 a) för hur tvisten med Rötger Olofsson därefter
hade utvecklats. Någon tid innan riksföreståndaren Sten Sture på som-
maren 1472 besökte Finland, hade Rötger bl.a. kömmit och belagt fru
Lucias gods i Halliala och Saustiala med kvarstad. Jag citerar promemo-
rian om fortsättningen:

”När herr Sten hade kömmit hit tili landet, kom häradshövdingen
Magnus Nilsson, Rötger Olofsson, två av herr Stens tjänare och tre
bönder och stämde mig tili landsrätten, Innan landsrätten hölls, blev
jag sjuk. När den sammanträdde, for jag från min gård” (Kaskis i
Virmo), ”så sjuk som jag var, men kom inte längre än tili Nådendal.
När jag kom dit, var landsrätten över. Därnäst kom herr Sten tili Nå-
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dendal dagen efter S. Petms dag ad vinculam” (2 augusti). ”Då kom
Rötger tili mig i klostergården och frågade varför jag inte hade köm-
mit tili landsrätten,”

Gud hade gett henne hinder och förfall genom sjukdomen, hade fm
Lucia svarat, varpå Rötger hade svurit på att hän skulle behålla både
Halliala och Saustiala, om det så skulle kosta hans hjärteblod. På fm
Lucias uppmaning gick de så båda tillsammans tili herr Sten i hans här-
bärge hemma hos Peder Nilsson (en av stadens borgmästare). Riks-
föreståndaren svarade dem att avgörandet i frågan redan hade fram-
skjutits tili den landsrätt som skulle hållas i samband med Henriksfesten
följande vinter.

Fru Lucia hade då också frågat herr Sten om det var på hans befall-
ning som hennes gods hade belagts med kvarstad. Nej, hade hän sva-
rat, men eftersom Rötger Olofsson hade påstått att hän redan fyra eller
fem gånger hade stämt henne tili tings utan att hon hade inställt sig,
hade riksföreståndaren gett sin tillåtelses tili kvarstaden. Fm Lucia hade
genmält: ”Käre herre, Rötger har aldrig någonsin tidigare stämt mig
tili tings förrän nu tili landsrätten.” Då hade herr Sten i flera vittnens
närvaro förbjudit Rötger att vidare befatta sig med godsen, förrän saken
hade avgjorts i rätten.

Men Rötger gav sig inte. Kort före jul samma år hade Martin Jöns-
son, fogde på Åbo (enligt vad som framgår ur senare brev var hän
också medarvinge tili Rötger Olofsson), kömmit och låtit sätta konungs-
lås på fru Lucias härbärgen i Saustiala och Halliala, ”som om hon hade
förbrutit både liv och gods”, skriver fm Lucia. Hän hade också stämt
henne tili lagmanstinget i Sagu, Men, hade hon svarat, eftersom hän
emot ali lag och rätt hade satt konungslås på hennes härbärgen, ville
hon aldrig komma tili rätten inför honom, utan endast inför herr Sten
och rikets råd och "alla de goda män som känner heder och rätt”.

Nästa kända besök av Sten Sture i Finland ägde mm år 1476. Då
klagade fru Lucia på nytt i brev tili honom och tili Johan Kristersson
(Vase) över det fortsatta övervåld som hon hade värit utsatt för, både
från Rötger Olofssons och från sinä grannars och underlydandes sida
(FMU 3658—59). Rötger hade genom osanning förmått rätten att till-
döma honom Saustiala, skrev hon.

”Därefter for Rötger tili Martin Jönsson och fick honom att sända
landsfogden Johan Håkansson tili min gård i Kaskis, där hän lät slå
upp mitt härbärge och kallade dit hela socknen för att föra ut allt vad
jag hade tili min bärgning och tili att levä av, fläsk, kokött, fisk, smör
och allahanda spisning, och råg, korn och allt. .Också hennes oxar
hade hiivit beslagtagna. Fru Lucia hade då i sin tur stämt Rötger tili
rätta inför Sten Sture och ”andra värdiga herrar”, som hade åtföljt honom
tili Finland. ”Då gick Rötger tili en borgare i Åbo och lät låsa in sig
i en stuga och satt där i åtta dagar, så länge landsrätten pågick.”
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Fru Lucia avslutar sitt brev tili riksföreståndaren i bevekande orda-
lag: ”Herom bider jagh jder, werdogaste herre, och jder, alla wer-
doga och serliga herror, som for rsetten seethen, ffor then helga biter*
ligen dööd, then Gud hän toolde, lathen mik ekki nw fatiga wserlööss
qwinna lenger wara rzetlösan .

Landsrätten tycks i alla fali trots Rötgers frånvaro ha behandlat saken
under Sten Stures presidium. I ett brev av den 6 november 1476 till-
dömdes fru Lucia godsen i Sagu, tills saken hade utretts, och Rötger
dömdes tili böter för sitt övervåld. Båda skulle genom vittnen redo-
visa för vad deras resp, mödrar hade erhållit av arvet, och sedän skulle
de gå tili ”rätt skifte” i fråga om de gods som de eventuellt ägde ge-
mensamt.

Huruvida skiftet verkligen kom tili stånd vid denna tidpunkt är inte
känt genom bevarade källor. Först i en urkund från början av år 1490
(FMU 4283) får vi veta hur tvisten slutligen löstes. Enligt den hade
fru Lucia gett Rötger Olofsson och Martin Jönsson två mindre gods
i Pojo som hon hade tillbytt sig från klostret samt 150 mark i
pengar, mot att de avstod från alla ytterligare arvsanspråk. överenskom-
melsen kan naturligtvis ha träffats redan tidigare, fastän brevet utfärda-
des först vid denna tidpunkt, då fru Lucia också annars försökte ordna
alla arvsangelägenheter hon hade själv redan inträtt i klostret. Tili de
sista kända händelserna i hennes liv skall jag återkomma.

* Lucia Olofsdotters släkt har behandlats av E. Anthoni i HTF 1960 s. 83 ff,
dock med en del felaktigheter. Se också HTF 1966 s. 156 f samt Äldre svenska frälse-
släkter I s. 162 (Henrik Klasson) och s. 208 (fam. Svärd).
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En nedgångsperiod?

Vi får nastan vara väpnaren Rötger Olofsson tacksamma för att hän
gjorde anspråk på Lucia Olofsdotters morsarv och sålunda tvingade henne
att avfatta sinä långa promemorior och sinä detaljrika brev. På så sätt
har vi fått veta en hei del om henne själv och har också fått några
levande glimtar bl.a, från Sten Stures vistelse i Nådendal år 1472. Be-
söket skulle vi annars bara ha känt tili genom två allmänt hållna skydds-
brev som riksföreståndaren utfärdade där den 3 och 4 augusti (FMU
3516—17).

Källorna ger oss inte många uppgifter om Nådendalsfolket under
de två decennier som följde på klosterinvigningen år 1462. Förbindel-
serna med Vadstenaklostret tycks ha mattats av, och därmed försvinner
en av klosterhistorikerns bästa källor, brewäxlingen mellan Nådendals-
bröderna och moderklostret. Visserligen kan man inte med full säker-
het påstå att förbindelserna var brutna. Det kan hända att Vadstena-
bröderna bara inte längre hade tid, krafter eller intresse att ta vara på
breven eller kopiera korrespondensen i sinä böcker. Också i det s.k.
Vadstenadiariet införs uppgifterna under denna tid mera oregelbundet
och med tydliga luckor.

Bortsett från fru Lucias redogörelse vet vi inte mycket om Sten
Stures besök i Nådendal i augusti 1472. Skyddsbreven för klostret är
mycket allmänt formulerade. Sten Sture hade valts tili riksföreståndare
två år tidigare, efter att hans morbror, kung Karl, hade slutat sitt väx-
lingsrika liv, Sin ställning som rikets regent hade herr Sten befäst år
1471 genom segern vid Brunkeberg över kung Kristierns trupper. Be-
söket i Finland ett år senare var ett led i hans strävan att stabilisera sin
ställning, ett viktigt led, eftersom herrarna Öster om Bottenhavet under
tidigare orostider ofta hade ställt sig på den danske konungens sida.

Tili de politiskt opålitliga måste Sten Sture utan tvivel ha räknat
Äbobiskopen Konrad Bidz. Om vi får tro kung Kristiern, hade Kon-
rad ännu år 1468 hållit delar av Finland för den danske konungens
räkning (FMU 3361). Efter Kristierns nederlag tycks biskopen under
1470-talet ha hållit sig i händelsernas bakgrund. Det var i stället den
handlingskraftige domprosten Magnus som var initiativtagare tili mycket
av det som då hände i Finland på det kyrkliga och delvis också på
det politiska området. Både då, och senare under sin biskopstid, hade
Magnus Nilsson också ett starkt stöd i den nye ärkebiskopen i Uppsala,
Jakob Ulfsson.
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Den stridbare ärkebiskopen Jöns Bengtsson hade lämnat detta jordiska
redan några år före kung Karl. Kungen hade som kandidat för den
viktiga kyrkliga posten fört fram sin avlägsne släkting, Linköpingsde-
kanen Thord Bonde, som för resten var bror tili den dåvarande Vad-
stenaabbedissan Katarina Pedersdotter. Herr Thord hade dock avlidit
bara ett par veckor efter kung Karl och därmed berett väg för Uppsala-
kaniken Jakob Ulfsson, som redan hade skaffat sig ämbetet genom
påvlig utnämning. Jakob Ulfsson hade vistats i Rom sedän år 1465, och
det var där som hän hade lagt grunden tili sin vänskap med dompros-
ten Magnus Nilsson. Vid sitt ämbetstillträde var den nye ärkebiskopen
annars rätt okänd. Under sin långa ämbetsperiod skulle hän visa sig vara
en ansvarskännande kyrkans man av helt annan kaliber än sin världsligt
sinnade företrädare.

Ärkebiskop Jakob räknade sig tili den heliga Birgittas och hennes
efterföljares vänner. Hän lät viga sig tili biskop i Birgittahuset i Rom,
och hän höll sitt högtidliga intåg i Uppsala pä det svenska helgonets
kanonisationsdag, den 7 oktober 1470. I samband därmed upphöjde hän
denna festdag tili den liturgiska kalenderns högsta rang, totum dup-
lex. Nyheten därom gladde säkert också klosterfolket i Nådendal.

Bortsett från Sten Stures skyddsbrev vet vi inte mycket om Nåden-
dalsklostrets förbindelser med politiska eller kyrkliga makthavande under
1470- och början av 1480-talet. Inom riket rådde då relativt lugna för-
hållanden jämfört med de föregående decennierna. Det var först i och
med kung Kristierns död år 1481 som orosmolnen igen började sam-
las. Man dryftade då allvarligt möjligheten att erkänna den unge kung
Hans som unionskonung i alla de tre rikena. Det är kanske delvis mot
bakgrunden av Sten Stures hotade ställning som rikets regent, som man
får se de privilegiebrev för en del av kyrkans män och kyrkliga institu-
tioner som hän utfärdade detta år. Också Nådendals kloster ihågkoms
med två brev i juli 1481 (EMU 3873—74). Klostret beviljades frälse
pä två kronogods i Reso och förlänades på tio år Luonnonmaa och Liet-
sala med alla konungsliga rättigheter och inkomster.

Av kyrkliga myndighetspersoner är det endast domprosten Magnus som
under dessa år omnämns i urkunder som gäller klostret. Den 12 juni
1471 beseglade hän i Åbo väpnaren Jeppe Pederssons (Ille) provent-
gåva för dottern Signild. Domprosten presiderade troligen också vid en
systravigning i samband med Birgittafesten hösten 1480. I varje fall be-
seglade hän söndagen den 8 oktober två gåvobrev i Nådendal. Det var
häradshövdingen Sten Henriksson (Renhuvud) och hans hustm Anna
Jopsdotter (Kurck), som betalade provent för var sin dotter från tidi-
gare äktenskap, Elseby Stensdotter och Katarina Hansdotter. Syster Else-
by hade (liksom troligen också den nyss nämnda syster Signild Jops-
dotter) en mormor som tillhörde släkten Tavast. I likhet med flera
andra av klosterfolket var hon alltså befryndad med domprosten Mag-
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nus. Syster Katarina antagligen identisk med den Katarina Johannis
som var klostrets abbedissa i början av 1500-talet var genom sin
morfar släkt med fru Lucia Olofsdotter, och hennes mormor var syster
tili fm Lucias make, Henrik Klasson, och svägerska tili Jöns Tavast.
Det var säkert svårt att inom det relativt fåtaliga finländska frälset hitta
sådana som inte på ett eller annat sätt var släkt med varandra!

Annars finns det från denna period bland klosterfolket mycket få
nya namn som har gått tili eftervärlden. Enligt en 1500-tals släktbok
var Marta, dotter tili Erik Åbjörnsson och Margit Jönsdotter Tavast,
syster i klostret. Hennes föräldrar och hennes syster Beata omnämns i
samband med ett godsbyte i klostret den 9 maj 1479, men själv nämns
hon inte i samtida källor.

En ”syster Anna” omtalas, när landsrätten under Sten Stures presi-
dium den 5 november 1476 behandlade två fall av övervåld gentemot
klostret. Ett gods i Virmo, värt hundra mark, tilldömdes klostret från
Nils Gregersson (Garp). Godset sägs tillhöra ”syster Annas prouento”,
och denna syster, som här omtalas utan patronymikon, bör alltså på
endera av föräldrarnas sida ha tillhört Garpsläkten. Tio år senare fram-
träder en Anna Jönsdotter som klostrets abbedissa, och dessa två är
kanske identiska.

Inte heller på brödrasidan finns många nya namn i bevarade urkun-
der. Någon gång omkring eller efter 1470 sålde broder Michael (Jo-
hannis) Supalt gårdar i Pemar och Åbo åt domprosten Magnus (REA
622). Hän var kanske son tili borgaren i Åbo Jöns Michelsson (FMU
3042, 3299) och släkt med domkyrkosysslomannen och Halikkokyrko-
herden Jöns Supalt, som omtalas mellan 1460 och 1475. Är 1494 erbjöd
sig broder Michael att flytta tili Vadstena för att där i bikten betjäna
pilgrimer från Finland och Västerbotten (FMU 4578). Hän var alltså
prästbroder. Det finns inga antydningar om att hans pian skulle ha för-
verkligats.

Den 10 mars 1471 köpte en broder Nigles Jonisson, klerk i Nåden-
dal, ett gods i Rimito för klostrets räkning. Det är allt vi vet om honom,
om hän inte är identisk med den ålderstigne generalkonfessorn Nicolaus
som omkring år 1483 avsade sig ämbetet.

Enligt några klosteranteckningar från 1480-talet (FMU 3666) var
en broder Jöns Nilsson år 1473 och 1476 klostrets syssloman, hän sägs
ha avlidit kort därefter, Antagligen var hän ”lekbroder utanför”. En
annan urkund, daterad den 14 februari 1482, hänvisar tili ett köp som
hade ägt mm år 1474, då ”renlifwis man” Olof Jönsson var "klostrets
gårdsmästare och lekbroder utanför”. Köpet bekräftades i brevet av år
1482, och gärden överlämnades då tili klostret ”med broder Olof Jöns-
son”. Inträdde hän kanske då som lekbroder innanför klausuren? Bro-
der Olof Jönsson har antagits vara identisk med Nådendals förste borg-
mästare med samma namn, nämnd som borgmästare åren 1452 tili 1461.
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Absolut säkert är det inte, eftersom namnet är mycket vanligt, men hy-
potesen förefaller sannolik.

Den 16 augusti 1477 lovade sysslomannen vid S. Klara franciskan-
systrakloster i Stockholm att åt en broder Mattis betala de pengar som
Henning skrivare hade försnillat för Nådendals kloster, möjligen någon
finländsk stockholmsborgares testamentsgåva. Broder Mattis, som vi
inte annars känner tili, var kanske på väg tili eller från moderklostret i
Vadstena.

Också i fråga om klostrets abbedissor och generalkonfessorer under
denna period är källorna mycket förtegna. Det enda undantaget är ett

brev av den 1 maj 1477, utfärdat av den dåvarande abbedissan Birgitta
Jönsdotter och konfeSsorn Petrus Petri. Jag har redan framkastat tanken
att abbedissan kan vara identisk med klostrets första vigda abbedissa,
som i en sen källa kallas Elin Jönsdotter. Det kunde naturligtvis också
vara fråga om den syster Birgitta Jönsdotter (Nobis) som var syster
redan år 1446, men som veterligen avled först i mitten av 1490-talet.

I varje fali är upplysningarna om klosterfolket på denna tid fåtaliga
och kortfattade. Det är först i och med att två Vadstenamunkar år 1483
(eller något år därförinnan) sändes för att visitera det finländska dot-
terklostret som vi igen får en litet fylligare bild.

Källorna nämner inte på vems initiativ detta besök kom tili stånd.
Vadstenadiariet har ingen notis om de två prästbrödernas avresa. Var det
Nådendalsfolket som hade bett om besöket eller moderklostret som an-
såg att en visitation var av nöden? Eller var det kanske domprosten Mag-
nus som tyckte att klostret var i behov av en reform? Hän vidtog ju
vid denna tid många åtgärder för att rätta tili missförhållanden bland
det sekulära prästerskapet och vid domkyrkan.

De två prästbröder som sändes från Vadstena tili Nådendal hette
Klemens Petri och Arvidus Nicolai. Av dem var broder Klemens den
äldre och mera erfarne, munk sedän 1462. I det brev som broder Arvid
senare sände tili moderklostret, antagligen i samband med att broder
Klemens återvände, talar hän med stor uppskattning om den äldre mun-
ken, som för honom hade värit ”såsom en far och en bror, en syster och
en mor”. Broder Klemens blev, efter återkomsten tili Sverige, år 1488
vald tili generalkonfessor, och det var i ett brev tili honom några år
senare som broder Michael Supalt erbjöd sig att flytta tili Vadstena. Bro-
der Klemens dog i Vadstena år 1500.

Broder Arvidus Nicolai (Arvid Nilsson) härstammade från Väster-
götland och hade vigts tili munk i Vadstena den 10 oktober 1473. Hans
brev tili Vadstenabröderna (FMU 6689) är skrivet den 20 april, året
är inte angivet. Men eftersom broder Arvid förekommer i finländska
urkunder sommaren 1484, är brevet av tidigare datum. När det skrevs,
hade de två bröderna redan vistats i Nådendal åtminstone sedän före-
gående höst.
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Resan tili Finland hade värit mödosam och svår, förstår man av bre*
vet, likaså anpassningen efter ankomsten. De hade ju kömmit ”till ett
annat folk, där vi hör ett språk som vi inte förstår”. I klostret hade de
i varje fall kunnat göra sig förstådda. ”Vi mottogs av våra kära brö-
der med fridens kyss och bemöttes fromt, humant och välvilligt, som
älskade söner, eller kanske snarare som fäder ...”

Med ett allegoriskt bildspråk beskriver broder Arvid sedän förhållan-
dena i det finländska dotterklostret. Denna nya plantering i Herrens
vingård var i viss män ödelagd och försvagad på grund av bristen på
mera erfaret klosterfolk (”ob defectum personarum seniorum”) och på
grund av sjukdom bland dem som skulle fira de gudomliga mysterierna,
d.v.s. prästbröderna. Så gott de kunde, hade de två bröderna med bön
om Guds hjälp och den heliga Jungfruns bistånd börjat ”förnya, åter-
ställa, plantera, rensa, gräva och vattna”, i hopp om att planteringen i
framtiden skulle bära frukt.

Några dagar efter jul, fortsätter broder Arvid sitt brev, hade gene-
ralkonfessorn, broder Nicolaus, som var tyngd av ålder och nedtryckt
genom en långvarig sjukdom, avsagt sig sitt ämbete. ”Man gick sedän tili
vai av ny konfessor, och allas röster föll på mig, den ringaste bland dem
alla, trots att jag mycket spjärnade emot och anförde många ursäkter.”
Hän hade dock tili slut låtit sig besegras av deras enträgna böner och
gått med på att stanna åtminstone på en tid av tre år och på vissa vill-
kor. Hän ber nu Vadstenabröderna att hålla hans plats i klostret öppen
för honom, så att hän tre år senare kunde återvända tili moderklostret,
om hän själv så önskade.

”Jag tar Gud som vet allt och för vilken ingenting är dolt tili mitt
vittne”, skriver hän, ”att jag inte har åtagit mig detta krävande och
farofyllda uppdrag av maktlystnad, utan snarare i avsikt att tjäna, inte
för att vinna pengar, vilka vår regel helt förbjuder oss att äga, utan för
att vinna själar . . .”

Vadstenadiariet omnämner inte under de närmast följande åren att
någon ny prästbroder skulle ha intagits, utom i några fall då en tidigare
broder hade dött. Man tycks alltså ha gått med på broder Arvids begä-
ran och hållit hans plats öppen för honom. Men år 1487, kort innan
broder Klemens valdes tili konfessor, inträdde en prästbroder Michael
utan att någon annan omnämns som avliden. Broder Arvid hade alltså
då definitivt beslutit att stanna i Finland. Tili hans verksamhetstid där
skall vi återkomma.*

• Om Jakob Ulvsson se G. Kellerman, Jakob Ulvsson och den svenska kyrkan under
äldre Sturetiden, i sht. s. 31 ff och s. 46.

Märta Eriksdottcr omnämns som syster i Nådendal av J. Ramsay, s. 100. Hennes
kalla är "Per Brahes släktbok" i KB (Rålamb. saml. fol. 12).
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Den syster Anna av år 1476 som hade förbindelser med släkten Garp kan knappast
identifieras med Greger Anderssons hustru Anna Jönsdotter. Denna nämns aldrig efter
1462 och sägs ju vid inträdet i klostret något år därförinnan redan ha värit ålder-

stigen.
Om Olof Jönsson, se Suvanto, s. 168 f.
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1480-talet

Det var vid jultiden 1483 eller eventueilt något år därförinnan
som Vadstenabrodern Arvid Nilsson motsträvigt axlade Nådendalskon-
fessorns uppgifter. Hans brev tili moderklostret några månader senare
vittnar om de svåra problem hän hade att ta itu med. Det ser ut som
om hans verksamhet under de närmast följande åren skulle ha burit frukt
och inneburit ett uppsving i klostrets växlande historia.

Brev som har bevarats från denna tid vittnar om målmedvetenhet
och planering hos klostrets ledning. De glimtar som vi får gäller natur-
ligtvis främst den materiella sidan av klostrets liv. Godsköp och gods-
byten antyder försök att skapa större odlingsenheter, i synnerhet i Had-
vala, Pikis, och kring Viiala på Luonnomaa, i klostrets omedelbara när-
het (EMU 4069, 4107, 4118, 4266). På bägge platserna ägde klostret
gårdar redan tidigare.

Vid denna tid lyckades klosterfolket också på rättslig väg få tillbaka
ett antal klostergods som utomstående personer hade lagt beslag på.
Flera dylika mål var uppe vid ett räfsteting, som hölls i samband med
ett besök av Sten Sture i Åbo år 1488 (EMU 4205, 4208—09). För
att undvika liknande svårigheter i framtiden tycks man också ha vinnlagt
sig om att skaffa skriftliga intyg om tidigare skänkta gods, som klost-
ret av någon anledning saknade papper på (EMU 4136, 4287, 4339—40).

I fråga om klosterfolket tycks en nyrekrytering ha ägt mm, men som
vanligt är det bara en bråkdel av namnen som har bevarats. I stället har
vi från just denna period de enda statistiska uppgifter om Nådendalsfol-
ket som överhuvud finns tillgängliga. I samband med ett generalkapitel
i Gnadenberg år 1487 gav alla deltagare uppgifter om antalet kloster-
folk i sinä resp. kloster. En krönikeskriverska i ett av de tyska klostren
kopierade dessa uppgifter i sin krönika och bevarade dem så för efter-
världen, Enligt dem hade klostret i Nådendal då 54 systrar, åtta präst-
bröder, två diakonbröder och sex lekbröder innanför klausuren, men inga
”lekbröder utanför”.

Tili de systrar som intogs i klostret vid denna tidpunkt kan vi antag-
ligen räkna klostrets gamla trogna vän och donator, fm Lucia Olofsdotter.
Kanske var det i samband med sitt inträde som hon söndagen den 4 sep-
tember 1485 donerade tili klostret sinä två morgongåvegods i Virmo och
Nousis och samtidigt stiftade en daglig ”första massa”, som skulle läsas
i klosterkyrkan tili Jungfm Matias ära. Gåvan togs emot av general-
konfessorn Arvid och flera andra klosterbröder och beseglades av bl.a.
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biskop Konrad, domprosten Magnus och lagmannen Hartvig Japsson
(Garp). Biskopen var kvar i Nådendal ännu följande dag. Troligen
var hans besök denna gång förbundet med en visitation av klostret.
En sådan tog i regel två dagar, en i brödrakonventet och en i systra-
konventet. Det är för övrigt första gången sedän 1460-talet som ett
besök av biskop Konrad i Nådendal omtalas. Hän var vid det här laget
redan ålderstigen och dog några år senare.

I ett brev av år 1486 (FMU 4114) bekräftade abbedissan Anna Jöns-
dotter och generalkonfessorn Arvid fru Lucias godsdonation och lovade
att en ”första mässa” dagligen skulle läsas enligt samma ordning som
i Vadstena. Den skulle börja, ”då klockan slår fem om morgonen”, och
läsas tili minne av de sju Mariafesterna, fördelade på de sju veckoda-
garna. På söndagen mindes man Jungfru Marias avlelse, på måndagen
hennes födelse och sedän i tur och ordning bebådelsen, Marias besök
hos Elisabet, Kristi födelse, hans frambärande i templet (Marie rening)
och slutligen på lördagen Marias upptagelse tili himlen. Firandet av
denna tidiga dagliga mässa hade enligt brevet inletts på söndagen Oculi,
d.v.s. den 26 februari 1486.

Antagandet att fru Lucia inträdde i klostret vid denna tid bygger på
innehållet i en ansökan, som inlämnades tili påvestolen hösten 1487,
efter generalkapitlet (AC 1505). Ankan fru Lucia Olofsdotter anhöll
däri om lov att få donera några gods tili klostret i Nådendal, ”efter
att hon själv hade inträtt i klostret i avsikt att avge löften” (postquam
ipsa Lucia monasterium ipsum causa inibi professionem emittendi ingressa
fuerit). De gårdar det här gäller är troligen inte de nyss nämnda mor-
gongåvegodsen utan den omtvistade jordegendom som fru Lucia hade
ärvt efter sin mor. Den övergick först år 1490 efter vissa manipulationer
slutgiltigt i klostrets ägo, en sak som jag skall återkomma tili.

Hartvig Japsson (Garp), som beseglade fru Lucias godsdonation år
1485, hade efterträtt Lucias man, Henrik Klasson, som lagman i Norr-
finne redan på 1450-talet. Sedän dess hade hän avlagt många besök
i klostret och beseglat flera viktiga brev. Tillsammans med sin hustm,
Ingeborg Magnusdotter (Fleming), kunde också hän vid det här laget
räknas tili klostrets gamla vänner. De två makarna var barnlösa men ingav
på sin ålderdom i stället för egna barn var sin släkting som klostersys-
ter i Nådendal i varje fall har de nya systrarna antagits vara befryn-
dade med donatorerna. Proventgåvorna bekräftades skriftligt den 16 juni
1486, men åtminstone fru Ingeborg hade enligt brevet redan några
år tidigare ingett sin skyddsling, syster Karin Nilsdotter, i klostret ”som
sin egen dotter”. Syster Karin har antagits vara dotter tili fru Inge-
borgs syster Margareta och Nils Gregersson (Garp). Herr Hartvigs
skyddsling hette Anna Mattsdotter, och bland dem som beseglade hans
donatjonsbrev fanns frälsemannen Matts Andersson, gift med Hartvigs
systerdotter Elseby Olofsdotter. De var kanske föräldrar tili syster Anna,
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som för övrigt mycket snart skulle få särskild anledning att be för sin
välgörare, lagmannen Hartvig, Hän uppgjorde sitt testamente den 17
december 1486 och avled tydligen kort därefter. Också Nådendal fanns
med bland de kyrkor och kloster som hän ihågkom med testamenta-
riska gåvor.

År 1486 skänkte en Birgitta Jopsdotter för sitt uppehälle tili klost-
ret en gård i Åbo och ett gods "Valtula” eller alternativt en penning-
summa (FMU 4115). Det framgår inte klart om hon inträdde som
syster i klostret eller eventuellt bara sökte klostrets omsorger på sin
ålderdom. Men år 1496 omtalas en syster Birgitta Valtis som avliden, kanske
”Valtis” och ”Valtula” har något sammanhang med varandra? Detta
är annars allt vad källorna förtäljer om nyintagna systrar före general-
kapitlet år 1487, då Nådendal uppges ha 54 systrar. Det stora flertalet
förblir anonyma.

Av de åtta prästmunkarna som statistiken upptar känner vi med säker-
het tili hälften. Av redan omtalade bröder framträder, utom konfessorn
Arvid, Jöns Budde och Michael Johannis Supalt ännu på 1490-talet.
Som ”socius” på sin resa tili Gnadenberg år 1487 hade broder Arvid en
broder Henricus Michaelis, som i början av 1500-talet en tid var klost-
rets generalkonfessor. Hän hade kanske inträtt i klostret först efter broder
Arvids ankomst från Vadstena, eftersom alla de prästbröder som då fanns
sades vara gamla och sjukliga. Namnet Michael var vanligare bland
borgerskapet än bland frälset, och i Åbo fanns flera borgarsläkter där
namnet användes. Kanske stammade broder Henrik från någon av dem.
Någon präst med detta namn i Åbo stift omtalas inte i källorna.

Generalkapitlet i Gnadenberg var det första som hållits efter kapit-
let i Marienwolde år 1456, där Nådendal hade värit representerat av
bröderna Thomas och Petrus. Det låg säkert någon sanning i de tyska
initiativtagarnas påstående att de olika klostren på grund av de stora
avstånden och av bristande inbördes förbindelser hade utvecklats olika,
med skiftande regler och sedvänjor i fråga om liturgi och klosterliv. De
kontakter som fanns var tillfälliga, och något samordnande organ exis-
terade inte.

Initiativtagare tili generalkapitlet i Gnadenberg var formellt en världs-
lig härskare, hertig Georg av Bayern. I hans trakter av det tyska riket
låg två birgittinkloster, Gnadenberg närä Niirnberg och Maihingen, som
rätt nyligen hade gmndats i grevskapet Öttingen. I ett brev tili påven
Innocentius VIII i september 1485 omtalade hertig Georg sinä planer
på att själv grunda nya kloster (det är närmast fråga om klostret i Alto-
munster, det enda birgittinklostret i Tyskland som ännu existerar). Men,
skriver hän, då de olika birgittinklostren har mycket skiftande sedvänjor,
vet hän inte vilka hän skall rätta sig efter. Därför ber hän påven ge
biskopen i Eichstätt (det stift där klostret Gnadenberg var beläget) i
uppdrag att kalla samman representanter för alla klostren tili ett gene-
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ralkapitel i Gnadenberg, framför allt för att samordna ordens regler
och sedvänjor.

Det ligger utanför ramen för detta arbete att i detalj redogöra för
den intressanta bakgrunden tili detta generalkapitel. Den egentlige ini-
tiativtagaren bakom hertig Georg var av allt att döma den birgittinske
lekbrodern Wolfgang von Sandizeli, en intressant och tydligen rätt själv-
rådig personlighet, som också hade inspirerat hertig Georg tili kloster-
grundandet.

Det kan tyckas förvånande att man inte i detta ärende först vände
sig tili de övriga birgittinklostren, i synnerhet då tili huvudklostret i
Vadstena. Hade man kanske gjort ett försök? Eller anade man på för-
hand att det inte skulle leda tili något resultat? Utan tvivel gick det
enklare och snabbare att skaffa sig ett påvligt mandat, och för den som
hade pengar beredde detta inte någon större svårighet vid denna tid,
den kanske värsta förfallsperioden i påvedömets historia.

Som det nu var fick biskopen i Eichstätt sinä påvliga fullmakter och
sände helt enkelt ett brev tili de olika birgittinklostren, daterat den 24
september 1486. Med återgivande av det påvliga brevet och med hot om
straff befallde hän dem att sända en befullmäktigad representant, åtföljd
av en ”socius”, tili ett generalkapitel i Gnadenberg, som skulle öppnas
den 28 augusti följande år. Klostren hade alltså något mindre än ett år
på sig att förbereda saken.

Varje klosters ombud skulle enligt påvens brev utses bland de ”lär-
dare och frommare munkarna” och bland dem som var ”bättre insatta
i ordens regler och konstitutioner”. Hän skulle förses med fullmakter
att representera hela klostret, såväl brödra- som systrakonventen.

Vi vet inte med vad slags känslor och reaktioner denna kallelse mot-
togs i Nådendal eller i de andra birgittinklostren. I varje fali hade
faktiskt representanter för aderton birgittinkloster infunnit sig, då gene-
ralkapitlet samlades i Gnadenberg närä Niirnberg på utsatt tid, de sista
dagarna i augusti 1487. Från de nordiska länderna var utom Vadstena
och Nådendal de två danska klostren Maribo och Mariager represen-
terade. Dessutom fanns bröder från fjorton kloster på kontinenten, sex
i Nederländerna (och det nuvarande Belgien), två i nuvarande Polen
och de återstående i Tyskland. Representanten för klostret i Reval hade
insjuknat på vägen, och klostret Syön i England hade sänt sinä tydligen
giltiga ursäkter.

Nådendals representanter, konfessorn Arvid och Hans ”socius” Hen-
rik, hade den längsta resvägen. Men även om färden innebar besvär-
ligheter och Stora kostnader, måste väl deltagandet i generalkapitlet ha
värit en berikande upplevelse för de två bröderna. De kunde för övrigt
skatta sig lyckliga att kapitlet hölls då det hölls. Bara några år senare
skulle det skärpta krigstillståndet i Finland ha lagt hinder i vägen för
deras deltagande.
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Eichstättbiskopen Wilhelm har i ett officiellt brev redogjort för gene-
ralkapitlet och för dess beslut. Enligt brevet hade hän själv öppnat kapit-
let den 1 september, och förhandlingar hade sedän pågått ett par veckor.
Ordförande var broder Klemens Petri från Vadstena, broder Arvids kam-
rat under den första tiden i Finland. Vid hans sida stod ett råd av "asses-
sores et diffinitores”, tili vilket broder Arvid hörde, dessutom innehöll
det representanter för Vadstena, Maribo och Mariager samt för Gnaden-
berg, för Marienkron utanför Stralsund och Marienforst närä Bonn.

Biskopens brev upptar en förteckning över alla deltagare i kapitlet,
och det förtjänar att påpekas att bröderna Arvid och Henrik där sägs
vara "de Vindlandia de Vallegracie Aboensis”, inte "de Suecia”.

En för mig intressant upptäckt var det faktum att en av de två repre-
sentanterna för klostret Marienbrunn (Fons Mariae) närä Danzig var
"Michael Melzer”. Hän är tydligen identisk med den broder Michael
Meltizer som bara några år senare awek från sitt kloster och med rekom-
mendationsbrev från generalkonfessorn i Revalsklostret sannolikt kom
tili Finland. Jag skall återkomma tili honom.

Biskopens brev redogör också för de beslut som hade fattats under
generalkapitlet. I stor utsträckning gäller de en samordning av klostrens
liturgiska sedvänjor och praktiska organisation. De grundläggande kons-
titutionerna hade man ju redan tidigare gemensamt Birgittas egen
klosterregel samt de tillägg tili den som hade tillkommit redan i början
av 1400-talet eller tidigare. Men sedän dess hade man utformat mera
detaljerade föreskrifter på många punkter och hade då ofta tagit andra
klosterordnars konstitutioner som förebild. I Vadstena hade dylika ord-
ningsregler för systrarna samlats i en skrift som kallades Lucidarium

inte att förväxla med många andra medeltida arbeten med samma
namn. Av litet senare datum är en motsvarande samling föreskrifter för
bröderna, som kallades Liber usuum.

"Lucidarium” tycks urspmngligen ha avfattats på svenska de fiestä
systrarna var ju inte latinkunniga och först senare ha översatts tili
latinet, och också bl.a. tili tyskan. I inledningen tili en latinsk version,
som finns bevarad i en ofullständig handskrift i Finland, sägs det att
”Lucidarium” på några äldre Vadstenasystrars begäran hade översatts
från modersmålet tili latin ("materna lingua in gramaticam”), detta för
att motarbeta villolärare, som försökte leda andra bort från den rätta
vägen. Det måste här vara fråga om missförhållanden i kloster utanför
Sverige, annars hade ju ingen översättning behövts. Tidpunkten för denna
översättning är dock inte känd.

Systrarnas "Luddarium” finns tryckt i Klemmings fornsvenska utgåva
av Birgittas Uppenbarelser. Brödernas "Liber usuum” bar däremot, såvitt
jag vet, aldrig blivit publicerad. Den tillkom antagligen under senare hälf-
ten av 1400-talet, i varje fall efter 1448. Bokens namn antyder att också
bröderna hade sökt sinä förebilder i tidigare klosterordnars sedvänjesam-
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lingar. Den brewäxling som har bevarats i Vadstena innehåller anteck-
ningar om att man haft andra klosters ”Liber usuum” tili låns. Men
trots detta har den birgittinska ”Liber usuum” fått en helt annan utform-
ning än t.ex. cisterciensernas motsvarande samling, som i huvudsak består
av liturgiska föreskrifter.

Generalkapitlet i Gnadenberg påbjöd att ”Lucidarium” och ”Liber
usuum” härefter skulle efterföljas i alla birgittinkloster. Bland övriga
beslut förtjänar ett att särskilt nämnas, eftersom det återspeglar ett visst
missnöje med det sätt på vilket generalkapitlet hade sammankallats. I
framtiden, beslöt man, skulle man inte få utsända kallelse tili ett gene-
ralkapitel, med mindre man först hade tillfrågat följande sex kloster;
Vadstena, Maribo, Marienkron, Gnadenberg, Nådendal, Marienforst. Det
är anmärkningsvärt att också det avlägsna Nådendal ansågs betydelse-
fullt nog att höra tili dem som skulle tillfrågas.

Kronikan från Maihingen berättar att kapiteldeltagarna också beslöt
att bilda ett gemensamt brödraskap mellan de olika klostren och att
avskilja en dag i året, då man särskilt skulle be för varandra, ”med
psalmer och vigilier”. Eftersom de långa avstånden mellan klostren för-
svårade andra kontaktformer, skulle detta bönens brödraskap i stället ”ald-
rig upphöra, utan iakttas tili evig tid”. Det var också i detta samman-
hang som man samlade in de statistiska uppgifterna om de olika klost-
ren och gav alla bröderna var sin kopia att föra med sig hem.

Generalkapitlet avslutades enligt krönikeskriverskan med deltagarnas
gemensamma vallfärd tili Niirnberg. ”Fadern” från Vadstena stannade
därefter ännu en vecka kvar i Gnadenberg, medan ”fadern” från Marien-
forst avlade ett vänskapsbesök i Maihingen.

I själva verket återvände Vadstenabröderna Klemens Petri och Johan-
nes Matthei inte heller sedän tili hemlandet, utan fortsatte sin resa sö-
derut tili Rom. På vägen dit besökte de sannolikt de italienska klostren,
som inte hade sänt representanter tili generalkapitlet. Antagligen var det
också de som samma höst tili påvestolen inlämnade fru Lucia Olofsdot-
ters redan omtalade anhållan, om inte broder Arvid hade åtföljt Vad-
stenabröderna tili kristenhetens huvudstad. I finländska urkunder nämns
hän inte förrän ett år senare.

Resans viktigaste ärende bortsett från sådant som hade samband
med generalkapitlet var att utverka tillstånd tili den heliga Birgit-
tas dotter Katarinas skrinläggning. Arbetet på hennes kanonisation hade
legat i träde några årtionden, men hade på nytt intensifierats under
1470-talet. Är 1482 hade man fått påvlig tillåtelse att vörda henne inom
de nordiska länderna, och senare skulle kulten utsträckas tili alla bir-
gittinkloster. Under brödernas vistelse i Rom kom man så långt, att
translationstillståndet utfärdades den 14 juni 1488. Skrinläggningen fira-
des sedän under mycket högtidliga former den 1 augusti 1489.

De högsta representanterna för både stat och kyrka samlades i Vad-
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stena tili denna Stora fest. Men Åbobiskopen saknas i listan över när-
varande svenska biskopar, och det har sin naturliga förklaring. Biskop
Konrad Bidz hade avlidit i mars samma år, och domprosten Magnus
Nilsson hade valts tili hans efterträdare. Men valet stadsfästes av påven
först i juli, tre veckor före den stora Katarinafesten, och biskopsvigningen
ägde mm följande sommar. Men även om ingen biskop representerade
Finland, fanns det säkert pilgrimer också från Österland och Nåden-
dal bland de stora skaror som strömmade tili Vadstena för att ta del i
den sällsynta högtiden.*

• Om generalkapitlet i Gnadenberg, se T. Nyberg, Dokumente, nr 42, 47, 100, 102,
103, 230; T. Höjer, Studier, s. 296 f; Leinberg s. 183 ff. Jag har använt KB-handskrif-
ten A 931, där generalkapitlets protokoll finns på f. 705—735. Handskriften inne-
håller också bl.a. systrarnas Lucidarium (f. 272—318) på tyska samt brcdernas Liber
usuum (f. 416—618). Lucidarium på fornsvenska har publicerats av Klemming i BU
V, s. 59—106, fragmentet därav på lätin av S. G. Elmgren i HA 2 (1868), s. 89—110.

Om Wolfgang von Sandizell se T. Nyberg i Festschrift Altomiinster (1973), s. 59 ff.
Katarina Ulfsdotters högtidliga skrinläggning beskrivs bl.a. i Vadstenadiariet under

år 1489.
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Svåra tider

Biskopen Magnus Nilsson (Stjernkors) tillträdde sitt ämbete vid en
mycket ödesdiger tidpunkt. Vi har i föregående kapitel behandlat 1480-
talet ur Nådendalsfolkets rätt snäva synvinkel, utan att närmare gå in
på de politiska förhållandena, som naturligtvis var svåra att överblicka
för dåtidens människor. Men inte ens det isolerade klosterfolket kunde
väl undgå att märkä hur moinen hopade sig vid horisonten och ibland
kom hotande närä, för att under de följande årtiondena ett par gånger
urladda sig nästan över deras huvuden.

Ovädersmolnen kom främst österifrån. Efter århundraden av splitt-
ring och tatarvälde hade Ryssland under de föregående decennierna under
Moskvafursten Ivan 111:s hårda ledning utvecklats mot enhet och obe-
roende. När fredsförhandlare nu sändes från svensk sida, hade de inte
längre att underhandla med Novgorod, utan i stället med Moskvafurs-
tens sändebud. Ännu värre blev det efter att den danske kungen hade
slutit ett mot Sverige riktat förbund med den ryske storfursten.

I Finland hade Erik Axelsson Tott i två årtionden härskat självstän-
digt på Viborgs slott och sökt stärka försvaret vid östgränsen, bl.a, genom
att uppföra Olofsborg. Men herr Erik hade avlidit år 1481, samma år
som kung Hans blev konung i Danmark, och tre år senare hade brodern
Laurens följt honom i döden.

Under de närmaste åren styrdes de finländska slotten av Sten Stures
tromän. Tili dem sällade sig också väpnaren Knut Posse, tidigare en
av Erik Axelssons män. Det blev hän som fick ta emot stöten, när det
Stora ryska anfallet mot Viborg kom år 1495. Om vi få tro biskopskrö-
nikan, var Knut Posse en mycket god vän tili den nye Åbobiskopen.

Det var tydligen för att fira biskopsvigningen, som en stor gods-
donation tili Nådendals kloster gjordes i Uppsala samma dag som Mag-
nus Nilsson där vigdes tili biskop i Åbo, midsommardagen 1490. Ärke-
biskopen Jakob Ulfsson, den nyvigde biskop Magnus, riksföreståndaren
Sten Sture och väpnaren Knut Posse donerade tillsammans sju finländska
gårdar tili klostret. I själva verket hade de höga herrarna dock inte en
så stor andel i donationen. Det är nämligen fråga om fru Lucia Olofs-
dotters gods. Två månader tidigare, den 26 april, hade hon sålt dem
tili donatorerna för 2500 mark penningar, på villkor att de skulle skänkas
tili Nådendal. På så sätt ville man tydligen slutligt förebygga alla arvingars
eventuella framtida anspråk på godsen.

Donationen omfattade sju gårdar. Sex av dem var fru Lucias arvgods
dels efter hennes föräldrar, dels efter riddaren Nils Kurck, den sjunde
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var sätesgården Kaskis. Hon var tydligen nu definitivt bofast i klostret
annars hade hon inte avstått från sätesgården.

Den penningsumma som de höga herrarna erlade för godsen mot-
svarade säkert inte deras verkliga värde. Visserligen låter 2500 mark
som en rätt stor summa i dens öron som har sysslat med tidigare perio-
der i Nordens medeltida historia. Men det är här fråga om 2500 mark
penningar, inte silver, och penningens värde i förhållande tili silvret hade
stadigt försämrats under hela medeltiden, även om inflationen ännu inte
hade samma fart som under senare århundraden. Förhållandet mellan en
mark penningar och en mark silver var vid denna tid c. 1:10, kanske
ännu lägre. Det var alltså högst 250 mark silver som fru Lucia mottog
för sinä sju gårdar, av vilka åtminstone några var av rätt betydande
storlek.

Pengarna användes tili att lösa ut de presumtiva arvingarna. I ett

flertal bevarade brev avsäger sig släktingar alla anspråk på arv efter
fru Lucia (FMU 4313, 4319, 4326, 4328—29). I ett fall har ett kvitto
bifogats (FMU 4314). Anna Vilmarsdotter erkänner sig ha mottagit
41 mark silver (c. 410 mark pengar), som hon hade arvsrätt tili ”för
en systerdel”, vilket väl snarast får tolkas som en "mosterdel”, alltså en
systerdel av fru Lucias morsarv.

Anna Vilmarsdotter tycks ha värit enda kvarlevande arvinge tili en
av fru Lucias mostrar och fick därför en relativt stor summa. Väpnaren
Rötger Olofsson, som så länge hade besvärat fru Lucia med sinä arvs-
anspråk, hade tillsammans med sin medarvinge Martin Jönsson fått noja
sig med en mindre summa. Den 2 februari 1490 erkände de skriftligt
mottagandet av två gårdar i Po jo, värda 150 mark pengar, samt en lika
stor penningsumma, mot att de slutligt avstod från alla fortsatta anspråk.
Gårdarna hade fru Lucia tillbytt sig av klostret mot det omstridda Saus-
tiala i Sagu. Senare på våren togs Saustiala i alla fall med bland de gods
som hon formellt sålde tili ärkebiskopen och de övriga höga herrarna!

Genom dessa manipulationer hoppades fru Lucia kunna trygga Nå-
dendalsklostrets besittningsrätt tili gårdarna. Men godsens fortsatta his-
toria är nastan ett exempel på ödets ironi. Några årtionden senare lade
kung Gustaf Vasa beslag på dem, och därvid åberopade hän sig på sin
släktskap med donatorn Sten Sture, som troligen inte hade betalt mer
än högst sextio mark silver för sin andel i de sju godsen!

Biskop Magnus Nilsson tillträdde högtidligt sitt ämbete i Åbo dom-
kyrka på Jungfru Marie födelsedag, den 8 september 1490. Någon månad
senare, den 28 tili 30 oktober, beseglade hän i Nådendal några kloster-
brev. Tydligen visiterade hän då klostret för första gången och preside-
rade samtidigt vid en systravigning. Den 28 oktober skänkte häradshöv-
dingen Sten Henriksson (Renhuvud) ett gods i Nousis för sin dotter
Margareta, vars syster Elseby hade ingetts tio år tidigare. Följande dag
gav Laurens Suurpää, Magnus Nilssons efterträdare som domprost (och
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senare som biskop), en proventgåva för sin ”kära fränka” Anna Jöns-
dotter (den tredje kända Nådendalssystern med detta namn), vars far,
väpnaren Jöns Pedersson i Niittygård, Lemo, då redan var avliden. Det
gods i samma socken som domprosten donerade sägs vara hans möder-
negods. Antagligen var hän på sin mors sida släkt med den nya kloster-
systern.

Också systrarna Bengta Filpusdotter och Katarina Hermansdotter ingavs
ungefär vid denna tid, även de redan faderlösa. Bengta Filpusdotters (Jä-
gerhorn) familj har omtalats bland klostrets vänner, och också hon
hade redan en syster i kiostret. För hennes provent hade modern Margit
Pedersdotter skänkt ett gods i Rimito (FMU 4339—40), men också
modern var avliden år 1490. Brodern Jöns Filpusson omtalas som klost-
rets syssloman några år senare. För Katarina Hermansdotter (Fleming),
troligen på faderns sida kusinbarn tili fru Lucia Olofsdotter, skänkte
modern Elin Filpusdotter ett gods i Uskela (FMU 4337). Också dessa
två systrar invigdes kanske under biskop Magnus’ första besök i Nå-
dendal.

Troligen är det detta besök av biskopen som Nådendalsbröderna syf-
tar på på en liten odaterad brevlapp tili Vadstena som finns bevarad
i original (FMU 4342). Antagligen är det konfessom Arvid som för
pennan och meddelar att hän två år tidigare hade sänt ”huvudbreven”
på Kymmene fiskevatten etc. tili Stockholmsborgaren Matts Hermansson,
men bröderna hade aldrig fått bekräftelse på att de hade nått Vadstena.
Enligt andra källor avled Matts Hermansson före juni 1491, och efter-
som biskop Magnus i brevet omtalas som biskop, måste det vara skrivet
under 1490-talets första år.

Brevet fortsätter:
”Ni bör också veta att den värdige fadern biskop Magnus, biskop

i Åbo, var här hos oss nu för några dagar sedän och 'underviiste oss
myndeliga’ att den värdige fadern ärkebiskop Jakob och andra värdiga
fäder som nyligen var samlade i Uppsala” (i samband med biskop Mag-
nus vigning?) ”har utfärdat en statut och förordnat att i hela Sveriges
rike efter varje psalm i alla tidegärdsböner skall sjungas ’Ave Maria,
gratia piena, Dominus tecum’ i den ena versen, och 'Benedictus fructus
ventris tui, Jesus Christus’ i den andra.”

Åbobiskopen hade befallt bröderna och systrarna i kiostret att också
de skulle följa denna förordning, men de vågade och ville inte göra det,
förklarar brevskrivaren, förrän de hade hört Vadstenafolkets åsikt om
saken. Brevets tonfall visar att spänningen mellan stiftsbiskopen och
klosterfolket fanns kvar även efter detta biskopsskifte, och senare anteck-
ningar och brev bekräftar att så var fallet.

Själva saken kan i detta fall förefalla ganska oväsentlig. Det var väl
snarast en principfråga: i vilken utsträckning hade biskopen rätt att be-
stämma om klostrets inre angelägenheter? Biskoparnas ”statut” hängde
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väl för övrigt samman med de politiskt svåra tiderna. Genom ihärdigt
anropande av Guds Moder ville man utverka hennes förböner för land
och folk. Under de närmast följande åren gav den politiska utvecklingen
anledning tili ännu större oro.

Sten Sture besökte Finland några gånger, men stannade säilän länge,
då hans ställning i Sverige tycktes honom osäker. När förhållandena
vid östgränsen år 1495 blev verkligt kritiska och ryssarna trängde plund-
rande in i Finland, kom riksföreståndaren och hans trupper för sent,
och en del av hans flotta och förråd frös fast på vägen över Ålands hav.
Ett brev tili ärkebiskop Jakob omtalar att de första trupperna hade an-
kommit tili Åbo över isen från Åland några dagar efter jul, och ”aldrig
hade någon av oss värit med om en så svår resa, med motvind, frost
och snö” (FMU 4651).

Viborg, där Knut Posse förde befälet, hade dock räddats denna gång,
en händelse som ansågs som ett mirakel. Man berättade att ett Andreas-
kors hade setts på himlen på Andreasdagen den 30 november, den dag
då fiendens stormning misslyckades (FMU 4648). Någon ”viborgsk
smäll” omnämns däremot ännu inte i breven från denna tid.

Men kriget fortsatte, och i förening med den ovanligt svåra vintern
medförde det oerhörda lidanden för både krigsfolk och civilbefolkning.
Inte heller Nådendalsfolket blev skonat, och ett brev från konfessorn
Arvid tili Vadstena i oktober 1496 (FMU 4705) ger oss några konkreta
detaljer om nöden i klostret under denna tid. I förbigående kan nämnas
att från och med detta brev är de bevarade breven tili Vadstena ofta
skrivna på svenska tidigare hade man nastan alltid använt latinet
prästbröder emellan.

Konfessorn Arvid inleder sitt brev med att tacka för den kärlek
som hade bevisats honom, när hän senast var i Vadstena ”med sinä kara
bröder”. Av fortsättningen framgår att detta måste ha värit redan ett
par år tidigare. Hösten efter besöket hade man sänt en Nådendalsbor-
gare, Knut Pedersson, med brev tili moderklostret. I ett meddelande
från Enköping hade budbäraren omtalat att hän hade vistats två veckor
i Vadstena men hade inte fått något svarsbrev, utan bröderna hade lovat
att själva sända bud tili Nådendal. ”Nu i år, dagen efter Johannes Dö-
parens dag” (25 juni) ”anlände ert brev, som var skrivet på den helige
Mauritius’ dag” (22 september) ”i f joi. Ni undrar däri över att ni inte
har fått något brev. Förklaringen har ni härmed.”

Broder Arvid ger sedän nyheter om förhållandena i Finland och i
klostret. ”lach kan aldrigh fulleligha ider til scriffua oc uttryckia hum
her staar”, konstaterar hän. De ”omilda” ryssarna hade ”msat på Viborgs
län” vid tiden för det heliga korsets upphöjelse (14 september) före-
gående år. Alit vad som fanns i landet av folk, fä, råg och korn hade de
fört tili sitt eget land och sedän bränt husen osv.

”Därifrån brukade vi årligen få mer än 150 mark i S. Birgittas
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pengar”, skriver konfessorn. Det är här tydligen inte fråga om avkast-
ningen från klostergods, utan om den s.k. Vårfrupenningen eller Vad-
stenapenningen, som redan på 1300-talet hade beviljats moderklostret
(en föreskrift därom finns i en av Birgittas revelationer). I Finland
hade förmånen alltså överförts på Nådendal. Varje sexton år fylld per-
son, med några få undantag, skulle betala en penning årligen. Det gick
192 penningar på en mark, och 150 mark skulle då motsvara ungefär
29.000 vuxna personer i Viborgs län.

Brevet fortsätter sin beskrivning av härjningar och andra olyckor:
”Sedan belägrade ryssarna Viborg, och somliga for tili Nyland och Ta-
vastland och gjorde där på samma sätt, därifrån får vi ingenting. Och
i somras var de i Norrbotten” (Österbotten) ”och gjorde iikaledes, där-
ifrån väntar vi oss inte en enda penning. I f joi var här också en mycket
svår pest, så att omkring femtio människor dog i vår borgargård. Kvar
i livet blev endast en ung flicka och två gamla kvinnor, och några pil-
tar tillfrisknade. Inte fick vi någon ved, och ingenting i matväg, ingen
vågade komma tili oss, och vi kunde inte gå ut. Sedän kom en sådan
vinter som ingen kunde minnas från tidigare. Vad vi led av köld,
frost, hunger och elände, det vet allenast Gud. Och likväl dog ingen
syster eller broder av den soten. Men tre systrar, syster Clara, syster
Birgitta Nobis och syster Birgitta Valtis, och två lekbroder, broder Staf-
fan hän som sände tili er den unga flicka” (pighen) ”om vilken ni
skriver att hon är i Askeby kloster och broder Ervast, dog i år, alla
av naturlig sjukdom. Gud väre deras själ nådig.”

De två lekbrödernas namn förekommer här för första och sista gången.
Broder Staffan, som hade skickat en flicka tili Vadstena, kan even-
tuellt vara identisk med Åboborgaren Staffan Koute, som år 1491 till-
sammans med sin hustru ”gav sig in i” Nådendal, efter att tidigare
ha haft för avsikt att bosätta sig i Helgeandshuset i Stockholm (EMU
4038, 4365—66, 4381). Vid sitt inträde gav hän klostret två bodar i
Åbo och tydligen också Hirvois gods (i det nuvarande Merimasku) som
hän kort därförinnan hade förvärvat. Också godset Koutböle i Sagu, som
senare innehades av klostret, kan av namnet att döma ha något sam-
band med honom. Staffan Koute och hans hustru hade en dotter Kata-
rina, gift med Äboborgmästaren Sigfrid Kurin.

Om broder Ervast vet vi ingenting. Den ende Ervast som överhuvud
omtalas i tidigare källor är en skeppare, också hän Åboborgare, som den
30 maj 1450 bevittnade ett Nådendalsbrev. Möjligheten finns naturligtvis
att just hän senare hade hiivit lekbroder.

Broder Arvid ser i sitt brev mycket mörkt på framtiden: ”Vi har
levät och lever fortfarande i sådan fmktan, att vi inte väntar oss något
annat än martyriet eller flykten. Svante for bort härifrån med allt sitt
folk, herr Sten är vid ryssrån och vill anfalla dem. Gud allena vet tili
vems fördel det utfaller. Också om vi blir kvar här, vet jag inte hur
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vi skall levä, räntan har bortfallit, och av klostrets landbor väntar vi
oss inte mer än två läster säd. Moder abbedissan ropar tili Gud om
hjälp, hon har inte en enda läst malt kvar för vintern. Jag måste säga
att ångest och bedrövelse omger oss på alla sidor, om inte Guds vänner
kommer oss tili hjälp.”

Brevskrivaren ber sedän att Vadstena skall bistå dem med säd från
Uppland, och hän lovar återbetala lånet, när bättre tider stundar. ”För
den händelse att vi måste fly, vilket Gud förbjude, unna oss då för
Guds skull ert stenhus i Stockholm. Den värdige herr Sten och likaså
biskopen, rådde mig att fara tili Stockholm och skaffa något tili klost-
rets uppehälle, men det var omöjligt både på grund av min sjukdom
och av den sena årstiden. Jag anförtror alltsammans åt den allsmäktige
Gudens försyn.”

Brevet sägs vara ”skrivet med hast”. Tydligen fanns det också denna
gång en budbärare som hade bråttom att komma i väg.

Det varsta var i alla fall över för denna gång, när brevet skrevs,
åtminstone i fråga om hotet österifrån, även om gränsstriderna fort-
satte. Biskop Magnus tog initiativet tili fredsförhandlingar, och ett stille-
ståndsavtal på sex år slöts i början av år 1497. Men de inrikespolitiska
motsättningarna, som broder Arvid antyder i sitt brev, ledde tili en bryt-
ning mellan Sten Sture och riksrådet. Kung Hans’ trupper ryckte in i
Sverige och besegrade herr Sten, som nödgades dra sig tillbaka från
riksföreståndarskapet, med bl.a. Finland i förläning. Kung Hans’ regent-
tid i Sverige varade dock endast tre år, sedän var Sten Sture på nytt
rikets föreståndare fram tili sin död år 1503.

I fråga om Nådendal och Nådendalsfolket har vi nu gått händelserna
i förväg. Vi har skäl att ännu dröja litet vid 1400-talets siutperiod,
som alla bakslag tili trots faktiskt betecknade höjdpunkten i klostrets
historia. Sedän gick det långsamt men säkert nedåt.



125

Klostret och staden kring sekelskiftet

Staden Nådendals öden var närä förknippade med klostrets. Borgarna
fick i stor utsträckning sin bärgning av de pilgrimsskaror som strömmade
tili klostret och som under vistelsen behövde härbärge och föda för sig
själva och för sinä hästar. Hårda vintrar och tider av krig och pest
bromsade upp strömmen, och då måste också borgarna dra åt svång-
remmen. Men ofta tycks det ha värit fråga om bara ett tillfälligt av-
bräck, som snart följdes av ett nytt uppsving. Just under svåra, otrygga
tider kände människorna behov av religionens hjälp och tröst, och också
de mindre fromma sällade sig tili pilgrimsskarorna. Det fanns givetvis
också andra motiv än de religiösa. Som kontrast tili den vanligen så
grå vardagen gav högtidsgudstjänsterna i klosterkyrkan omväxling och
festkänsla, och också marknader och folknöjen av mera världslig art var
ofta förbundna med de kyrkliga festerna.

I själva verket finns det, som jag redan nämnde, antydningar om
att 1400-talets två sista decennier trots den politiska oron i mer än ett
avseende innebar en höjdpunkt i klostrets och stadens historia. Från
ingen annan tidsperiod finns det t.ex. så många namn på borgare, råd-
män och borgmästare i Nådendal bevarade som från åren 1482—1505.
Efter vågdalen åren 1495 och 1496 tycks kurvan ganska snabbt ha gått
uppåt igen och nått en vågtopp åren just före sekelskiftet. Det blev
faktiskt en av de sista topparna i klostrets och därmed också i sta-

dens historia. Det nya seklets oroligheter och politiska och kyrkliga
omvälvningar åstadkom att kurvan sedän med bara smärre svängningar
långsamt gick ned mot nollpunkten.

Varje vallfartsort och domkyrka hade under medeltiden sinä särskilda
högtider, tili vilka människorna drog i stora skaror också långväga ifrån.
En självskriven högtid för birgittinklostren var naturligtvis Birgittadagarna

framför allt kanonisationsfesten i oktober. Nådendals kloster hade
år 1462 invigts bara några dagar före denna fest, och man hade där
därför dubbel anledning att ställa tili fest just då. Också vädrets makter
var här i Norden ofta gynnsamt inställda, därom vittnar ordet ”britt-
sommar”, som ju kan härledas just från den heliga Birgittas namn.

Det redan behandlade urkundsmaterialet har bekräftat att biskops-
besök och intagningar av klosterfolk vid flera tillfällen hade ägt mm
de första veckorna i oktober. Från oktober 1498, året efter att kung
Hans hade blivit kung i det svenska riket, finns proventbrev för fyra
nya systrar i Nådendal. Två av breven, daterade den 3 och den 9 okto-
ber, är beseglade bl.a. av biskop Magnus, som alltså vistades flera dagar
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i klosterstaden. Hän kunde ju bo på den gård närä klostret som hans
släkting Magnus Tavast hade lämnat efter sig åt sinä efterträdare på
biskopsstolen, av vilka Magnus Nilsson redan var den tredje i ord-
ningen.

Också bland klostrets invånare och vänner hade generationerna hun-
nit växla under de närä femtio år som förflutit sedän riksrådet beslöt
att grunda birgittinklostret i Finland. Det fanns säkert inte många kvar
som kunde minnas det första årtiondet. En av dem, fru Lucia Olofs-
dotter, hade vid det här laget nyligen slutat sinä dagar i klostrets hägn.
Hon nämns som avliden i ett brev just från början av år 1498 (FMU
4786). Brevet är utfärdat av hennes gamle vedersakare Rötger Olofs-
son, som för övrigt också själv här nämns för sista gången. Hän klagar
över att en del av ett gods i Po jo, som hän hade fått genom överens-
kommelsen med ”moder fru Lucia”, hade återtagits av en tidigare ägare,
och klostret betalar honom tolv mark för att täcka förlusten. En anmärk-
ningsvärd detalj är uttrycket ”moder fru Lucia”. Hade hon någon tid
tjänstgjort som klostrets abbedissa?

Brevet beseglades av inte mindre än två borgmästare, två rådmän
och en borgare i Nådendal samt av klostrets syssloman Jöns Filpusson.
Också den sistnämnde, som själv representerade andra generationen bland
klostrets vänner och som hade två systrar i klostret, nämns här sista
gången i samtida urkunder. Proventbreven på hösten beseglas i stället
av hans bror Mårten Filpusson, som använde Jöns’ sigill och kanske
hade efterträtt honom som syssloman.

Om Jöns Filpussons sista tid får vi mera upplysningar i ett brev
som abbedissan Birgitta Pedersdotter skrev den 17 april 1564. Hon
intygar däri att ”Jöns Philpssonn af Storby” (=lsokylä) ”sampt medh
sin hustro för en 50 årh sedän eller något mähra gåfwe sigh hijt tili
Clöstret, effter thet the wore barnlöst fålk, på thet att the här skulle
ware i rolighet in tili döde dagar och haffwe här theres näringe och
födo och att the måtte blifwa förlosset ifrån alt wärdzligit bekymber,
och att the hade kunat vthan alt hinder vthi theres ålderdom bliffua
tilstädes wijdh en rätt Gudz tienst och åkallan”. För sin och sin hustrus
lägerstad hade Jöns givit klostret ett gods i S:t Karins, som när brevet
skrevs hade fråntagits klostret, och det var detta som gav anledning tili
abbedissans intyg (HTF 1973, s. 66).

Det kan alltså gott hända att Jöns Filpusson deltog i systravigningen
i oktober 1498, fastän hän inte mera tjänstgjorde som klostrets sysslo-
man. En av de nya systrarna var troligen en avlägsen släkting tili honom
via hans mor Margit, Peder Danskes dotter. Som proventgods medförde
syster Margareta Magnusdotter ett gods i Danskila (i det nuvarande
Merimasku). Det var modern Anna Olofsdotters arvgods, och eftersom
Danskila sannolikt har något samband med Peder Danske, är ett släkt-
skapsförhållande troligt. Syster Margaretas far, Magnus Nilsson Eris,
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nämns som borgmästare i Nådendal från och med 1487 under ett tio-
tal år, men hän var död, när hustrun den 3 oktober 1498 donerade pro-
ventgodset för dottern.

Följande dag, som var den helige Franciskus’ festdag och klostrets
invigningsdag, skänkte väpnaren Jöns Håkansson och hans hustru Elin
Bengtsdotter ett halvt gods i Virmo som underhåll för sinä två döttrar,
Birgitta och Margareta. Syster Margareta Jönsdotter är troligen den sys-
ter med samma namn som ett tiotal år senare blev abbedissa i klostret.
Enligt proventbrevet hade andra hälften av Virmogodset redan långt
tidigare getts tili klostret med de två flickornas moster, Birgitta Bengts-
dotter. Hur långt tidigare vet vi inte, det här är första och enda gången
som mostern omnämns i källorna. Det har antagits att hon och Jöns
Håkanssons hustru var döttrar eller i var] e fali ättlingar tili Bengt Lydiks-
son (Djäkn) och alltså närä släkt med Lucia Olofsdotters man Henrik
Klasson.

Också syster Anna Pedersdotter var av frälsesläkt och kunde åberopa
frändskap med fru Lucia. Annas mor, Barbara Olofsdotter, var dotter
tili Kristin Jakobsdotter (Garp), den ”hustru Kristin i Ahtis” som fru
Lucia omtalade bland sinä släktingar på faderns sida (EMU 3657 b).
Syster Annas far var väpnaren Peder Lille, som under sinä sista år hade
värit häradshövding i Masku härad och som sådan haft mycket att göra
med klostret. Hän nämns inte efter år 1488, och tydligen var också
hans hustru död, när deras fyra söner den 9 oktober 1498 utfärdade
proventbrevet för sin syster Anna.

Mormodern Kristin Jakobsdotter hade på sin dödsbädd, före år 1485,
gett ett gods i Virmo som pant för sin lägerstad i klosterkyrkan (EMU
4050). Panten hade aldrig inlösts, och dottersönerna skänkte nu defini-
tivt godset tili klostret som Annas proventgåva. Två av hennes fyra brö-
der har i brevet epitetet ”herr” och var alltså präster. Herr Arvid blev
senare kanik och ärkepresbyter vid domkyrkan, och herr Erik omtalas
på 1520-talet som präst i Borgå. Av de återstående två bröderna, Olof
och Henrik, har man velat identifiera Henrik med dominikanbrodern
Henrik Lelle, som i början av 1490-talet omtalas bl.a. som predikant
hos biskop Magnus (EMU 4333, 4392, 4413). Mig förefaller identi-
fikationen osannolik, eftersom Henrik i brevet av år 1498 i motsats tili
bröderna inte har något epitet (”herr” eller ”broder”).

Några nya bröder i Nådendal vid denna tid omtalas inte i urkunderna,
men det kan vara skäl att i detta sammanhang nämna två bröder, som
sannolikt förenades med Nådendalsklostret på 1490-talet. En av dem
är den Petrus Olavi, som efterträdde Arvid Nilsson som konfessor nå-
got av 1500-talets första år och som väl därförinnan måste ha värit ett
antal år i klostret. Hän kan vara identisk med en Petrus Olavi från Åbo
som studerade i Greifswald år 1490. År 1500 fanns dock en kapellan
i Birkala med samma namn, som besökte Nådendal och där intygade
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att en hustru Birgitta Jönsdotter hade donerat ett gods i Kukkola (i Lie-
lahti, nu inom Tammerfors stad) åt klostret (FMU 4856). Kanske ka-
pellanen själv inträdde i klostret vid denna tid?

Den andre är broder Michael Meltizer, som redan har nämnts i sam-
band med generalkapitlet i Gnadenberg, där hän representerade klost-
ret Marienbrunn närä Danzig. Biskop Magnus Nilsson har i en av sinä
kopieböcker en avskrift av ett rekommendationsbrev för honom, skri-
vet år 1492 av generalkonfessorn vid klostret i Reval. Brevet skulle ju
knappast ha kömmit i biskopens händer, om inte broder Michael hade
sökt sin tillflykt i Finland (FMU 4426).

Enligt rekommendationsbrevet och ett notariatsintyg som bifogats det
hade broder Michael, som sägs vara ”av lowärd livsföring och vida
berömd” (vite laudabilis fameque celebris), i hemlighet lämnat sitt
kloster i augusti 1491, en förseelse som man i Reval gett honom abso-
lution för. Hän ville nu söka inträde i ett annat kloster, troligen hade
valet fallit på Nådendal. Kanske är hän den broder Michael från Nå-
dendal som år 1516 besökte Rom och som vi skall återkomma tili.

Bland dem som beseglade proventbreven av år 1498 fanns lagman-
nen och riksrådet Henrik Bidz, brorson tili biskop Konrad, som före-
gående år hade dubbats tili riddare i samband med kröningen av kung
Hans, och Åbofogden Didrik Hansson, som nyligen hade blivit härads-
hövding i Masku härad. De var inte de enda vänner klostret hade bland
dem som styrde och ställde eller som tvistade om makten under
dessa årtionden, vänner, som säkert också besökte det, när tillfälle
gavs.

Viborgsförsvararen Knut Posse har redan omtalats bland klostrets do-
natorer. Med honom korresponderade konfessorn Arvid i mycket vän-
skapliga ordalag (FMU 4596) och bad honom bl.a. om hjälp med
uppbärandet av Birgittapenningen i Viborgs län och med inköp av fisk
för klostrets behov. Då krigshotet sommaren 1496 ännu var överhängande,
skänkte Knut Posse under en vistelse i Åbo tillsammans med sin hustru
ett gods i S:ta Marie socken tili Nådendals kloster (FMU 4684), Går-
den hade hustrun, Birgitta Gustavsdotter (Sture), ärvt efter sin svåger
Erik Axelsson (Tott). Brevet beseglades av väpnarna Svante Nilsson (bli-
vande riksföreståndare) och Erik Trolle, som båda då vistades i Finland i
samband med krigshändelserna.

Året efter systravigningen år 1498 deltog Knut Posse tillsammans med
biskop Magnus och lagmännen Henrik Bidz från Norrfinne och Klas
Henriksson (Horn) från Söderfinne i det stora möte i Stockholm, där
rikets råd och ständer den 22 juni 1499 utsåg kung Hans’ son Kristiern
tili rikets tronföljare. Finland representerades dessutom av inte mindre
än tjugufyra namngivna representanter för allmogen, tolv från vardera
lagmansdömet.

Dagen efter tronföljarvalet nödgades Sten Sture avstå tili kling Hans



129

Åbo, Viborg och Nyslott med tillhörande län, i ersättning fick hän
några förläningar på den svenska sidan. Också Nådendals kloster tycks
ha haft någon representant i Stockholm under dessa innehållsrika dagar,
eftersom kung Hans den 27 juni utfärdade ett skyddsbrev för klostret
och förnyade alla dess privilegier.

Efter tio mycket slitsamma år som biskop i Åbo avled Magnus Nils-
son den 12 mars 1500, och mindre än två veckor senare dog Knut
Posse. De behövde inte uppleva nästa Stora omsvängning i rikspoliti-
ken, Redan följande år var kung Hans’ tid som Sveriges regent ute, och
Sten Sture återtog riksföreståndarskapet för några få återstående år. Un-
der dessa år besökte hän åtminstone en gång på nytt Nådendal och ut-
färdade då ett skyddsbrev för klostret, troligen i början av augusti 1502.

Att detta besök inte var det enda som herr Sten och hans hustru
gjorde, eller i varje fali ämnade göra, antyds i en bevarad förteckning
över Nådendals klosterbrev (FMU 4928). Enligt den hade fm Ingeborg,
också hon en medlem av släkten Tott, år 1501 utfärdat ett brev om en
gård som hon ämnade låta bygga i Nådendal på en klostret tillhörig
tomt. Efter hennes och herr Stens död skulle gården tillfalla klostret.*

* Om Jöns Filpusson och hans godsdonation, se Jan Liedgren i HTF 1973, s. 62 ff.
Om borgmästaren Magnus Nilsson Fris, Suvanto s. 178 ff.
Om syster Birgitta Bengtsdotters m.fl. släktskap med Bengt Lydiksson (Djäkn) E.

Anthoni i HTF 1966, s. 157 f.
Henrik Pedersson Lille har identifierats med dominikanbrodern Henrik Lelle av

J. Ramsay, s. 510 f.
Om dateringen av Sten Stures skyddsbrev se Suvanto s. 210 och not.
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Storsamlingar i klosterstaden

Det blev säkert trängsel i härbärgen och borgargårdar under de Stora
festerna i Nådendal, och det var kanske en orsak tili att fru Ingeborg
och andra i likhet med Åbobiskopen ville skaffa sig egna hus i den
lilla staden. Källorna antyder att det vid vissa fester blev verkliga stor-
samlingar, och då kunde det nog bli knappt om utrymme både för pil-
grimer och deras hästar. En särskilt viktig klosterfest firades vid en
tid på året, då man både från Åbo och andra orter kunde ta en genväg
tili Nådendal över isen, på söndagen Reminiscere, andra söndagen i
fastan. Den tillhörande marknaden tycks ha pågått veckan före själva
festen, ibland också efteråt, kanske beroende på hur tidigt eller hur sent
den flyttbara festen inföli. Också ett lagmansting tycks regelbundet ha
förbundits med denna klosterhögtid.

I ett brev tili riksföreståndaren Svante Nilsson den 3 mars 1506,
tisdagen före Reminiscere, berättar biskop Laurens Suurpää att ett lag-
mansval hade hållits efter Henrik Bidz’ död ”försthe wike ffasthe widh
Nadendaals closter, pa huilken tiid almogen her i landet pläger ther
forsampnat ware”. Allmogen hade där utsett sex frälsemän och sex bön-
der från Norrfinne, som i sin tur hade förrättat lagmansvalet.

Ännu efter reformationen fortsatte man att samlas tili ting vid denna
tid. Ivar Flemings jordebok (s. 7) nämner ett ärende som hade av-
gjorts vid ett lagmansting på Reminisceresöndagen år 1533: ”Ok wåro
thå forsamblede nogre the fornemligeste godemen aff adelen her i landit
epter gammol plägsedh ath sitia för lagmandz räffzt om Afflathz Sun-
dagh i Nådendal”. Också ’tolff oweldogha menn”, bönder från Vemo
och Masku häraden, satt i rätten tillsammans med frälsemännen.

Bevarade urkunder bekräftar att den tradition som här omnämns går
långt tillbaka i klostrets och stadens historia. Brev utfärdade på Remi-
nisceresöndagen eller veckan därförinnan har bevarats från år 1446, 1449,
1451, 1461, 1464, 1471, 1486 och 1489. Det sistnämnda brevet är skrivet
på själva festdagen, den 15 mars, av t.f. lagmannen Thomas Olofsson:
"..

. then tiidh jach lagmanz tingh hiölt met almogaen i Nadhendall j
hiongardhen". Också urkunden av år 1471 är daterad på Reminiscere-
söndagen (FMU 3466) och beseglas av lagmannen Hartvig Jopsson och
av häradshövdingen i Masku härad. Det ser alltså ut som om lagmans-
ting regelbundet hade hållits vid denna tid åtminstone från början av
1470-talet, och själva klosterfesten hade säkert ännu äldre rötter.

Men varför firades just denna söndag som ”avlatssöndag” i Nåden-
dal? Vadstenaklostrets särskilda festdag under fastan inföli två veckor
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senare, på midfastosöndagen Laetare, förbunden med den s.k. Portiun-
cula-avlaten. Jag kan inte här gå in på dessa privilegiers invecklade his-
toria med urspmng i Birgittas revelationer. I allmänhet räknade man i
varje fall med att privilegier som hade beviljats ett av birgittinklostren
också gällde de övriga. Varför var då inte Laetare-söndagen avlatssön-
dag också i dotterklostret Nådendal?

Ville man undvika att två kloster inom samma kyrkoprovins konkur-
rerade med varandra om pilgrimerna? I så fall tycker man att festerna
borde ha flyttats på längre avstånd från varandra än endast två veckor.
Eller hade Nådendals kloster kanske någon särskild festdag, som inföll
under fastan och som man hade kombinerat med avlatssöndagen?

Det ligger närä tili hands att tänka på klosterkyrkans invigningsfest
en sådan var ju alltid förbunden med avlatsprivilegier. Vi vet inte

när kyrkan hade invigts, det kunde ju ske, innan den var färdigbyggd
tili alla sinä delar. Men en kyrkvigningsfest firades vanligen på ett
bestämt datum, inte på en flyttbar söndag. Om festen inföll under faste-
tiden, är det i alla fall tänkbart att dess firande flyttades tili en sön-
dag (som inte var fastedag).

Birgittinkiostret i Nådendal var helgat åt Jungfru Maria, hennes mor
Anna och den heliga Birgitta. Men klostrets kyrka kunde ha sitt eget
skyddshelgon, och mycket tyder på att så var fallet. I likhet med själva
birgittinorden Ordo Sanctissimi Salvatoris var den antagligen upp-
kallad efter Kristus Frälsaren, med tonvikten lagd på Kristi lidande, som
man ju särskilt mediterade över under fastetiden.

Den första bild som mötte pilgrimerna, när de utifrån nalkades Nå-
dendals klosterkyrka, var en s.k. Veronikabild med Kristi ansikte upp-
till på kyrkgaveln. Samma ansikte återfanns på många ställen inne i
kyrkan, bl.a, vid alla de invigningskors som var målade på kyrkans
innerväggar. Ett snidat törnekrönt Kristusansikte hör ännu i dag tili kyr-
kans dyrbaraste skatter. Ansiktet fanns också på den paten som broder
Jöns Budde skänkte kyrkan och antagligen på den kalk som åtföljde
den.

Enligt legenden hade den heliga Veronika mött Kristus på vägen tili
Golgata och med sin duk torkat hans blodiga ansikte. Som tack för sin
medkänsla hade hon fått en bild av hans anlete avtryckt på duken. En
duk som gällde för att vara just denna Veronikas svetteduk inte att
förväxla med svepduken i Turin förvarades i Peterskyrkan i Rom
åtminstone sedän det heliga året 1300. Den visades regelbundet för
pilgrimerna på vissa av årets högtidsdagar (detta sker faktiskt ännu i
våra dagar). Under sin långa Romvistelse hade den heliga Birgitta ofta
värit med och sett den vördade reliken. Den omnämns också på några
ställen i hennes revelationer.

Veronikaduken blev så populär, att pilgrimsmärken med Kristi ansikte
började användas i stället för tidigare märken med bilder av apostlarna
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Petrus och Paulus. Särskilt på 1400-talet förekommer det att präster på
sinä sigill avbildar det heliga anietet. Är de kanske sådana som hade
vallfärdat tili kristenhetens huvudstad?

Nådendalsbrodern Olof Andersson, tidigare kyrkoherde' i Bjärnå, hade
ett sigill, på vilket man ovanför ett Andreaskors ser ett "strålande före-
mål”, troligen just ett Kristusansikte. Broder Olof gjorde sin godsdona-
tion tili klostret veckan före Reminisceresöndagen 1449, kanske i sam-
band med sin egen klostervigning. Också biskop Magnus var närvarande
och beseglade donationsbrevet. Är detta bara ett tillfälligt sammanträffande,
eller kan det tänkas att det var då som kyrkan eller någon del därav

invigdes?
Tili mer än hypoteser kan vi knappast komma i denna fråga. Men

eftersom Kristusansiktet har målats t.o.m. invid invigningskorsen, har
kyrkan sannolikt vid sin invigning fått någon relik som hörde samman
därmed. Kanske en s.k. beröringsrelik av Veronikaduken i Rom? Det
kan då vara bl.a. för Nådendalsklostrets räkning som det tryckta Åbo-
missalet i sitt bihang har en särskild mässa tili Kristi heliga anlete.
Sjöngs den kanske i klosterkyrkan just på Reminisceresöndagen?

Moderklostret i Vadstena hade också ett annat särskilt avlatsprivile-
gium, den s.k. Vincula-avlaten, förbunden med festen "Petri fängsel"
(Petri ad Vincula) den 1 augusti och ursprungligen beviljad åt kyrkan
med samma namn i Rom. Det finns antydningar om att man också i
Nådendal samlades vid denna tidpunkt redan under klostrets första de-
cennium, år 1445, 1449 och 1450, och också 1472 och 1487. Den 27
juli sistnämnda år hölls ett häradsting i "hjongården” "med allmogen
som ligger under Nådendal". Det är fråga om bönder på de områden
i dåvarande Reso och Masku socknar som klostret hade i förläning.

Huruvida också häradstinget i klosterstaden hade blivit en årlig tra-
dition framgår inte av källorna. I varje fall ser det ut som om "avlats-
dagen” i samband med den 1 augusti hade firats också i Nådendal.
Birgittas dödsdag inföll förresten en kort tid därförinnan, den 23 juli.
Det var möjligt för pilgrimer, som hade tid pä sig, att kombinera de
två festdagarna, och kanske däremellan göra en tripp tili Åbo, där domi-
nikanbröderna i S. Olofs kloster firade sitt skyddshelgon den 29 juli.

"Hjongården" i Nådendal, som måste ha haft väl tilltagna samlings-
utrymmen, kallas också "borgargård". Utan tvivel var det där som också
stadens borgare och råd samlades, när så var av nöden, även om inga
skriftliga vittnesbörd har bevarats. Alla stadens rådprotokoll har gått
förlorade, och det är endast genom klostrets brev som namnen på en
del stadsinnevånare har bevarats.

Under pingstveckan år 1504 låg Jakob Henriksson Sedänpoika från
Norrbotten för döden i Nådendal. Den 30 maj kallade fyra Nåden-
dalsborgare som vittnen, när hän för sitt "själagagn" och sin "likstol”
donerade tili klostret sin andel i "Oulu å” och annorstädes. Det fram-
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går inte om Jakob hade kömmit som pilgrim tili pingsten i klostersta-
den eller om hän kanske tillhörde de åldringar som fått en fristad i
klostret.

De fyra borgare som bevittnade testamentsgåvan var Nils Jopsson
Sillanpää, Mårten Olofsson Mulle, Bertil Henriksson skeppsmästare och
Mårten Olofsson Venka, ”fasta borgare i Nådendal”. Binamnen Mulle
och Venka, som har tillfogats för att skilja de två Mårten Olofsson
från varandra, ger en antydan om att Nådendals invånare fortfarande
rekryterades från den närbelägna landsbygden. I Reso fanns nämligen
gårdar med namnen Mullila och Venka (REA 612, 518).

Just år 1504 genomlevde det svenska riket en ny kris efter Sten
Stures död. Antagligen samlade Reminiscere-söndagen färre pilgrimer än
vanligt i Nådendal detta år. Just då, den 3 mars 1504, var nämligen
representanter för alla inbyggare i Åbo län, ”friborna frälsemän, köp-
stadsmän, bönder och bokarlar”, samlade i rådstugan i Åbo för att
hylla Svante Nilsson som rikets nye föreståndare. Herr Svante själv
hade inte kömmit tili Finland, utan hän representerades av sitt ”myn-
diga sändebud”, Josef Pedersson. Redan samma dag redogjorde biskop
Laurens Suurpää i brev tili riksföreståndaren och riksrådet för händel-
seförloppet (FMU 5006—5007).

I början av sommaren samma år, den 12 juni, utfärdade Svante Nils-
son i Stockholm ett skyddsbrev för Nådendals kloster. Samma dag för-
nyades också alla klostrets privilegier genom ett brev utfärdat av tre
biskopar med ärkebiskop Jakob i spetsen, riksföreståndaren samt nio
riddare, ingen från Finland. Brevet bekräftade bl.a. klostrets patronats-
rätt tili Bjärnå (regala) församling och förnyade dess förläning av kro-
nans rättigheter på Luonnonmaa och i Lietsala.

I början av juli avseglade herr Svante med ett stort följe tili Åland
och därifrån vidare tili Åbo. Denna resa är ovanligt väl dokumenterad
i bevarade urkunder. Mest detaljrik är den skildring som troligen ned-
tecknats av den skrivglade Josef Pedersson (EMU 5046), som var med
på resan och som sedän stannade kvar i Finland som fogde på Åbo slott.

Riksföreståndaren behövde inte belägra Åbo slott, vilket Sten Sture
hade nödgats göra ett par år tidigare. Men utan förvecklingar och intriger
gick det inte heller denna gång att få de viktiga finländska slotten i
sinä händer. De som lade hinder i vägen var fru Ingeborg, änka efter
Sten Sture, vars tromän innehade slotten i Kastelholm och Åbo, samt
den självständige Erik Turesson (Bielke) på Viborg.

På S. Olofs dag, den 29 juli, kunde riksföreståndaren i alla fali ”hålla
burspråk” i Åbo och hyllas av allmogen och av ”alla friborna män” med
två undantag. En av de två som tills vidare vägrade honom sin hyll-
ning var Måns Erille, densamme som två år tidigare hade hållit Åbo
slott för kung Hans’ räkning och som nu förklarade att hän hade lovat
Erik Turesson sin tjänst.
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Med Viborgshövdingen hade herr Svante ännu inte lyckats nå någon
överenskommelse. Den 18 augusti skrev hän ett brev tili herr Erik från
Karis prästgård och klagade över att hän förgäves fått vänta både på
Raseborg och där i prästgården. Erik Turesson hade på halva vägen
vänt tillbaka tili Viborg. Nu kunde riksföreståndaren inte vänta längre,
och hän sände därför som sinä sändebud tili Viborg domprosten Henrik
Wenne samt Erik Turessons bror Sten, som hörde tili herr Svantes följe.

De två sändebuden måtte ha lyckats övertala herr Erik att samman-
träffa med Svante Nilsson, och tili förhandlingsort hade man av allt
att döma valt Nådendal! Den 8 september besvarade biskop Laurens ett
brev, som riksföreståndaren hade sänt honom från Nådendal med Josef
Pedersson (EMU 5061), och några dagar tidigare befann sig både Erik
och Sten Turessöner i klosterstaden!

I ett brev daterat den 2 september 1504 upptog abbedissan Katarina

Johannis och generalkonfessorn Petrus Olavi riddaren Erik Turesson med
hustrun Gunnild i klostrets och hela ordens broderskap och bönegemen-
skap, tili tack för alla de välgärningar som de hade bevisat klostret. Ett
likadant brev utfärdades samma dag för brodern Sten med hustrun Anna
Bengtsdotter. Kanske också Nådendalskonfessorn hörde tili de ”värdiga
fäder” som herr Svante nämner i ett odaterat öppet brev, där hän redogör
för den överenskommelse som hade gjorts med Erik Turesson (EMU
5062).

Riksföreståndaren hade rådgjort med ”de värdiga fäder, ärliga herrat
och gode män som bygga och bo i denna landsända”, skriver hän, och
också de riksråd som hade föijt med från Sverige hade värit närvarande,
när överenskommelsen ingicks. Enligt den skulle herr Erik Turesson
i riksföreståndarens frånvaro tjänstgöra som hövitsman över hela Fin-
land.

Om alla de här nämnda herrarna var samlade i klostrets hägn, var
det verkligen fråga om en storsamling av ett slag, som klostret knappast
på nytt fick uppleva.*

• Om Reminiscerefesten och tidpunkten för marknaden i Nådendal, se min recension
av Suvantos arbete i HTF 1977, s. 451. Suvanto s. 195, 261 f.

Om Veronikaduken och Roms pilgrimsmärken J. H. Emminghaus, artikeln Veronika i
Lexikon f. Theol. u. Kirche X (1965), s. 728 f; L. de Camillis, Quaresima e Settimana
santa a Roma (1971), s. 39; R. Labande, art. Pilgrimages i New Catholic Encyclopedia
XI (1967), s. 370.

Om Nådendalsbilderna med Kristi ansikte Tove Riska, Naantalin luostarikirkon
Kristuspää, Konsthist. studier 4 (Helsingfors 1978).
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Det nya seklets första år

Det var abbedissan Katarina Johannis och generalkonfessorn Petrus Olavi
som förestod klostret, när den nye riksföreståndaren besökte Nådendal
år 1504. I de broderskapsbrev som då utfärdades för Erik och Sten
Turessöner nämns syster Katarina för första och sista gången som abbe-
dissa, men hon är troligen identisk med den syster Katarina Hansdotter
som år 1480 hade ingetts i klostret av sin mor Anna Jopsdotter (Kurck).
Ämbetet som abbedissa kan hon mycket väl ha innehaft redan under
flera år, eftersom abbedissan Anna Jönsdotter nämns sista gången år
1495 (FMU 4617), och Lucia Olofsdotter, som eventuellt efterträdde
henne, var död år 1498.

I brist på källmaterial finns det inte mycket mer att säga om abbe-
dissan Katarina detsamma gäller för övrigt om de flesta av Nåden-
dalsabbedissorna. Däremot kan vi ur bevarade källor få några glim-
tar av den nye generalkonfessorn Petrus Olavi. Tili dessa källor hör dock
inte ett mycket kryptiskt brev tili Vadstena (FMU 4872), som i utgå-
van av medeltidsurkunderna har daterats tili denna tid och tillskrivits
honom. Det är sannolikt av senare datum och författat av en annan
broder Petrus.

Däremot har den nu aktuelle Petrus Olavi utan tvivel skrivit ett annat
långt brev tili moderklostret, som av innehållet att döma troligen bör
bära årtalet 1505, inte 1500 en siffra i brevet har utsuddats genom
seklers slitning (FMU 4875). Också i generalkonfessorns fall är alltså
broderskapsbreven av år 1504 de tidigaste där hans namn förekommer.
Den föregående konfessorn, Vadstenabrodern Arvidus Nicolai, som hade
förestått klostret under svåra förhållanden i närä två decennier, omtalas
sista gången som levande år 1498 (FMU 4786), Men i en klosteran-
teckning, som har gjorts någon gång efter ärkedjäknen Magnus Grisfots
död år 1502, omnämns broder Arvid på ett sätt som antyder att också
hän då var rätt nyiigen avliden (FMU 4960):

”År 1502 avled den hederlige mannen herr Magnus ärkedjäkne. Hän
hade i de övriga brödernas närvaro muntiigt sagt tili vår käraste fader,
vilkens s jäi må vila i frid: ’J ag tillhör er. Om jag inte kommer levande,
kommer jag död, ty jag har valt min gravplats i ert kloster, och sedän
tio år har jag samlat hundra mark för min begravning och mitt testa-
mente,’ Men nu påstår de att hän inte hade mer än fyrtio mark, och de
har inte sänt oss någonting utom fem mark minus sju örtugar för begrav-
ningen som firats i klostret”

Antagligen var det först under något av det nya seklets första år
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som broder Arvid hade slutat sinä dagar och efterträtts av broder Pet-
rus. Om vi får tro klosterfolkets egna uppgifter, hade broder Arvids
död ytterligare försvårat relationerna mellan klostret och stiftshierarkin,
som länge hade värit spända, även om klostret också hade goda vänner
bland det högre prästerskapet. Ett exempel är ju den avlidne ärke-
djäknen.

Den citerade anteckningen är den sista av ett flertal från olika tider
som har införts på samma halvark papper. Där finns också tidigare
klagomål över att testamentsgåvor hade undanhållits klostret. Bl.a, skall
biskop Magnus Nilsson ha behållit en del av en penningsumma, som
hans företrädare biskop Konrad hade testamenterat tili klostret (EMU
3563, 4236). Men biskop Magnus kämpade själv med oerhörda ekono-
miska svårigheter på grund av att Sten Sture lagt beslag på kyrkans
pengar för kriget mot Ryssland. Att klostret inte fick sinä pengar kan
ha en naturlig förklaring.

Också konfessorn Petrus’ brev tili Vadstena (EMU 4875) vittnar i
varje fall om långvariga slitningar mellan klosterfolket och hierarkin,
Efter en inledning som handlar om andra frågor kommer hän ganska
abrupt in på det tydligen ytterst känsliga kapitlet om förhållandet tili
biskopen och domkapitlet;

”Så länge vår vördade fader herr broder Arvid levde må Gud
i evighet förbarma sig över hans själ fick vi utstå svår förföljelse
av de vördnadsvärda fäderna, kyrkans föreståndare, och efter hans saliga
insomnande har det hiivit allt värre. När herden har ryckts bort, söker
man störta hjorden i fördärvet. Ty kort före septuagesima detta år kom
den vördade fadern, vår nuvarande biskop, hit med två kaniker för att
utföra visitation, kallad av oss eller av konventen. I det ögonblick då
vi skulle öppna gallren, drog sig den ene av kanikerna tillbaka och
vägrade att bära biskopsstaven framför biskopen. Hän sade att det var
en förolämpning mot den biskopliga värdigheten och avsåg därmed att
fler personer borde få inträda i strid mot regeln. Vi anade oråd och
gjorde motstånd så gott vi kunde. När biskopen märkte detta, tog hän i
förargelse av sig skruden och gick för att hålla måltid, och kaniken
i fråga for i väg tili Åbo.

Efter att ha tänkt över saken och erhållit klokare råd, inträdde bis-
kopen i alla fall tillsammans med en kanik och med sin sekreterare, en
magister som inte är kanik, och fullgjorde sitt uppdrag. Hän tog far-
väl och avlägsnade sig, men under inflytande av samme kanik kom hän
senare tillbaka och talade mycket hårda ord tili oss. Alla ordensfrihe-
ter och privilegier var upphävda genom Clementinae och Sextum” (kyrko-
rättsliga samlingar), ”sade hän och hotade att komma minst tre gånger
om året med åtta kaniker för att visitera. Regeln brydde hän sig inte
om, försäkrade hän, utan höll sig tili lagarna. Efter detta fick vi inte
ett enda gott svar av honom. Och om hän kommer, ämnar vi metsättä
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oss och ända in i döden hålla oss tili regeln. Om hän gjorde som hän
sade, skulle hän så helt göra slut på alla vårt klosters tillgångar, att vi
tvingades tigga och överge platsen.”

Biskop Laurens Suurpää, som det här är fråga om, var son tili en
Äboborgare och som så många andra av våra medeltida biskopar ma-
gister vid universitetet i Paris. I biskopskrönikan presenteras hän som
”en mild och saktmodig man” (homo mitis et mansuetus). Det här
stämmer ju inte riktigt med konfessorn Petrus beskrivning, om man
inte med mild menar lättledd och osjälvständig. Det är tydligt att den
icke namngivne kaniken höll trådarna i sinä händer vem hän var får
vi tyvärr inte veta.

Också konfessorn måste väl trots sin indignation ha insett att bisko-
pens hotelser inte var menade att tolkas bokstavligt. En gång tili besökte
biskop Laurens säkert Nådendal, i samband med det lagmansval efter
Henrik Bidz på Reminiscere-söndagen 1506 som jag redan har omtalat.
Samma år på sensommaren träffades stiftsherden under en visitations-
resa av ett slaganfall och avled efter fyrtio dagars sjukdom den 28 sep-
tember.

Konfessorn Petrus’ brev tili Vadstena handlar inte bara om motsätt-
ningar tili stiftshierarkin. Det börjar efter övliga inledningsfraser med att
tacka Vadstenabröderna för deras faderliga omsorg och tillgivenhet och
framför allt för lånet av en bok, ”Liber usuum”, som nu återsändes med
brevets bärare, Konfessorn ber om överseende med att man dröjt så
länge med att returnera handskriften.

Den samling föreskrifter för birgittinmunkarna som kallades ”Liber
usuum” har redan nämnts i samband med generalkapitlet i Gnadenberg
år 1487. Man påbjöd där att samlingen tillsammans med systrarnas ”Luci-
darium” skulle efterföljas i alla ordens kloster. Någon större brådska
med att verkställa detta beslut tycks man inte ha haft i Nådendal, om
man hade väntat så här länge, innan man lånade boken för att kopiera
den. Eller fanns det vid tiden för generalkapitlet ännu så få exemplar
av boken, att dotterklostren värit tvungna att vänta länge på sin tur?

Nådendalsfolket hade enligt brevet genom moderklostret fått under-
rättelse om två Vadstenabröders resa tili Rom i viktiga angelägenheter.
Det gällde bl.a. att få påvlig bekräftelse på ordens privilegier och till-
låtelse tili den heliga Katarinas, Birgittas dotters, slutliga helgonförkla-
ring. Konfessorn säger sig ryktesvägen ha hört att bröderna hade åter-
vänt och ber om nyheter.

Den resa det här är fråga om företogs av bröderna Petrus Ingemari
och Johannes Nicolai. De avreste från Vadstena år 1504, och broder
Johannes hade återvänt våren 1505. Det är troligen den 18 juli just detta
år som Nådendalsbrevet skrevs.

På tai om klosterprivilegierna kommer konfessorn Petrus in på frå-
gan om förhållandet tili Äbobiskopen. Efter det avsnitt om motsättningen
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tili stiftshierarkin som jag redan har omtalat återkommer hän i slutet
av brevet tili den lånade handskriften, ”Liber usuum”:

”Efter kapitel tjugu har en plats lämnats tom. Om detta beror på att
någonting fattas är omöjligt för oss att veta, eftersom antalet kapitel
eller bokens innehåll inte anges i början, såsom sed är, inte heller i
slutet. Därför vet vi inte vad som saknas eller om boken slutar här.
Det finns ännu mycket som vi är tveksamma om och som inte får något
omnämnande i denna bok, i synnerhet i fråga om korbönen.”

Ifall kapitelindelningen i broder Petrus’ kopia överensstämde med
en av de ”Liber usuum”-handskrifter som har bevarats tili våra dagar,
var det faktiskt mycket som saknades. Denna handskrift (KB A 931)
har nämligen inte mindre än 42 kapitel av mycket växlande längd, Men
kopian i fråga är från 1600-talet, och kapitelnumreringen saknas i en
1400-talshandskrift (A 11), som dock i övrigt har i stort sett samma
innehåll.

Eftersom det birgittinska ”Liber usuum” såvitt jag vet inte har pub-
licerats, kan det kanske vara skäl att ge en kort översikt av dess inne-
håll. Systrarnas ”Lucidarium” innehåller främst detaljerade regler för
deras dagliga liv och börjar just med korbönen. Men denna omnämns
faktiskt inte i ”Liber usuum”. Orsaken är antagligen att bröderna enligt
Birgittas föreskrifter skulle läsa eller sjunga samma korbön som dom-
kapitel och prästerskap i resp. stift.

Samlingens inledande kapitel innehåller allmänna råd om ödmjukhet,
kärlek, endräkt, om iakttagande av kyskhet, fattigdom och tystnad. Från
och med det sjunde kapitlet kommer mera konkreta föreskrifter om hur
man skall ta emot besök av bröder från andra kloster, eller av en konung
eller drottning, av en ny stiftsbiskop eller ärkebiskop. I Vadstena skulle
konungen tas emot i en procession med den heliga Birgittas huvud,
biskopen med hennes hand!

Några följande kapitel ger regler för abstinens och fasta och för hur
man skall förfara vid mottagandet och prövandet av dem som söker
inträde i klostret, I var sitt kapitel behandlas de särskilda svårigheter
som var förknippade med ställningen som resp. prästbroder, diakonbro-
der eller lekbroder. Med några kapitel om hur nya systrar och bröder
under biskopens presidium skulle intagas och välsignas och överlämnas
tili resp. abbedissa och generalkonfessor har vi nått fram tili kapitel
tjugu, där broder Petrus’ handskrift tog slut, om numreringen överens-
stämde med den bevarade handskriften.

De kapitel som närmast följer gäller generalkonfessorns ansvar och
prästbrödernas plikter och arbetsfördelning, särskilt i fråga om predikan
och hörande av bikt, både systrarnas bikt och pilgrimernas, Flera for-
mulär för absolution bifogas, både sådan som gavs i samband med en
vanlig bikt och sådan som var förbunden med exceptionella förhållanden
eller ordens särskilda högtidsdagar.
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Ett kapitel ger föreskrifter om utdelandet av nattvardssakramentet tili
systrarna. I birgittinklostren skedde detta ju genom särskilda små öpp-
ningar i kyrkväggen. Här upprepas vad som redan står i Birgittas klos-
terregel, att de fromma systrar som så önskade kunde få tillfälle att
utom på de Stora högtidsdagarna också ta emot sakramentet varje iördag.

Ett enda kapitel (36) har samband med det dagliga livet inom brödra-
konventet. Det behandlar bordsläsningen under måltiderna. Alla Bibelns
böcker är fördelade på en tidsperiod av sex år (i A 931 har skrivaren
tappat bort det femte året, som bl.a. omfattade evangelierna!). Under
samma tidsperiod läste man två gånger igenom Birgittas revelationer.
Dessutom rekommenderas fädernas liv, helgonlegender, utläggningar av
trosbekännelsen och buden eller "annat uppbyggligt”.

De återstående kapitlen ger föreskrifter för utdelandet av sakramen-
ten tili sjuka och döende i klostret och för själamässor och jordfästningar.

Det var inte bara genom brevväxling och boklån som förbindelserna med
moderklostret uppehölls under denna tid. För första gången på mer än
tio år omtalas sommaren 1507 ett besök av två Nådendalsbröder i Vad-
stena (men sådana kan naturligtvis ha förekommit utan att noteras i
källorna), Den konfessor från det finländska klostret, vars besök då
noteras i Vadstenadiariet, hette Henricus, antagligen den broder Hen-
ricus Michaelis som år 1487 hade åtföljt broder Arvid tili generalkapit-
let i Gnadenberg. Konfessorsbyte hade alltså på nytt ägt mm i Nåden-
dal, men det berodde inte på att Petrus Olavi hade avlidit. Hän åter-
kommer som konfessor ett par år senare.

Det ser ut som om Nådendalsklostret i detta avseende hade slagit in
på samma väg som moderklostret. Där hade man nämligen ungefär vid
sekelskiftet brutit med den tidigare sedvänjan att en konfessor vanligen
innehade sitt ämbete livet ut, eller tills hän nödgades avsäga sig på
grund av ålderdom eller sjukdom. Efter år 1499 sker ett konfessorsbyte
ganska regelbundet med några års mellanrum. Vanligen var det dock
samma personer som återkom och som med avbrott innehade ämbetet
två eller tre perioder.

Vi skall i nasta kapitel återkomma tili brödernas besök i Vadstena och
tili Nådendalsfolkets andra förbindelser med moderklostret under de
följande åren. Här vill vi ännu stanna vid några urkunder från Petrus
Olavis första ämbetsperiod som är värda att notera.

I sak skiljer sig dessa urkunder inte så mycket från många tidigare
testamenten och gåvobrev. Men vi har faktiskt nu redan nått fram tili
den sista tidsperiod i klostrets historia, från vilken dylika brev finns be-
varade i någon större utsträckning. Gåvobreven från nasta årtionde kan
redan räknas på ena handens fingrar, och sedän börjar "återbördandet”
av klostergodsen tili kronan eller tili donatorernas släktingar och efter-
kommande.

Breven vittnar om närä förbindelser mellan klostret och stadens bor-
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gerskap, vars representanter ofta är närvarande som vittnen. Också några
av donatorerna har anknytning tili staden, Detta gäller antagligen om
den kyrkoherde Henrik Friis i Vendil, Sverige, som år 1504 ihågkom
klostret i sitt testamente (FMU 5028) med en gård i Vemo (eller Virmo).
Troligen tillhörde hän samma familj som Nådendalsborgmästaren Mag-
nus Friis och rådmannen Olof Friis.

Tili andra generationen Nådendalsborgare hörde redan borgmästaren
Jöns Laurensson och hans hustru Anna, som den 26 november 1505 tili
klostret testamenterade sinä gårdar, hus och allt lösöre, mot att klost-
ret i gengäld skulle be för dem och för alla som de var skyldiga gott-
görelse. Jöns Laurensson förekommer i ett stort antal klosterurkunder
ända från år 1472, från år 1484 som borgmästare. Hans hustru var dot-
ter tili borgaren och rådmannen Jöns Gregersson, nämnd 1458—73,
kanske också 1487, om det inte då är fråga om en annan rådman med
samma namn.

När Jöns Laurensson och hans hustru uppgjorde sitt testamente, hade
de som vittnen kallat två ”closters clerka” samt fyra representanter för
staden, en borgmästare och tre rådmän. En av de sistnämnda var också
”byfogde”, d.v.s. den som i den lilla staden skötte klostrets ärenden.

De två ”klosterklerkerna”, Jakob Jonsson och Nils Eriksson, kallas i
brevet ”herr”, inte ”broder”. Sannolikt var de präster i klostrets tjänst,
som hade för avsikt att bli munkar men som ännu inte hade fått sin
vigning. Detta antagande stöds av ett brev som några månader senare
utfärdades av fru Anna Hansdotter (Tott), änka efter riksrådet och lag-
mannen Henrik Bidz.

Före sin död hade Flenrik Bidz för sin ”lägerstad och själarykt”
skänkt ett gods i Kytö, Halikko, tili Nådendals kloster. Hän begrovs
alltså i klosterkyrkan. Men hän hade inte haft tid att skriftligt be-
kräfta sin gåva, och hans hustru gjorde nu detta i hans ställe den 9
februari 1506. Samtidigt bestämde hon att hälften av gåvan skulle räk-
nas som provent för herr Jakob Johannis, som hon hade för avsikt att
inge i klostret. Denne herr Jakob måste väl vara klosterklerken med samma
namn och var alltså ännu inte klosterbroder. Vi äger inte heller någon
senare bekräftelse på att hän verkligen inträdde. Det är möjligt att hän
inte tog det avgörande steget, och i så fall kan hän vara identisk med
den senare domprosten med samma namn, utan att för den skull ha
brutit några klosterlöften.

Två andra gods i Kytö hade redan tidigare tillfallit klostret som en
testamentsgåva efter lagmannen Henriks kusin, Knut Bidz, avliden 1494.
Den 9 mars 1506, bara några veckor efter att fru Anna hade bekräftat
sin mans gåva, stadfäste Knut Bidz halvsyster, Katarina Andersdotter (Lin-
delöv), den tidigare donationen tillsammans med sin man, häradshöv-
dingen Matts Filpusson. Detta skedde i samband med att de sjäiva skänkte
ett gods i Sagu som provent för sin dotter Anna. Det ser ut som om hen-
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nes klostervigning hade ägt mm i samband med den Reminiscere-söndag
som följde på valet av lagmannen Henriks efterträdare.

Utom Anna Mattsdotter känner vi inte tili en enda nyintagen syster
från hela detta decennium. En sen kalla, Jakob Teitts klagomålsregister,
omtalar (s. 102) att en syster tili Måns Erille hän som år 1502 höll
Åbo slott under Sten Stures belägring hade inträtt i klostret, med
ett gods i Halikko som provent. Måns Frilles far, lagmannen Kristiern
Erille, var avliden redan år 1472, och även om dottern hade fötts under
hans sista levnadsår, hade hon uppnått laga ålder för inträde i klost-
ret redan före sekelskiftet. Sannolikt hade hon förenat sig med kloster-
folket redan före den tid som det nu är fråga om.

Detsamma kan vara fallet i fråga om Nådendalsbrodern Hans Rag-
valdsson, som omnämns i samband med en arvsdelning i Stockholm,
utan att vi får reda på om hän var prästbroder eller lekbroder. Hans
styvfar, rådmannen Olof Andersson, avled i Stockholm år 1505, och
modern Katarina hade dött redan tidigare. När Hans vid okänd tidpunkt
hade inträtt i klostret, hade styvfadern för honom betalat hundra mark i
provent.

Rådmannen Olof Andersson ägde inte mindre än fyra hus i Stock-
holm, men barnlös som hän tydligen var, hade hän testamenterat tre
av dem tili goda ändamål, tili den s.k. Själagården samt S. Katarinas
och S. Halvards prebenden. Det hus ”östan mur” som hade värit hans
och hustruns hem delades däremot mellan deras arvingar, Katarinas son
Hans å ena sidan och Olof Anderssons bror Peder jämte söner å den
andra. Den 8 juni 1506 delades lösöret jämnt mellan arvingarna. Bro-
der Hans och Nådendals kloster representerades då av ”herr Nidis”,
troligen den nyss nämnde klosterklerken Nils Eriksson.

På sin väg tili Vadstena, den 5 juli 1507, kom Nådendalskonfessorn
inför Stockholms råd överens med Peder Andersson om att de skulle
dela huset på samma sätt som lösöret, d.v.s. hälften var, dock sä att
Peder först skulle få hundra mark av tillgångarna som ersättning för
de pengar som hade skänkts som provent för broder Hans. På sin åter-
resa genom Stockholm befriade konfessorn den 30 augusti Olof Anders*
sons testamentsexekutorer från allt ansvar i fråga om förvaltningen av
arvet.

Stockholmshuset omnämns ännu några gånger i stadens tänkeböcker,
och i förbifarten får vi några intressanta uppgifter om Nådendai. Den
20 november 1507 fick Albrekt målares hustru en inteckning på fyrtio
mark i huset för en klostrets skuld tili henne och hennes man, som då
tydligen låg sjuk. Den 28 februari 1508 finns en ny anteckning om
samma sak. Då var Albrekt målare (mera känd under namnet Albertus
Pictor) själv närvarande, och i fråga om skulden preciseras att den gällde
en tavia, som Nådendalsklostret hade köpt av honom.

Några år senare såides Stockholmshuset av de båda delägarna tili
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Anders Olsson på Strand. Den 20 augusti 1511 representerades klost-
ret i samband med köpet av en ”broder Nidis”, kanske den nämnde
klosterklerken, som vid det här laget hade inträtt som broder. Den 20
oktober samma år talas det dock om en broder Matis. Sista gången
huset omnämns är den 13 juni 1515, då Anders Olsson erlade vad
som återstod av betalningen, sjuttio mark, tili klostrets representant, Bro-
der Hans omtalas då på ett sätt som antyder att hän fortfarande var kvar
i livet.

Också broder Mattias, som var konfessorns reskamrat på resan tili
Vadstena år 1507, inträdde i klostret vid okänd tidpunkt. Hän åter-
kommer i senare källor, nastan alltid i samband med resor, och kan
väl därför inte ha värit alltför ålderstigen. Mera om honom senare.

En broder Olof Andersson, som år 1509 i sin tur var klostrets sän-
debud tili moderklostret, kan tänkas vara identisk med en Nådendals-
rådman med samma namn, som omtalas år 1505. Men med säkerhet
vet vi lika litet om honom som om den syster Marta Haquinsdotter som
enligt en anteckning i en Budde-handskrift (KB A 58) avled år 1517.

Är 1526 återbördade Peder Särkilaks ett gods i Tammisto, Tövsala,
som hade skänkts tili Nådendals kloster med hans moster, en dotter
tili väpnaren Olof Kirves (FMU 6317). Dennes dotter Elin innehade
ett gods där år 1496. Hon var den 26 mars 1504 gift med Åboborga-
ren Hans Pedersson. Om det är fråga om henne, måste hon alltså ha
inträtt i klostret som änka, Eventuellt kan hon ha gett godset som ”pro-
vent” för att på sin ålderdom få vård i klostrets borgargård.*

• Om dateringen av FMU 4875 och författarskapet tili FMU 4872, se B. Klockars,
Om några Nådendalsbrev (HA 70), s. 135 ff. Biskop Konrads testamentsgåva och andra
av klostrets klagomål behand las i samma artikel, s. 134 f.

Om brcderna Petrus Ingemaris och Johannes Nicolais Romresa, se Silfverstolpe s.
98 ff, 145 f.

Broder Hans Ragvaldssons arv nämns i Stockholm stads tänkeböcker 11:4, s. 86 f,
118. 159, 167, 178, 180, 205 f; 11:5, s. 19 f.

Syster Märta Haquinsdotter, se Chr. Lauren i Finsk Tidskrift 1972, s. 23; B. Klockars,
Klosterfolket i Nådendal (HS i Åbo IX), s. 85 och not.
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Bistånd från moderklostret

Enligt en notis i Vadstenadiariet reste Nådendalskonfessorn Henricus
år 1507 tili Sverige ”för att underhandla med rikets andliga och världs-
liga herrar om en del ägodelar” (quibusdam possessionibus), men om
denna sak vet vi för övrigt ingenting alls. Däremot känner vi tili att

konfessorn var i Stockholm den 5 juli i broder Hans Ragyaldssons arvs-
angelägenheter. Därifrån måste hän nästan omedelbart ha begett sig tili
Vadstena, dit hän ankom den 12 juli. Vistelsen varade en hei månad.
Hans reskamrat, broder Mattias, anlände däremot först på Vincula-fest-
dagen den 1 augusti. Enligt diariet hade hän ”kommit på en annan
väg med båt via Tälje”. Ända fram tili Vadstena kunde hän ju knap-
past ha kömmit med båt på den tiden, då Göta kanal ännu inte exis-
terade. Kanske målet var den närmaste havshamnen, Söderköping, om
hän inte begav sig tili öland för att inspektera den gård i Möckleby,
som Nådendals kloster hade fått som donation redan år 1443. Under
vistelsen i Vadstena överlät nämligen konfessorn denna gård åt mo-
derklostret, ”eftersom den låg så långt borta från deras kloster”. Den
ersättning som abbedissan gav dem mottogs antagligen i varor av något
slag, eftersom summan anges obestämt ”till ett värde av fyrtio eller
sextio mark”. De två bröderna avreste sedän från Vadstena före Maria-
festen den 15 augusti, och den 30 var de, som vi redan har sett, på
nytt i Stockholm.

Yttre orsaker kan ha bidragit tili att Nådendalskonfessorns vistelse i
moderklostret denna gång blev en hei månad. Sjöresorna på östersjön
och Bottenhavet var nämligen långt ifrån trygga den sommar som det
nu är fråga om. Källorna omtalar att ett trettiotal finländska fartyg under
tiden närmast därförinnan hade uppbringats av danska krigsskepp. Just
vid den tid i slutet av juli då broder Mattias sjöledes färdades från
Tälje, plundrade och brandskattade danskarna Åland och hotade att göra
detsamma med Åbo och svenska kuststäder. Från Åland tog de med sig
en hei del fångar, biand dem Sten Turesson (Bielke), som några år
därförinnan tiilsammans med broder Erik hade fått broderskapsbrev av
Nådendals kloster.

För denna gång tycks den överhängande faran i alla fall ha värit
över, när Nådendalsbröderna återvände på höstsommaren. Från tiden
närmast därefter är urkundsmaterialet om klostret mycket torftigt. I
januari 1508 ihågkom Måns Frille klostret i sitt testamente med en
halv läst råg och 4 ”sider” fläsk, Men detta är enda gången som klost-
ret överhuvud nämns mellan tiden för brödernas resa och början av år
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1509. I detta fali beror tystnaden inte enbart på att huvudparten av
källmaterialet har gått förlorad under seklernas lopp. Klostret träffa-
des hösten 1508 av ett slag, som den närmaste tiden helt måste ha för-
lamat dess krafter. En svår pestepidemi rasade innanför murarna och
ryckte på ungefär en månad bort inte mindre än trettiosex bröder och
systrar.

Det var inte den första farsoten i Finland under det nya seklet. Brev
från sommaren 1504, då herr Svante besökte Finland, berättar att så gott
som hela befolkningen i Åbo då hade fiytt ut på landsbygden för att

undkomma den pest som härjade på bägge sidor om Bottenhavet. Det
var kanske på grund av smittorisken som också riksföreståndaren höll sig
på Raseborg och i Karis prästgård och som hän sedän valde det avsides
belägna Nådendal tili mötesplats för att träffa Erik Turesson. Det ser
ut som om klosterstaden den gången hade skonats från pesten.

Men hösten 1508 var döden alltså gäst i klostret, med trettiosex
offer enbart bland bröder och systrarna. Hur många som dog i borgar-
gården och ute i staden får vi inte veta. Också klostrets konfessor och
abbedissa tycks ha hiivit pestens offer, och detta är kanske en förkla-
ring tili att klosterfolket först i slutet av april följande år kom sig för
att skriva tili moderklostret för att berätta om den olycka som hade
träffat dem.

Det var broder Petrus Olavi som på nytt hade övertagit konfessors-
ämbetet och som ”ganzska hasteliga” skrev ett brev tili Vadstena den
30 april 1509. Slutet av brevet finns bevarat på ett pappersfragment i
svenska riksarkivet. Frånsett några stympade och svårtolkade meningar
innehåller det endast sluthälsningar och en bön om snar hjälp;

”önskandes herpa ofortoffwat ider mille jaa och visse suar mz thenne
breffwisare broder Olaff Andesson, hwar äffter wi moghom oss rätta
som makt ligger paa.”

Petrus Olavi tecknar sig själv ”confessor generalis” och hade alltså
redan officielit på nytt insatts i sitt ämbete. Abbedissan kallas däremot
"abbatissa eiecta” och var således ännu icke vigd, när brevet skrevs. Hen-
nes namn finns bara delvis bevarat på fragmentet, men begynnelsebok-
stäverna överenstämmer med namnet på den abbedissa som nämns 1515
och 1517, Margareta Jönsdotter. Det är troligen fråga om väpnaren
Jöns Håkanssons dotter med detta namn, som hade inträtt i klostret
år 1498.

En av mottagarna har gjort en anteckning på baksidan av Petrus
Olavis brev, och tack väre den får vi en sammanfattning av brevets
förlorade innehåll: trettiosex bröder och systrar hade avlidit, och man
anhöll om att fyra systrar från moderklostret skulle sändas tili hjälp.
Också en notis i Vadstenadiariet omtalar denna sak. Brevet med de tra-
giska nyheterna hade nått moderklostret vid tiden för Kristi himmels-
färdsdag, som år 1509 inföll den 17 maj. ”De bad också ödmjukt att
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vi från vårt kloster skulle sända några personer för att bistå och refor-
mera” (pro sublevamine et reformacione) ”viiket också skedde.”

Vadstenafolkets svar på dotterklostrets bön om bistånd kom denna
gång med beundransvärd snabbhet. Redan den 4 juni, dagen efter Tre-
enighetssöndagen, anträdde inte mindre än sex systrar och två bröder sin
färd från Vadstena tili Nådendal. Gruppens ledare var själve general-
konfessorn Sven Thordsson, och i moderklostret övertog vicekonfes-
sorn Johannes Matthei tidigare och senare generalkonfessor led-
ningen av brödrakonventet i konfessorns frånvaro.

Prästbrodern Sveno Thordonis hade före sitt inträde i Vadstena värit
kapellan hos Nils Sture, riksföreståndaren Svante Stures far, på Väster-
ås slott och mycket uppskattad av denne. Själv kom herr Sven ursprung-
ligen från Västergötland. När hän inträdde som prästmunk i Vadstena
den 7 augusti 1492, undertecknade hän en skriftlig förbindelse, som har
bevarats. I den försäkrar hän att hän av fri vilja har valt att upptas
bland prästbröderna, med alla de förpliktelser som detta medför, och
lovar att utan klagan förbli i denna ställning hela sitt liv. Tili gene-
ralkonfessor i Vadstena hade broder Sven valts i augusti 1506.

Vid sin ankomst tili Finland medförde Vadstenagruppen ett brev
också tili Åbobiskopen Johannes Olavi. Efter biskop Laurens Suurpääs
död hösten 1506 hade domkapitlet i Åbo frångått den nastan hundra-
åriga sedvänjan att väljä biskopens närmaste man, domprosten, tili hans
efterträdare. Johannes Olavi, magister vid Parisuniversitetet som de flesta
Åbobiskoparna på den tiden, hade i stället innehaft det rätt nya äm-
betet som ”archipresbyter” vid domkapitlet.

Personliga meriter kan ha inverkat på valet av Johannes Olavi. Bis-
kopskrönikan berömmer honom för hans mycket nitiska ämbetsutövning.
Efter sin biskopsvigning i Uppsala den 8 december 1507 sägs hän på
ett och ett haivt år ha visiterat så gott som hela det vidsträckta finländska
stiftet. I Nådendals kloster förrättade hän visitation i slutet av juni 1509.

Vadstenagruppens ankomst tili det decimerade klostret i Nådendal
var säkert en bidragande orsak tili att biskop Johannes valde just denna
tidpunkt för sin visitation. Biskopsbesöket i klostret tycks denna gång
ha avlöpt i största vänskaplighet och utan tråkiga intermezzon. Den 30
juni skrev biskopen från sin gård i Nådendal ett brev tili klosterfolket
i Vadstena. Hän tackade för den ”skrivelse” som hän nyligen hade mot-
tagit med de ankommande systrarna och bröderna och uttalade sin för*
hoppning om att deras bistånd tili det finländska klostret skulle bli
tili hela ordens ”ökelse, aere och bestandh”.

”Vi kom mi i dag tili tals med dem och med bägge konventen i Nå-
dendals kloster, och vi kom så överens om att både systrarna, bröderna
och vi själva skulle be den hedervärde renlevnadmannen broder Sven
Thordsson att med er tillåtelse stanna någon tid här hos dessa fattiga,
övergivna systrar och bröder, tili dess de kan finna någon bättre utväg.
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Hän gick omsider med på detta på grund av allas våra böner, på villkor
att er fromma gemenskap” (gudelige samquembdh) "samtycker därtill.
Alla tillsammans ber vi er endräktigt om att så må ske.”

Biskopen ber om svar med första bud så snart som möjligt. Men efter-
som hans brev, tillsammans med brev från Nådendalsfolket, inte nådde
Vadstena förrän den 15 augusti, kom svaret att iåta vänta på sig. Den
23 augusti skrev abbedissan Anna Fickesdotter och vicekonfessorn Jo-
hannes ett brev tili broder Sven och gav på alla systrars och bröders
vägnar sitt samtycke tili att hän tillsammans med de övriga stannade
kvar i Finland i två eller tre års tid.

"Det är allas vår vilja att ni blir där med dem i två eller tre år, för
att klostret må förbättras och förökas i fråga om personer och regel,
Gud tili lov och ära och eder tili evärdlig lön. Och efter att tre år har
gått, vill vi med största kärlek ge er kallelse att alla komma hem till-
sammans, liksom vi drivna av gudomlig kärlek sände er ut alla tillsam-
mans.”

Vadstenafolket ger sedän nyheter hemifrån tili sinä utsända och ber
om sin hälsning tili Åbobiskopen, med tack för den kärlek och hjälp
som hän hade gett klostret under sin visitation.

I jämförelse med de knapphändiga upplysningar vi bar om det fin-
ländska klosterfolket vid denna tid vet vi rätt mycket om medlemmarna
i gmppen från Vadstena, och innan vi går vidare, är det på sin plats
att presentera dem. Den ende manlige medlemmen iitom konfessorn Sven
var broder Klemens Martini, född på öland och vigd tili diakonbroder
i Vadstena den 1 februari 1495. Som klosterbroder i Vadstena tycks
hän särskilt ha ägnat sig åt att vinna medlemmar i det s.k. Jungfm Marie
Psaltares brödraskap. Dess medlemmar, som rekryterades både bland präs-
ter, klosterfolk och lekmän, hade som sin främsta uppgift att dagligen
be rosenkransbönen. ”Jungfm Marie Psaltare” var en annan benämning
just på denna bön, som i sin helhet består av 150 Ave Maria (och 15
Fader vår), lika många som psalmerna i Psaltaren. Också en populär
bok om rosenkransbönen bar titeln "Jungfm Marie Psaltare” och inne-
höll predikningar och "visioner” av dominikanbrodern Alanus de Rupe
(Alain de la Roche). Det var hän som genom sin verksamhet hade
lagt grunden tili rosenkransbönens Stora popularitet vid denna tid. En
latinsk upplaga av boken, som är präglad av tidens teologiska deka-
dans, trycktes år 1498 i karhisianklostret i Mariefred och översattes senare
tili svenska, troligen i Vadstena. I inledningen tili den svenska över-
sättningen berättas det att Vadstenabrodern Johannes Matthei den-
samme som nu var vicekonfessor under Sven Thordssons frånvaro
år 1471 under studier i Rostock hade haft tillfälle att lyssna tili Ala-
nus de Rupe. Möjligen är det hän som på sin ålderdom har översatt det
vidlyftiga arbetet. Men det kan också vara just broder Klemens Mar-
tini. Redan år 1504 skrev hän nämligen tili systrama i ett cisterciens-
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kloster: ”Om ni behöver få något av vår Frus psaltarebok översatt tili
svenska gör jag det gärna, så gott jag kan.”

Broder Klemens nämns inte i samband med de övrigas hemresor tili
Vadstena, hän stannade kanske inte så länge i Nådendal. På 1520-talet
var hän i varje fali i Vadstena och tydligen ända tili sin död år 1527
verksam inom rosenkransbrödraskapet. Troligen hade hän också i Fin-
land, både inom klostret och utanför, gjort vad hän kunnat för att sprida
denna andaktsform och värva medlemmar för brödraskapet.

Av de sex systrarna i gruppen hade syster Katarina Algotsdotter den
längsta klostererfarenheten. Hon hade invigts redan den 5 augusti 1470
och bör alltså år 1509 redan ha närmat sig sextioårsåldern. Är 1515
skrev hon från Vadstena ett brev tili domprosten Paval Scheel, som jag
skall återkomma tili.

Tre av de övriga systrarna hade anknytning tili borgerskapet i Vad-
stena. Birgitta Pedersdotter hade inträtt i klostret år 1481 och sägs då
vara dotter tili Peder Nilsson från Vinnerstad. Men när hennes syster
Elin följde henne tolv år senare, hade fadern hiivit borgare i kloster-
staden. Om syster Birgitta vet vi för övrigt inte mycket, inte heller
om syster Elin Svensdotter, som var dotter tili borgaren Sven Faber och
fick sin vigning den 8 november 1495.

Tili verklig hjälp för Nådendalsklostret bör syster Elisabet (eller
Eiseby) Gjordsdotter ha värit, Denna dotter tili Vadstenaborgmästaren
Gjord Laurensson hade invigts år 1481 och hade alltså också hon redan
en lång erfarenhet. Hon var både skrivkunnig och sångkunnig. Omkring
år 1502 skrev hon en inledning tili en diger samling bordsläsning för
Vadstenasystrarna i två delar. Pergamentet tili bl.a. detta arbete hade
bekostats genom ett siiverbälte, som hennes moster Kristin, hustru tili
Björn Nilsson, hade testamenterat tili klostret. Syster Eiseby räknar i
inledningen upp också andra böcker som skrivits på de inköpta per-
gamentsfolierna, bl.a. Maccabeerböckerna, ”som jak syster e g siälff
skriffwar” (KB A 3). När böckerna skrevs, var syster Eiseby "summa
cantrix” i Vadstena kloster, ledare av systrarnas liturgiska sång. Antag-
ligen undervisade hon också Nådendalssystrarna i denna konst under
de fem år hon stannade i Finland.

Syster Birgitta Andersdotter från Lödöse var i likhet med konfessorn
Sven Thordsson närä förbunden med Svante Stures familj. När hon
den 13 februari 1491 vigdes tili nunna i Vadstena, betalades hennes
provent av herr Svantes mor, fru Birgitta (Bonde), hustru tili Nils
Sture och kusin tili kung Karl Knutsson. Från Nådendal skrev sys-
ter Birgitta ett brev tili riksföreståndaren Svante Nilsson (Leinberg s.
455 f), i vilket hon bad honom skriva ett "vägabrev” tili Norge för en
viss ”dandeman” Jeppe Andersson.

Syster Birgittas brev tili sin ”alra kaereste fadher” är skrivet den 12
juni utan årtal. Det får antagligen hänföras tili år 1510, ett år efter
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Vadstenagruppens ankomst, eftersom det hänvisar tili herr Svantes pla-
nerade Kalmarresa:

”Käre herre, jag har hört att ers värdighet skall tili Kalmar. Gud
Fader, Son och Helge Ande och riddaren sankt Göran väre med er
både nätter och dagar och bevare eder tili liv och s jäi, och alla ers
värdighets trotjänare och vänner, och skydde er för ali falskhet och
förrädelse, Fastän jag är ovärdig, skall jag inte glömma er en enda dag.”

Syster Birgitta hälsar slutligen tili riksföreståndaren från Sven Thords-
son och från de övriga Vadstenasystrarna i Nådendal. Hon nämner inte
broder Klemens. Kanske hade hän redan lämnat Finland, om hän inte
rentav gjorde det just i sällskap med brevets bärare, Jeppe Andersson.

Syster Birgittas kontakter med Svante Stures släkt fortsatte ända tili
slutet av hennes liv. Några år efter Sten Sture d.y:s död tycks familjen
ha vänt sig tili henne för att få en utredning om hans släkt och släkt-
gods, och hon gjorde omkring år 1529 några utförliga anteckningar
om saken. De vittnar om hennes fortsatta närä förbindelser med riks-
föreståndarfamiljen och samtidigt om en ganska krass materialism, som
man kanske inte skulle vänta sig av en åldrande klostersyster. I Vadstena-
materialet finns andra antydningar om att den heliga Birgittas ideal
hade uppluckrats en hei del vid det här laget, också i fråga om syst-
rarnas och brödernas isolering från yttervärlden och från världsliga ange-
lägenheter.

Men syster Birgittas namn är inte bara förknippat med Sture-famil-
jens ägodelar utan också med en av de vackert präntade bönböcker som
Vadstenaklostret har lämnat efter sig. I hennes fall är den rätt utför-
liga bönboken kombinerad med ett förkortat latinskt brevarium. Boken
har urspmngligen haft illustrationer, som nu för det mesta har gått för-
lorade, och är försedd med sirliga guldmålade initialer. Det är dock
inte syster Birgitta Andersdotter själv som har skrivit boken. Den har
kopierats för hennes räkning av en yngre klostersyster i Vadstena om-
kring år 1520.

Den sista av de sex Vadstenasystrar som följde konfessorn Sven tili
Nådendal var syster Anna Nilsdotter från Svanshals, som hade vigts tili
nunna den 25 oktober 1495. Hon var närä släkt med prästbrodern Nils
Ragvaldsson, en mycket flitig skribent och översättare och under två
perioder generalkonfessor i Vadstena. Syster Anna avled i Nådendal
den 30 november 1511 och fick alltså aldrig återse moderklostret*

* Om brevfragmentet av 30/4 1509 se Klockars, Om några Nådendalsbrev (HA 70),
s. 130 f.

Om rosenkransbrödraskapet m.m. se Klockars i Ny Hl. svensk litt. historia (2 uppl.)
I, s. 219; K. Pirinen, Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla, s. 485 f.

Om Sven Thordssons och Birgitta Andersdotters förbindelser med Svante Stures
släkt, se Klockars, Medeltida förbindelser mellan Finland och Västerås (THA 31), s.
165 f och där anförd litteratur.
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Skiftesrika år

När Vadstenafolket i sitt brev tili Nådendalskonfessorn den 23 augusti
1509 hälsade tili biskopen i Åbo, hade man ännu inte hört nyheten
om danskarnas plundring av Åbo och om de skräckfyllda dygn som
säkert också Nådendalsfolket då hade genomlevat. Biskopskrönikan ger
en drastisk skildring av hur danskarna under ”rövaren” Otto Rud nat-

ten mellan den 2 och den 3 augusti, ”medan människorna låg i sin
djupaste sömn”, utan förvarning invaderade stiftsstaden, härjade, plund-
rade, brände och dödade. När angriparna några dagar senare drog sig
tillbaka tili sinä skepp, bar de med sig alla stadens dyrbarheter, där-
ibland domkyrkans altarkärl och biskopens stav och mitra. Av de bor-
gare som hade överlevt förskräckelsen fördes ett flertal som fångar tili
den danska huvudstaden.

Biskopskrönikan avslutar sin realistiska skildring av danskarnas plund-
ring med att nedkalla Guds vedergällning över de grymma fienderna.
Omedelbart därefter har krönikans redaktör, biskop Paul Juusten, bifogat
orden: ”Fram tili denna punkt har vi hopskrivit detta i enlighet med
de gamles anteckningar” ”Hactenus veterum monumenta secuti hase
collegimus”. Redan före sin skildring av Åbobornas skräckupplevelse ger
kronikan en sammanfattning av biskop Johannes Olavis verksamhet och
plötsliga död, som inträffade den 9 juni 1510, mindre än ett år efter
danskarnas plundring. Juustens huvudkälla tycks alltså ha värit en krö-
nika av något slag, som har förts ända fram tili kort efter biskop Johan-
nes’ död. Den måste ha värit utförligare än den kortfattade medeltida
krönika som har bevarats och som slutar med biskop Konrad Bidz.

Tili biskop Johannes’ efterträdare valdes dekanen Arvid Kurck, som
fick sin biskopsvigning i Strängnäs den 4 oktober 1511. Om biskop
Arvids liv och verksamhet säger sig Juusten vara helt okunnig, och
hän koncentrerar sig i sin krönika i stället på de viktiga politiska och
kyrkopolitiska händelser som inträffade under den nye biskopens äm-
betstid. Och visst var det en skickelsediger tidsperiod man då levde i,
men det insåg knappast de människor som vi nu skildrar. Inte ens då
Paul Juusten skrev sin krönika flera decennier senare, kunde hän över-
blicka hur omfattande den omvälvning var som ägde rum.

När danskarna plundrade Åbo, var Nådendalsfolket ännu lyckligt
omedvetet om vad de följande decennierna skulle föra med sig också för
dem själva. De hade mer än nog med dagens bekymmer. Just då, i
augusti 1509, undkom de faktiskt med blotta förskräckelsen. Därom
berättar konfessorn Sven Thordsson i ett brev tili moderklostret den
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10 oktober, ”onsdagen inom oktaven tili vår moder den heliga Birgit-
tas kanonisation”:

”Tyvärr har det värit stor fattigdom i denna landsända på grund
av det onda kriget och i synnerhet nu efter den 2 augusti, då Otto Rud
med sitt sällskap var här och fördärvade den goda staden Åbo. Det är
osägbart vilka rikedomar i guld, silver, penningar och andra dyrbar-
heter de där kom över. Och hade inte vi här i klostret sänt våra bröder
tili dem strax då de kom tili Åbo och dagtingat med dem om detta
kloster och staden, skulle de genast följande dag ha kömmit hit och
skinnat och bränt. Men Gud väre lov att vi gav dem en skälig summa
på 25 mark i reda penningar etc.”

Klostret och staden köpte sig alltså fria. Lösensumman förefaller myc-
ket liten, även om det bifogade ”etc.” ju kan omfatta vad som helst i
ädla metaller och varor. Kan det tänkas att danskarna, som också i
sitt eget land hade kloster av den heliga Birgittas orden, därför visade
en viss hänsyn? I varje fali besparades klosterfolket en ny katastrof så
snart efter pestens härjningar föregående år.

När broder Sven i oktober skrev sitt brev, tycks livet i den prövade
landsändan ha återgått tili ett relativt lugn, och större delen av hans
skrivelse handlar om rätt vardagliga ting. Hän tackar för ett brev som
hän nyligen hade mottagit från Vadstena ”med klostrets dräng”, I bre-
vet gavs bl.a. råd ”huru jag skall fullfölja och fullkomna det ärende
som ni har anförtrott mig i fråga om vår heliga regel”.

”Det må ni veta, att vad regeln beträffar står allt nu väl tili här
på denna heliga ort, och jag tackar med stor kärlek alla de hedersamma
och gudliga systrar och bröder som jag är samman med här i Nåden-
dals kloster. De har i alla avseenden värit mig lydiga, när jag har gett
dem någon tillsägelse för att återställa ett gudligt iakttagande av regeln,
och de visar mig i allt så stor kärlek, att jag aldrig kan tillfullo tacka
dem därför.”

Moderklostret hade i sitt brev också bett om broder Svens hjälp i
den segslitna frågan om rättigheterna tili gods och laxfiske i Kymmene.
At den saken hade hän inte kunnat göra något, skriver konfessorn, efter-
som Erik Turesson inte på hela sommaren hade värit på Viborg, utan
hade seglat med sitt skepp tili Stockholm. Konfessorn ber nu om en
fullmakt att sköta saken på klostrets vägnar, och hän ber att denna full-
makt skall tillsändas honom med brevets bärare Anders, så snart det
igen blev öppet varten. I slutet av sitt brev ger konfessorn nyheter
om gruppen från Vadstena:

”Herr Klemens och alla våra konventssystrar mår väl, men sedän vi
kom hit, har de alla värit sjuka med undantag för syster Elin Svensdot-
ter. De är alltid gärna i koret, och ingen av tidebönerna har försummats,
sedän de kom hit, och det vill de inte tillåta, så länge de är här. De
ber alla hälsa och önska er många goda nätter. Detsamma gör den goda
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moder abbedissan och alla konventssystrarna och bröderna här i klost-
ret.”

Redan innan våren 1510 kom med öppet vatten, tog broder Sven kon-
takt i Kymmenefrågan med Erik Turesson, som på senhösten hade åter-
vänt tili Viborg. Broder Mattias, som ofta tycks ha anlitats för att sköta
Nådendalsklostrets praktiska angelägenheter, förde brevet tili Viborgs-
hövdingen. Hans resa tili Karelen gällde också det egna klostrets
ärenden.

Vad Kymmenegodsen beträffar, var det knappast längre fråga om
att återfå dem för Vadstenaklostrets räkning. Redan Sten Sture d.ä. hade
eniigt ett odaterat riksrådsbrev (EMU 5690) beviljat Vadstena en årlig
”skänkning” som ersättning för inkomsterna från gods och fiske i Kym-
mene, och det är väl nu fråga om en bekräftelse av denna rättighet.

När broder Mattias nådde Karelen, befann sig Erik Turesson inte i
Viborg, utan i Sääminge, den vidsträckta socken en bra bit norr om
Viborg, inom vilken också Olofsborg var beläget. Det var där som
Viborgshövdingen besvarade broder Svens brev den 17 februari 1510:

”Käre broder Sven. Jag fick nu med broder Mattias eder skrivelse om
Kymmene. Därpå kan jag inte ge något annat svar än det som jag
senast i Stockholm gav åt Vadstena klosters eget bud inför de goda
herrarna i rikets råd, d.v.s. att jag låter mig väl noja med vadhelst de
högvördiga värda fäderna, ärliga herrarna och goda männen tycker skä-
ligt vara, utan att kronan lider skada. Och i den mån jag kan bistå
broder Mattias och övriga den heliga Birgittas tjänare med deras resor
och angelägenheter, i synnerhet i fråga om de penningar som herr
Erik Balk har uppburit under det förflutna året men inte har vidare-
befordrat, finner ni mig välvillig, och jag gör alltid gärna vadhelst ni
önskar och vill.”

Erik Balk, som alltså tycks ha uppburit Birgittapenningen för Nåden-
dalsklostrets räkning, var Erik Turessons egen skrivare på Viborg, nämnd
som sådan 1504—1507. Viborgshövdingen bör alltså ha haft alla be-
fogenheter att i detta fall se tili att klostret fick sinä pengar.

Om man betraktar en karta, där de medeltida församlingskyrkorna
finns utsatta, finner man att broder Mattias på sin färd från Viborg
tili Sääminge med stor sannolikhet haft prästgården i Jääskis som en rast-
plats på vägen. Det här är en intressant detalj, i beaktande av att kyr-
koherden i Jääskis just vid denna tidpunkt eller kort därefter hade pla-
ner på att inträda i Nådendals kloster. Hade broder Mattias i uppdrag
att samtala med honom om saken under besöket i Karelen? Eller var
det hans besök som gav kyrkoherde Peder inspirationen att bli munk?
I varje fall skriver en präst Erik i Viborg den 14 december samma år
i ett brev tili kyrkoherden i Pernå att hän med säkerhet vet att präst-
tjänsten i Jääskis socken på gränsen tili Ryssland kommer att bli ledig.
Och i ett Nådendalsbrev som troligen skrevs år 1511 (och som jag skall



152

återkomma tili) omtalas det att ”herr Peder från Jääskis har kömmit hit
tili klostret” (FMU 5527).

Tili herr Peder och broder Mattias skall jag ha anledning att åter-
komma i nästa kapitel. Om Vadstenafolkets återstående vistelse i Nå-
dendal har vi mycket få källuppgifter, Jag har redan nämnt syster Bir-
gitta Andersdotters brev tili Svante Sture, troligen skrivet sommaren
1510. Med samma bärare som hennes brev sändes kanske också ett brev
från broder Sven tili Vadstena. Hän avsade sig däri officiellt konfes-
sorskapet i Vadstena och efterträddes där av vicekonfessorn Johannes
Matthei. Broder Svens brev har gått förlorat, men dess ankomst den
18 augusti 1510 och dess innehåll har antecknats i Vadstenadiariet.

Våren 1511 nämns klosterbröderna i ett brev från electus Arvid Kurck
tili riksförståndaren Svante Sture (FMU 5514). Bjärnå församling, som
klostret hade patronatsrätt tili, var då ledig, och herr Svante hade genom
Åbofogden Josef Pedersson låtit förstå att hän önskade ge beneficiet
åt en herr Anders, antagligen densamme som två år tidigare värit hans
egen kapellan och hans sändebud tili Finland (se FMU 5393). Electus
Arvid awisar hans begäran, med hänvisning dels tili klostrets rättigheter
(bröderna hade redan presenterat en annan kandidat), dels tili det fak-
tum att herr Anders var en ”klostergiven man” och som sådan, enligt
”den heligaste fadern påvens lag”, inte hade rätt att inneha något kyrko-
gäll. Vilken klosterorden herr Anders tillhörde framgår inte.

Den nye Åbobiskopen, Arvid Kurck, som här inför riksföreståndaren
försvarade Nådendalsklostrets rättigheter, tycks också annars i likhet
med sin företrädare ha värit positivt inställd tili klosterfolket. Redan år
1490 hade hän som kanik och kyrkoherde i Åbo tili förmån för klost-
ret avstått från eventuellt arv efter sin släkting fru Lucia Olofsdotter
(FMU 4328). Under sin biskopstid beseglade hän i klosterstaden fler-
talet av de relativt få donationsbrev som har bevarats från dessa år.
Det ser ut som om hän rätt ofta hade vistats där, och hän är kanske
också identisk med den ”herr Arvid” som omtalas i mycket familjära
ordalag i några Nådendalsbrev tili broder Mattias på resa år 1511.

Det var inte bara på kyrkliga nyckelposter som det var personskifte
under dessa år, I maj 1511 avled Erik Turesson Bielke på Viborg. Allt-
sedan sitt sammanträffande med Svante Sture i Nådendal år 1504 hade
hän värit ståthållare över hela Finland och hade lyckats åstadkomma
en långvarig fredsöverenskommelse med Ryssland. Hans död innebar
förnyad fara ryssarna sades i förbund med den danske kungen för-
bereda en storoffensiv mot Viborg och Finland, Men Erik Turessons änka
Gunnild, som år 1504 tillsammans med sin man hade upptagits i klost-
rets gemenskap, tog myndigt tyglarna i sinä händer och lyckades awärja
krisen, som förvärrades när också Svante Sture avled i början av år
1512. Som vi vet tog Svante Stures unge son Sten hem spelet i den
maktkamp som detta medförde och som jag här inte skall gå närmare
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in på. Sten Sture d.y. vistades i Finland i september 1512 och på nytt
i juli 1513. Den 23 i denna månad utfärdade hän på Åbo slott ett
skyddsbrev för Nådendals kioster och förnyade dess privilegier. Något
besök i klosterstaden omtalas inte i bevarade källor, men är naturligtvis
inte därför uteslutet.

Kort före Sten Sture d.y.rs första besök i Finland hade broder Sven
Thordsson återvänt tili Vadstena tillsammans med systrarna Katarina
Algotsdotter, Birgitta Pedersdotter och Elin Svensdotter. De anlände dit
den 16 augusti 1512. Två år senare valdes Sven Thordsson på nytt tili
generalkonfessor i moderklostret och innehade detta ämbete i tre års
tid. Hän avled den 22 april 1519.

Från Nådendal förde syster Katarina Algotsdotter med sig hem tili
Vadstena en liten fiicka, som fostrades där några år. När hon sändes
tillbaka år 1515 skrev syster Katarina i ett brev tili domprosten i Åbo
Paval Scheel (FMU 5830) att flickan nu ”väl kan sitt stycke, både bok
och annat som hon kan behöva”.

De två återstående Vadstenasystrarna, Elseby Gjordsdotter och Bir-
gitta Andersdotter, blev kvar i Nådendal nastan jämnt två år efter att
de övriga hade rest. De anlände tili Vadstena den 19 augusti 1514, kort
efter att broder Sven på nytt hade valts tili klostrets generalkonfessor.

På resan ledsagades de av två Nådendalsbröder, som inte nämns i
några andra sammanhang, prästbrodern Johannes Erici och lekbrodern
Thomas (eventuellt identisk med en Thomas Jönsson, rådman i Nå-
dendal 1492—95). De två bröderna stannade omkring tre veckor i
moderklostret och återvände sedän tili Finland.

De fem systrar som återkom tili Vadstena (jag har redan nämnt att
en dog i Nådendal) överlevde alla broder Sven Thordsson. Katarina
Algotsdotter, som troligen var äldst, avled i november 1527. De övriga
levde alla en bit in på 1530-talet. Men frånsett det som jag redan har
berättat om Birgitta Andersdotter ger källorna inga upplysningar om
deras återstående verksamhet.

Under sin vistelse i Nådendal måste Sven Thordsson ha brevväx-
lat också med en av sinä medbröder i moderklostret, den danskfödde
prästbrodern Hans Svensson (Johannes Svenonis). Denne hade nämligen
planer på att bege sig tili Nådendal, planer som säkert hade tillkommit
i samarbete med dem som redan vistades där. Hän skriver därom i ett
brev utan datum, som troligen får hänföras tili hösten 1510. Brevet,
riktat tili Vadstena, skrevs i trakten av Munkalivs kioster i Norge. Bro-
der Hans hade att kampa med svårigheter och bad att få återvända tili
moderklostret:

”Därför vill jag uppgiva denna resa och strax komma tillbaka tili
eder och begära eder skrivelse tili Nådendal, vår ordens kioster i Fin-
land, om Gud vill ge mig nåd därtill att jag må anses värdig att genom
mitt kunnande” (meth minä konster), ”dem tili hugnad, inleda friskt
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vatten åt dem i deras konvent. Detta besvär viil jag gärna påtaga mig tili
fromma för vår heliga orden. Jag vill ingalunda fara dit utan alias ert
råd och samtycke.”

Planerna på att leda in friskt vatten i Nådendalsklostret hade kanske
samband med de farsoter som hade harjat där. Också Vadstenagruppen
hade ju så gott som mangrant insjuknat efter ankomsten år 1509. Ty-
värr ser det ut som om den danske Vadstenabroderns planer hade gått
om intet, i varje fall om dateringen tili 1510 är riktig. Hän avled näm-
ligen redan i februari 1511.*

* I FMU 5414 anges dagen för danskarnas plundring tili "Sancti Augustini dagh"
(28 augusti), men detta måste vara felskrivning eller felläsning för 2 augusti, då plund-
ringen inträffade.

Om broder Johannes Svenonis brev, se Curt Wallin, Johannes Svenonis d.y., s. 67 ff.
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Bröder på resa
och missanpassade bröder

I ”den största stad som finns mellan Åbo och Raumo och som kallas
Nådendal” skrevs den 1 juli 1511 (eller eventuelit 1512) ett kryptiskt
och skämtsamt brev tili ”herr Mattias, broder från Nådendal, nu på
väg tili S. Jakob i Compostela” (FMU 5527).

Det bevarade källmaterialet om Nådendalsklostret glesnar alltmera, ju
närmare upplösningen vi kommer. Men i fråga om det årtionde som vi
nu har nått fram tili, 1510-talet, innehåller det knappa materialet i alla
fall en hei del av intresse för personhistorikern. Det gäller om nyss
nämnda brev och ett annat av samma datum, båda riktade tili broder
Mattias. Att breven är skrivna i mycket kryptiska ordalag, svårförstådda
för den oinvigde, gör dock inte saken lätt för en sentida historiker.
Ärtalet saknas, likaså avsändarnas namn, och även för omnämnda per-
soner används ofta initialer eller omskrivningar.

Med litet detektivarbete kan det i alla fall faststäilas att det i bör-
jan citerade brevet är skrivet av Nådendalsborgaren Olof Pedersson.
Trots sitt nordiska namn blandar hän in en del tyska uttryck, och
ibland hela satser, i sitt brev, antagligen därför att hän i sitt köpmans-
yrke ofta kom att använda detta språk i tai och skrift. Hän var dess-
utom nyss återkommen från en utlandsresa, som bl.a. hade omfattat
Gdansk (hän använder det polska namnet på Danzig) och Königsberg
(nuvarande Kaliningrad). Vid hemkomsten hade hans ”kära stallbro-
der e.od.” framfört hälsningar tili honom från broder Mattias, som hade
avrest under hans frånvaro. ”Gud förlåte er, käre herre, att ni inte
meddelade mig” (om den förestående resan), ”förrän jag tog vägen
tili Königsberg”, skriver hän.

Efter sedvanliga hälsningar inleds brevet med meddelandet att ”herr
Henrik, jag och e.od. och våra små barn och allas våra goda vänner
mår väl”. Det andra brevet omnämner ”iders ven Oleff Persson och
hans elskelige stalbroder e.od.” Det är alltså Olof Pedersson som skri-
ver det första brevet, även om hän blandar bort korten genom att på
slutet hälsa också från sig själv. ”E.od.” är hans hustru, Elin (eller
Elseby) Olofsdotter. Olof Pedersson är annars inte den ende som i
bevarade brev från denna tid kallar sin hustru ”stallbroder”, det tycks
ha värit en vedertagen skämtsam benämning på den äkta makan. Som
ett skämt får man väl också anse tillnamnet "Kykling”, som har fogats
tili ”jomffrv Margareta Olaffs dotter” Olof Pederssons dotter?

Efter att ha beklagat att hän på grand av fattigdom inte kunde sända
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broder Mattias någonting, tili tack för alla dennes goda gärningar mot
honom och hans "fattiga stallbroder”, fortsätter brevskrivaren: ”Ni bör
för övrigt få veta att jag talade tili mäster Michel i Gdansk om tavlan
och begärde att få de två gyllen tillbaka, eftersom hän hade sålt den
nämnda tavlan, vilket också mäster Olof där på samma ort medgav.
Hän svarade mig skarpt nog etc. Och nämnde mäster Olof var villig
att göra samma tavia för en mindre summa pengar än hän hade gjort.
Jag kunde inte ge honom något svar därpå, förrän jag hade värit tili
tals med eder.”

Olof Pedersson hade alltså delvis företagit sin resa i klostrets ären-
den. Om den beställda "tavlans” fortsatta öden vet vi för övrigt ingen-
ting.

Brevet ger sedän nyheter om att herr Erik på Viborg hade avlidit och
herr Peder i Jääskis hade kömmit tili klostret. Fortsättningen vittnar
om hur riskfylld en pilgrimsresa av det slag som broder Mattias ämnade
företa ansågs vara:

”Käre herre, hur talar inte de stackars sinnesförvirrade människorna”
(the fatige hudwildre menniske) ”om ers värdighet, sägande att ni aldrig
mer kommer att återvända hit, den ene säger det ena, den andre det
andra. Alit beror på Gud allsmäktig och på den käre herren sankt
Jakob. Jag tror vid allsmäktig Gud och sankta Birgitta att jag ännu
före min död skall få se ers värdighet i Nådendal som en väl mäktig
herre. Herr Arvid har slagit vad med en magister om ett par stycken
leidiskt kläde att ni skall komma hem igen, vilket jag hoppas vid Gud
etc. Jag har stor sorg och längtan efter er, som jag redan sade.”

I sinä sluthälsningar nämner brevskrivaren utom sig själv och de sinä
och "allas våra goda vänner” särskilt ”herr Arvid, herr Henrik, moder
abbedissan och hustru Margit”. Herr Henrik som också nämndes i
brevets början, är antagligen en av klosterbröderna. Det kan vara den
tidigare generalkonfessorn Henricus Michaelis (som i så fali inte hade
avlidit i pesten 1509) eller den Henricus Matthei som från 1520-
talet framåt ofta representerar klostret. Det kan naturligtvis också vara
fråga om domprosten Henrik Wenne, men hän nämns annars aldrig
i samband med klostret. ”Herr Arvid”, som i hälsningarna placerats
före herr Henrik, är däremot sannolikt biskopen, som år 1511 ännu
var electus. Som jag redan nämnt hade hän närä förbindelser med
klostret.

Det andra brevet av samma datum (FMU 5528) är adresserat tili
broder ”Mattis Olsson”, det är första gången källorna ger oss hans
fadersnamn. Detta mera kortfattade brev är uppblandat med latinska
fraser och tydligen skrivet av en klosterbroder eller en latinkunnig sys-
ter. Innehållet består tili stor del av hälsningar. Förutom Erik Tures-
son sägs ”flera goda män, i synnerhet bland klerkerna” ha gått hädän
sedän adressaten avreste. Alla hans goda vänner mådde dock väl. ”Herr
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magister Martinus bor nu i Kimito, ifall ni vid återkomsten vill vika av
dit”, står det på latin. Bägge breven kvarlämnar en bild av broder
Mattias som en ytterst vänsäll person, vars utåtriktade liv dock kanske
inte helt stämmer överens med den heliga Birgittas ideal för sinä klos-
terbröder.

I högsta grad rörligt tycks broder Mattias’ liv ha värit också i fort-
sättningen, ända tills hän försvinner ur vår synkrets. Hösten 1511
besökte hän Stockholm i samband med broder Hans Ragvaldssons arv.
Det skedde säkert just under den resa, som breven talar om, men som
vi i övrigt inte vet någonting om.

Nästa gång möter vi broder Mattias i Rom, denna gång i sällskap
med sin vän Olof Pedersson, som också hän trots familj och barn tycks
ha haft resfebern i blodet. Den 30 mars 1513 beviljade påven Leo X
Nådendalsbrodern Matthias Olavis och Nådendalsborgaren Olavus Pet-
ris anhållan att få besöka den heliga graven i Jerusalem. Båda två sägs
då vara närvarande i Rom. Broder Matthias bör ha sinä överordnades
samtycke tili resan står det.

På hösten samma år den 17 oktober utfärdade biskop Arvid
i Åbo ett vägbrev för de två kumpanerna. Enligt detta brev planerade
de då en resa tili Rom, tili S. Jakob i Compostela (igen?), tili den
Heliga graven och andra ”orter där de heligas reliker vördas”. Brevet
uppmanar alla som de möter att hjälpa och bistå dem på olika sätt och
lovar åt dem som så gör fyrtio dagars avlat.

Man tycker att detta brev borde vara daterat före påvebrevet. Men
biskop Arvids brev finns i original och datum stämmer. Kan det i
stället vara något misstag i den påvliga registeranteckningen? Enligt
denna beviljades ansökan den 30 mars under påvens första ämbetsår.
Påven Leo X kröntes den 19 mars 1513, och ansökan skulle i så fali
ha beviljats bara elva dagar efter kröningen. Är det i stället fråga om
följande år, och registerföraren har försummat att notera att man köm-
mit in i ett nytt ämbetsår?

Den frågan kan jag inte ge svar på. Inte heller vet vi vad som
sedän hände med broder Mattias och hans vän, Ingendera nämns efter
detta datum i bevarade källor.

En annan resande Nådendalsbroder omtalas däremot tre år senare
i ett brev från den kände Vadstenabrodern Peder Månsson tili moder-
klostret. Brevet är skrivet i Rom den 5 april 1516, och broder Peder
hade då nyss mottagit några åtta månader gamla brev, med inbjudan
tili ett generalkapitel, som var planerat att hållas i Marienforst vid
tiden för Vinculafesten den 1 augusti 1516. Broder Peder förklarar
att det nu var alldeles för sent att förverkliga dessa planer, och det
blev inte heller något av hela generalkapitlet. Men på tai om saken
nämner hän en besökande Nådendalsbroder:

”Här var också en broder från Nådendals kloster, som heter Michael,
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och hän for härifrån den 27 mars. Jag kopierade och sände med ho-
nom ett transsumpt av ett breve apostolicum och andra saker och brev
etc. Jag visste då inte om detta kapitel, och inte heller hän hade hört
därom i de kloster som hän hade besökt. Hän hade värit i många av
vår ordens kloster, i somliga tre nätter, och i somliga fyra. De skulle
ju ha sagt något ord om detta kapitel, om de hade känt tili det."

Broder Peder nämner inte om också denne Nådendalsbroder var på
pilgrimsfärd eller om hän hade kömmit tili Rom i klostrets ärenden.
Hän kan eventuellt vara den broder Michael Meltizer, som på biskop
Magnus Stjernkors’ tid hade avvikit från klostret i Marienbrunn (Dan-
zig) och troligen då hade kömmit tili Finland.

Tili ungefär denna tidsperiod ville jag också hänföra ett redan nämnt
kryptiskt brev utan årtal, skrivet av en generalkonfessor Petrus i Nå-
dendal. Brevet har i Medeltidsurkunderna av misstag tryekts två gånger
(FMU 4872 och 5129), och har där kombinerats med generalkonfes-
sorn Petrus Olavi och därför hänförts tili tiden omkring år 1500. Men
den som skriver brevet förefalier att ha myeket närmare kontakter med
Vadstenakonfessorn än vad Petrus Olavi då hade, Handstilen liknar inte
heller Petrus Olavis i brevfragmentet av år 1509. Brevskrivaren är
kanske i stället identisk med den konfessor vid namn Petrus som nämns
den 27 mars 1517.

Brevet är myeket svårläst, och utgåvan innehåller många felläsningar.
Där sådana förekommer i de texter jag citerar, anger jag den rätta
läsningen också på latin. Men innehåilet är i varje fali mångtydigt och
svårt att få något säkert grepp om.

Brevet är adresserat tili abbedissan, generalkonfessorn, systrarna och
bröderna i Vadstena. Men själva brevet inleds med orden "Vördade
och älskade fader” och riktar sig också i fortsättningen endast tili ”pa-
ternitas vestra”, tydligen Vadstenakonfessorn, som brevskrivaren har
haft närä kontakter med. Den broder Petrus som har skrivit brevet
har åtagit sig antingen konfessorsämbetet i Nådendal eller också någon
annan värdighet utan adressatens godkännande. På brevets baksida har
mottagaren antecknat: ”Från broder Petrus, som ursäktar sig själv och
anklagar andra." Och det är just vad hän gör, och detta på ett sätt som
kvarlämnar intryeket av en obalanserad, sjuk människa.

Broder Petrus börjar med att säga att man inte bör lägga sten på
börda utan i stället visa barmhärtighet. Det är grymt att tillfoga sinä
egna barn sådant ont, som man inte tillåter gentemot främmande. Sedän
ger hän en lång rad bibliska exempel på sådana som Kristus har befriat
och hjälpt, Lot, Josef, Moses, David o.s.v.

"Kristus har också ryckt mig ur lejonets gap och ur vilddjurens våld
och har lyckligt befriat mig ur minä fienders händer. Honom väre heder
och ära i ali evighet ”

Sedän följer ett avsnitt som är fullt av eität ur den kanoniska rätten:
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"Varför strävar ni och bemödar er om att frånta mig min heder, så
att jag skulle tvingas avstå från det ämbete som jag har mottagit
En munk från ett kloster eller en orden kan valjas tili abbot i ett annat
kloster, eftersom ett kloster kan be biskopen utnämna en person, som
ännu inte avlagt klosterlöften .

.
. Om biskopen vill utnämna en munk

tili prelat i en sekularkyrka och abboten inte vill, bör man lyda abbo-
ten. Men om nyttan så kräver kan abbotens överordnade tvinga honom
att gå med på saken."

(Et quare tamen laboretis et onerati estis de perdidone honoris mei, vt susceptum

offidum relinquere debeam.... Monachus unius monasterii vei ordinis jn abbatem
alterius monasterii eligi potest, cum monasterium personam non professam postulare
potest ab episcopo Si episcopus velit instituere monachum prelatum in ecclesia
seculari et abbas noluerit, obediendum est abbati; sed si utilitas exigat, cogi debet
abbas per suum superiorem quod consendat.)

Tili slut påstår brevskrivaren att mottagaren tillsammans med brö-
derna hade lovat att främja hans sak och inte skada den. "Därpå för-
litar jag mig ännu, och ni gav mig genom särskilt tillstånd frihet att
stå kvar eller träda tillbaka. Men jag träder aldrig tillbaka, hellre låter
jag mig brännas på bål. .

(In hoc adhuc confido, et dedistis mihi liberum arbitrium ex speciali licencia ibi
standi vei redeundi. Sed nunquam redibo, quia magis placet me apponi rogo ignis ...)

Brevet är undertecknat av "broder Petrus, generalkonfessor såsom ovan,
snarare en mask än en människa”.

De mest svårtolkade satserna har jag här utelämnat, och i sin helhet
ger brevet ett oerhört kaotiskt intryck, Vem är denne Petrus egentli-
gen? Är hän en Vadstenabroder (eller en broder från något annat bir-
gittinkloster) som utan moderklostrets medgivande har åtagit sig att
bli konfessor i Nådendal? Men det finns faktiskt ingen Vadstenabro-
der vid namn Petrus, som skulle kunna komma i fråga. Eventuellt kunde
det vara den tili urspmnget okände Petrus Astronomus, som bl.a. vis-
tades flera perioder i Uppsala och tycks ha värit på kant med Vadstena-
bröderna också hän. När hän omtalas sista gången omkring år 1513
tycks hän dock ha haft för avsikt att bege sig tili Rom.

Men det behöver inte nödvändigtvis vara fråga om någon broder från
ett annat kloster. Under sinä tre år i Finland hade ju konferssorn Sven
Thordsson blivit förtrogen med de inhemska Nådendalsbröderna och
också med prästerskapet utanför klostret. Det kan vara någon av dem
som nu skriver tili honom. De lagrum som broder Petrus citerar i bre-
vet antyder två möjligheter: antingen har hän åtagit sig konfessorsäm-
betet i Nådendal utan tillräcklig kompetens, eller också har hän erhållit
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något kyrkligt ämbete utanför klostret utan "abbotens", Vadstenakon-
fessorns, medgivande.

I syster Katarina Algotsdotters brev från Vadstena tili Åbodompros-
ten Paval Scheel år 1515 finns en mening, som kan passa in som en
bit i detta läggspel. Syster Katarina tackar domprosten för den "äro-
dygd” som hän har bevisat hennes "broder”, Peder Birgesson. Om
det här gäller samme broder Petrus, är det väl snarast någon värdig-
het utanför klostret, som hän har åtagit sig, kanske någon av dom-
kyrkans prelaturer. Men naturligtvis kan det också hända att dompros-
ten inför biskopen har rekommenderat broder Petrus tili konfessors-
ämbetet i klostret trots bristande kompetens på någon punkt, t.ex. en
alltför kort tid som klosterbroder. Kan det vara fråga om herr Peder från
Jääskis, som kom tili klostret först år 1511 eller 1512?

Om syster Katarinas "broder Peder Birgesson’’ är identisk med den
missanpassade broder som har skrivit brevet tili Vadstena, måste man
konstatera att hennes och Vadstenakonfessorns åsikter om utnämningens
lämplighet inte är samstämmiga. Hon tackar ju domprosten för den
heder hän bevisat brodern! Vad som sedän blev av broder Petrus vet vi
inte, inte heller kan man säkert fastslå att den Petrus som skrivit bre-
vet är identisk med den konfessor som nämns år 1517. Det fanns åtminstone
en annan broder vid namn Petrus i klostret, den "religiosus pater Petrus
Johannis”, vars avlatsbrev av den 5 december 1518 finns inklistrat i en
bevarad Nådendalskodex.

Den siste Vadstenabroder som veterligen överflyttade tili Nådendal
är broder Anund Ingesson (Anundus Ingonis), som invigdes tili präst-
munk av biskop Hans Brask den 7 juni 1517. Hän hade värit Sten
Sture d.y.:s kapellan. Hans gästspel i Finland inföll vid ett senare datum
än den period vi nu behandlar, men eftersom också hän tydligt hör tili
de missanpassade bröderna, får hän komma med i detta kapitel.

Tili sin notis om herr Anunds inträde i klostret fogar Diariets skri-
vare orden: ”Måtte det vara tili Guds ära!” Hyste hän redan då tvivel
i fråga om den nye broderns lämplighet? I varje fall tycks broder Anund
ha berett sinä medbröder vissa svårigheter. Den 10 februari 1525 sände
biskop Hans Brask honom tili Finland med ett brev tili electus i Åbo
Ericus Suenonis. Brevet delger vissa bestämmelser i fråga om det kyrk-
liga jubelåret, som just hade inletts. Men i slutet av brevet ber Lin-
köpingsbiskopen mottagaren att ta sig an brevets bärare, broder Anund,
som Vadstenabröderna ville sända utomlands ”för lydnadens skull”,
helst tili Nådendal i Finland. Brevmottagaren ombeds ge honom vissa
förmaningar i fråga om hans uppförande, ”så att hän inte oroar dem
som hän lever tillsammans med eller blandar sig i saker som inte angår
honom, vilket är orsaken tili hans förflyttning, om jag inte skall förtiga
sanningen”.

Broder Anunds vistelse i Finland blev inte lång. Drygt ett år senare
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den 24 oktober 1526 omtalar Vadstenadiariet hans återkomst. På bis-
kop Hans’ bön hade hän då återupptagits i klostergemenskapen. Men i
maj 1529, före S. Eriks fest”, awek hän i hemlighet, ”i flykt
från klausuren”.*

* Jag har berört breven tili broder Mattias på resa i min recension av Suvantos
arbete i HTF 1977, s. 451.

Peder Månssons brev, se Småstycken på fornsvenska, 2 serien, utg. av R. Geete.
Broder Michael nämns s. 322 f.

Konfessorn Petrus i FMU 4872 har behandlats i min artikel Om några Nåden-
dalsbrev i HA 70, s. 136 f.
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Domprosten Paval
och hans systerdotter

Den blivande domprosten Paval Scheel nämns första gången i samband
med Nådendal redan den 9 oktober 1498. Hän var då sekreterare hos
biskop Magnus Nilsson (Stjernkors), och tillsammans med biskopen
beseglade hän proventgåvobrevet för syster Anna Pedersdotter (Lille).
Hän kallas magister, en lärdomsgrad som hän hade förvärvat genom
studier i Greifswald och i Paris under åren 1487—1490, Men år 1498
var hän ännu inte prästvigd. Samma år anhöll hän vid påvestolen dels
om ärkepresbyterämbetet i Åbo, dels om dispens att bli prästvigd trots
en mindre kroppsskada.

Ett bifogat intyg (FMU 4782) visar att magister Paval hade ådragit
sig skadan under sin tjänstetid hos biskopen. På återfärd från gräns-
trakterna mot Ryssland hade biskopen med följe en mörk natt med
båt närmat sig Kustö slott. Biskopen ville meddela slottsbesättningen
om sin hemkomst genom att låta avfyra några ”bombardas”. Ordet
brukar översättas med ”kanon”, men det ser snarare ut att vara fråga
om något slags raketer eller granater. Det står nämligen att magister
Paval höll en av dem i handen, när den exploderade i förtid och slet bort
hans ena tumme.

Under 1500-talets första år avancerade herr Paval tili ärkediakon och
omkring år 1513 tili domprost. Hän är en av de få medeltida gestal-
ter i Finland som kunde ge stoff för en hei avhandling, Säkert fanns
det andra personligheter som var lika intressanta, men i hans fali har
källmaterialet bevarats, främst då hans egen brevsamling från tiden
meilan 1509 och hans död år 1516. Det var året innan Luther spikade
upp sinä teser i Wittenberg.

Att domprosten Paval var en färgstark och duglig prelat framgår
tydligt av breven, även om det tyvärr, på få undantag när, endast är
den andra partens brev som har bevarats. De flesta är skrivna av kop-
inan i utländska städer, ofta på en svårbegriplig lågtyska! Bland avsän-
darna finns den tidigare Åboborgaren Hans Suurpää i Reval, köpman-
nen Hans Chonnert i Danzig, som tydligen hade en svenskspråkig hustru,
Olof Lorber i Stralsund, Hans Burmeister i Stockholm och Herman
Bremer i Liibeck. Korrespondensen gäller ömsesidiga affärer, anskaff-
ning av material och arbetskraft för restaurering av Åbo domkyrka, för-
medling av pengar tili Äbostuderande i utlandet o.s.v. Men i några
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fall får vi också mycket personliga glimtar av avsändaren och kan re-
konstruera ett helt händelseförlopp. Ett exempel är den tidigare Åbo-
borgaren Hans Suurpää i Reval, antagligen släkt med biskopen Lau-
rens med samma tillnamn. Hans hade en son Mårten från Åbotiden,
som vantrivdes i Reval kanske också med sin styvmor och hennes
barn. När Paval Scheels tjänare gjorde ett affärsbesök i familjen, rymde
pojken tili Åbo på samma skepp. Hän anlände dit just när herr Paval
i november 1509 tillsammans med några andra var på väg tili Ryss-
land som fredsförhandlare. Hän tog pojken med sig så långt som tili
Karis och placerade honom där under uppsikt hos kyrkoherden Mattias.

Den förbittrade fadern i Reval hann skriva flera förargade brev med
beskyllningar mot herr Pavals tjänare och kr av på att ynglingen skulle
återsändas, innan fredsförhandlarna återvände. Paval Scheel skrev då ett
brev, daterat den 11 augusti 1510, med försök att gjuta olja på vågorna.
Men eftersom det sigillerade brevet finns kvar i brevsamlingen, har
det tydligen aldrig blivit avsänt. Det kan förklaras med att herr Paval
nåtts av budet om Hans Suurpääs död. Ankan Gertrud nämner under
den fortsatta korrespondensen som nu gäller främst Mårtens arv
efter fadern att ett av makens skepp nyligen hade gått förlorat i
trakten av Gotland. Hade kanske de hopade motgångarna lett tili den het-
levrade borgarens förtidiga död?

Den förrymde ynglingen fortsatte sinä studier under Paval Scheels
övemppsikt, först i Åbo och sedän i Uppsala och hade åtminstone pla-
ner på att bli präst. Hän är kanske identisk med den präst Mårten Jo-
hannis som i slutet av 1530-talet blev kyrkoherde i Nagu.

Borgaren Hans Chonnert i Danzig sände år 1510 en begåvad dräng
(”junge”, ”knecht”) tili den dåvarande ärkediakonen Paval Scheel för
undervisning i finska och latin (FMU 5459). Försöket måtte ha sla-
git väl ut, eftersom köpmannen tre år senare skickade också sin son
Hans tili Åbo för att lära ”svenska brev, finska och något latin” (FMU
5687). Sonen tycks ha haft en svag karaktär, i synnerhet i fråga om
öldrickande, och fadern ber upprepade gånger herr Paval att inte ge
ynglingen alltför fria tyglar. Särskilt orolig blir hän, när hän hör om
de stora festligheter som planerades i Åbo i samband med den salige
biskop Hemmings skrinläggning sommaren 1514.

”Och värdige herre, när de stora herrarna kommer tili Åbo, låt då
Hans följa er och passa upp er, så att hän inte går ifrån er och kom-
mer tili skada med några knektar . . (FMU 5726).

Det var naturligtvis delvis på ämbetets vägnar som Paval Scheel redan
som ärkediakon hade uppsikt över domskolans elever och ansvar för
de utlandsstuderande prästerna och prästkandidaterna. Men brevväxlingen
ger tydligt vid handen att det inte endast är fråga om att uppfylia en
tjänsteplikt, när hän brewäxlar med några av de studerande eller tar
sig an skoldjäknarna i Åbo. Flera av de ynglingar det är fråga om hörde
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eller hade hört tili hans eget hushåll och tycks ha värit honom person-
ligen mycket tillgivna. En förmaning i brevet tili den vredgade fadern
i Reval vittnar också om hans pedagogiska erfarenhet och vishet:

”Men vill ni ta mitt råd, så råder jag er tillfullo att ni far visligt
och sakta fram med honom” (sonen), "såframt ni senare vill ha hug-
nad av honom. Man kan inte strax skapa människan så vis och klok
som hon bör vara.” (FMU 5471).,

Också de kontakter som herr Paval som domprost hade med klos-
terfolket i Nådendal bär vittnesbörd om hans intresse för ungdomens

i detta fall, intressant nog, också flickornas fostran. Jag har redan
nämnt den lilla flicka som syster Katarina Algotsdotter år 1512 hade
tagit med sig, när hon återvände från Nådendal tili Vadstena, Det brev
som hon skrev tili domprosten den 1 september 1515, när flickan
sändes tillbaka tili Nådendal, visar att hon räknar med domprostens
intresse för flickans fortsatta skolning. Efter att ha konstaterat att bar-
net ”nu kan väl sitt stycke, både bok och annat”, skriver hon:

"Min ödmjuka bön är att ni för Guds skull må hjälpa henne, så att
hon inte skulle glömma det som hon kan...”

Brevet vittnar genom hela sitt tonfall om ett mycket gott förhållande
mellan Nådendalssystrarna och herr Paval. Samma intryck får man av
ett brev från abbedissan Margareta Jönsdotter i Nådendal tili dompros-
ten, troligen skrivet i mars 1515 (FMU 5794). Hon adresserar det tili
”sin fader och lärare” (suo patri et preceptori) man får nästan
intrycket att domprosten var direkt engagerad också i systrarnas under-
visning.

Abbedissan ber i det korta brevet att få låna en klerk "tili de näst-
kommande gångdagarna, om ni har några som är lediga, och om hän
vill ge sig mödan att komma hit, vill jag gärna tili fullo ersätta hans
möda och omak”. Gångdagarna, evangelisten Markus dag den 25 april
samt vardagarna närmast före Kristi himmelsfärd (som år 1515 inföll
den 17 maj), var förbundna med processioner ute i det fria och för-
böner för årets gröda. Brevet antyder att klostret just då hade brist
på prästbröder och klerker, men orsaken anges inte. Tillfälligheter, sjuk-
dom eller resor, kan ha spelat in, men antagligen var det också redan
fråga om en sjunkande nyrekrytering.

”Edher fatige wener menige conventhen late ider kerlige helsse, och
synnerlige ider egin kere dotter, syster Cristina Magnusdotter”, skriver
abbedissan tili slut.

Syster Kristina, som här omnämns för första gången, var i själva
verket en systerdotter tili domprosten, dotter tili Anna Ljungesdotter
Scheel och frälsemannen Magnus Nilsson. Morbrodern tycks ha tagit
sig an henne efter faderns död. I hans brevsamling finns tre brev från
henne, skrivna i klostret i Nådendal. Abbedissan kallar henne ”syster
Cristina”, men sannolikt var hon ännu i förberedelsestadiet, eftersom
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modern först några år senare (efter domprostens död) betalade pro-
vent för henne.

De tre breven är utan årtal men troligen alla skrivna år 1515, eller
i något fall möjligen föijande år. Det brev som i Medeltidsurkunderna har
placerats först (FMU 5799), är skrivet lördagen efter söndagen Pas-
tor bonus, d.v.s. andra söndagen efter påsk. Det är adresserat tili ”Heder-
werdughin herre mester Powal, domprowest i Åbo, syn keriste moder-
broder oc elskeligiste fader”. Brevskriverskan tackar för morbroderns
”kerlige scriffuilse oc faderlige rod”, som hon tillsammans med en
gåvoförsändelse hade fått några dagar tidigare. Hon beklagar sedän att
någon hade taiat illa om henne inför morbrodern och hade påstått att

hon hade riktat ”speord” mot hans "faderlige werdighet”. Hon tar
Gud tili vittne på att hon inte har gjort eller ämnat göra något sådant,
och det hade hon inte heller rätt att göra, eftersom morbrodern inte
på något sätt hade förtjänat sådant, utan endast "störste tack, aera, heder
oc wördo”.

”Och jag ville också hellre uppbära spe och spott av ali världens
människor, än säga ett ord tili er som skulle misshaga er, och minst av
allt sända det med främmande folk. Må den allsvåldige Guden förlåta
den som har värit mitt bud tili er i det ärendet, och må ni för Guds
och hans signade moder Marias skull förlåta mig det brott som man
har tillskrivit mig. Men om sanningen med Guds hjälp skall ha någon
framgång, så är jag inte brottslig i denna sak. Och i enlighet med
eders faderliga värdighets råd skall jag härefter taga mig väl tili vara,
så att den som jag gissar har värit mitt bud i denna sak inte skall
behöva möda sig för mig framledes, väre sig tili sant eller osant, tili
vilket Gud och sanctus Thomas må hjälpa mig.”

I sitt brev hade domprosten undrat över att hän ingenting hade hört
från Kristina, sedän hennes mor senast hade besökt henne. Det berodde
helt på hennes egen svaghet (”vanskilse”), skriver hon, men hon för-
tjänade ju inte heller att be morbrodern om något, allra minst med sådana
bud som nyligen hade gått dem emellan. Det enda hon önskade var
att få tillbaka hans vänskap och gunst, som hon nu utan egen förskyl-
lan hade mist.

”När jag hör att ni är frisk och att det går er väl i händer, är det
nog för mig, det vet Gud och sancta Birgitta. Åt dem anbefaller jag
ödmjukt och vördnadsfullt ers faderliga värdighet tili evig tid.”

Då Kristina Magnusdotter skrev sitt andra brev (FMU 5843), date-
rat måndagen efter S. Calixtus dag (14 oktober), hade morbrodern
nyligen värit på besök hos henne i klostret och hade då klagat över
sin svaga hälsa. Hon var därför orolig för honom och bad om nyheter.
Från modern, som bad hälsa, hade hon nyligen fått brev. Morbrodern
förvaltade tydligen några tillgångar för henne, hon nämner ett parti
råg, som hon inte behöver hän kan göra därmed vad hän vill. Också
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detta är en antydan om att hon ännu inte definitivt hade inträtt i
klostret.

Det sista brevet från domprosten Pavals systerdotter (EMU 5852)
är daterat andra söndagen i advent, som år 1515 inföll den 9 decem-
ber. Det återspeglar en fortsatt oro för morbroderns hälsa. Efter övliga
hälsningar och tack för alla välgärningar skriver syster Kristina:

"Vad jag i går erhöll genom er dräng gjorde mig både glad och
mycket bedrövad. Glad, därför att jag fick ert bud, som jag länge
hade längtat efter, men bedrövad, därför att jag hörde om er sjukdom,
som jag inte hade väntat mig. Må den allsmäktige Guden, som har ali
makt, vara er läkedom tili själ och liv och beskärma ers faderliga vär-
dighet från ali våda. Min käraste egen älskligaste fader, jag sände munt-
ligt bud tili er med drängen, eftersom jag inte hade tid att låta skriva.”

Kristina hade bett sin morbror om ”ene mark deninger”. Hon tor-

des inte begära mer, fastän hon skulle ha behövt det, ”inte tili något
lekamligt gagn, utan tili något, som Gud skall ha tjänst och heder utav”.
Hon var skyldig en mark för böcker som hon hade köpt från Vadstena
m.m. Morbrodern får inte ta illa upp att hon, "fatige pige”, så ofta
vänder sig tili honom.

”Gud vet att det näst honom inte finns någon som jag litar mig
tili så mycket som tili er, och jag ber också att ni för Guds kärleks
skull skall låta mig veta hur det går er. Jag tror inte på någon muns
tai, om jag inte ser er egen handstil. Jag talade också med drängen
om skorna, för den händelse ni har fått dem gjorda. De som jag fick
i fjol var bra. Inte mera denna gång, utom att jag ödmjukt och vör-
nadsfullt anbefaller ers värdiga faderlighet åt den allsmäktige Guden,
jungfm Maria, sancta Birgitta och sanctus Thomas av Aquino ...”

Det är intressant att konstatera att den läshungriga unga birgittinsys-
tern hade valt det lärda dominikanhelgonet Thomas av Aquino tili
ett av sinä särskilda skyddshelgon var det på morbroderns inrådan?

Efter att ha framfört hälsningar från ”moder abbatissa oc alle idre
fatige wener oc capellanij” avslutar syster Kristina sitt brev tili sin
”hiertans kereste fader” med att teckna sig ”Eder werdighetz fatige
barn syster Cristina Magnusdotter”. Hennes tre brev tili sin morbror
är faktiskt de enda mera personliga brev från en Nådendalssyster som
har bevarats. Tyvärr avbröts brewäxlingen redan år 1516 genom dom-
prostens död, som måste ha inneburit en stor förlust för den unga Sys-
tem, likaväl som för hans många andra adepter.

Domprosten Paval fick av allt att döma inte uppleva systerdotterns
slutliga klostervigning. Den ägde sannolikt mm i samband med att
hennes mor den 4 februari 1517 på ”sancti Ansgarij dagh episcopi
et confessoris” —■ som hennes provent skänkte ett gods tili klostret.
Brevet beseglas av biskop Arvid, av lagmännen i Söderfinne och Norr-
finne och av två väpnare. Godset, som iåg i Askais i Lemo, sägs vara
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moderns morgongåva och gammalt frälse. Det hade alitså ursprungli-
gen tillhört fadern Magnus Nilsson och hade skänkts tili hustrun i sam-
band med bröllopet.

Från år 1514 nämns en Lasse Månsson (Magnusson) som fogde på
Kumo och från år 1524 som kung Gustafs fogde på Åbo slott. Det ser
ut som om hän hade värit en bror tili syster Kristina. År 1569 på-
stod nämligen hans hustru Bengta Hansdotter, då omgift efter hans
död, att hennes förre man Lasse Månssons far hade skänkt godset i
Askais tili Nådendal (Bidr. t. FH IV 415). Påståendet överenstäm-
mer inte alldeles med verkligheten, men bekräftar att Lasse Månsson
och Kristina troligen var syskon. Kristina själv försvinner från vår hori-
sont med morbroderns död, hon nämns aldrig mera i bevarat källmate-
rial.
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Lugnet före stormen

Dagordningen i klostret var väl för prosten Pavals systerdotter unge-
fär densamma som den hade värit för generationer av klostersystrar före
henne. Birgittas regel och ”Lucidarium” ger klara föreskrifter om många
detaljer i systrarnas liv. Redan tidigt på morgonnatten väcktes de och
begav sig tili sin läktare i kyrkan. Särskilt under kalla vinternätter kän-
des det säkert inte så behagligt att från värmen under skinnfällen kom-
ina tili den Stora ouppvärmda klosterkyrkan. I flera timmars tid avlöste
där mässorna och tidebönerna varandra systrarna och bröderna sjöng
växelvis de olika partierna av sin tidegärd, och däremellan firades syst-
rarnas Mariamässa och brödernas högmässa. Man hade redan nått ett
gott stycke in på förmiddagen, innan systrarna bänkade sig i refekto-
riet tili dagens första måltid, som också var huvudmåltid. Under mål-
tiden lästes det högt ur Bibeln, ur Birgittas revelationer eller ur andra
uppbyggliga skrifter. Gudstjänsterna i kyrkan var ju, bortsett från pre-
dikningarna, på latin, men bordsläsningen skedde på folkspräket. I prak-
tiken måste väl detta i Nådendal ha betytt att man läste på svenska, lik-
soin man eniigt den tidens sed skrev på svenska. Eller förekom det
kanske något slags muntlig översättning tili finska för de systrars räk-
ning som inte behärskade svenskan?

Resten av systrarnas vardag var noga fördelad mellan arbete, rekrea-
tion och bön, enskild och gemensam, och när aftonen kom, gick man
tidigt tili sängs. Arbetet kunde bestå av hushållssysslor, inomhus eller
i trädgården, av sjukvård, handarbete eller bokskrivning, åtminstone för
de unga systrarnas del också av studier och sångövningar. En gång i
veckan hölls ”kapitel” i kapitelsalen, där brott mot regeln påtalades.

Vi vet naturligtvis inte hur noggrant allt detta förverkligades i prak-
tiken. Det finns många antydningar om att den ”reformation” som
eniigt källorna ibland genomfördes både i Vadstena och Nådendal var
av behovet påkallad. Ungefär samtidigt som syster Kristina i Nåden-
dal skrev brev tili sin morbror, författade den ålderstigne Vadstena-
brodern Johannes Matthei ett förmaningsbrev tili systrarna i moderklost-
ret. Hän hade då nyligen trätt tillbaka från sitt konfessorsämbete, och
brevet är ett slags andligt testamente. När systrarna först inträdde i klost-
ret, skriver hän, hade de värit ivriga att halla regelns bud om fat-
tigdom, lydnad, ödmjukhet, tystnad o.s.v. Men efterhand blev de för-
sumliga på många punkter. I nastan drastiska ordalag beskriver bro-
der Johannes deras brott mot regelns föreskrifter. Hän skriver t.ex.
på tai om tystnaden; ”Huru noggrann var du inte” (i början) ”i fråga
om din tystnad, du ville inte tala med mindre du blev tillfrågad, och
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då med få ord, du höll inne med dina ord, som dammluckan håller
tillbaka vattnet i kvarnen, men nu har du tagit bort dammluckan, och
alla ord som finns inom dig strömmar ut som vattnet i forsen ..

Det kan nog tänkas att prosten Pavals systerdotter också gärna lät
orden flöda, när hon vid taleporten fick besök av sin mor eller sin
morbror. Helt avstängda från yttervärlden kunde systrarna ju inte hel-
ler vara, det fanns viktiga händelser som också de behövde bli under-
rättade om.

En stor kyrklig händelse i Åbo stift hörde systrarna säkert berättas
om, den salige biskop Hemmings skrinläggning sommaren 1514. Åbobis-

kopen Hemming hade värit god vän tili den heliga Birgitta och hade
rest som hennes sändebud tili påven och tili konungarna i Frankrike och
England. Bland Birgittas revelationer finns flera, som är riktade tili
den fromme Åbobiskopen eller som talar om honom i mycket positiva
ordalag. Enligt en marginalanteckning tili revelationerna i en Vadstena-
handskrift hade man tidigt börjat nedteckna mirakel som skett efter
anropande av biskop Hemming. Först mot 1400-talets slut hade man
dock på allvar börjat arbetet på hans kanonisering. Man fick då också
påvlig tillåtelse tili hans translation, men krig, farsoter och penning-
brist hade fördröjt själva skrinläggningen.

När translationen slutligen blev av, var festligheterna knappast fullt
så omfattande och påkostade, som de skulle ha värit enligt Linköpings-
electus Hemming Gadhs detaljerade programförslag (FMU 5715). Det
byggde på liknande festligheter, som den världsvane Linköpingsprelaten
hade värit med om i Rom. Men för finländska förhållanden blev skrin-
läggningen, under ledning av ärkebiskop Jakob och andra höga gäster,
säkert i varje fall en enastående tilldragelse. Och åtminstone vid detta
tillfälle var det väl förlåtligt, om de bröder som hade deltagit gav syst-
rarna en detaljerad skildring av det stora evenemanget.

Visst fanns det också annars för systrarna avbrott i vardagens enfor-
mighet. Alla söndagar och kyrkliga festdagar gav färg och omväxling,
och det gäller inte minst klostrets egna särskilda högtidsdagar, Men det
är inte ofta de ger eko i bevarat källmaterial, som när fogden i öster-
botten, Göran Hansson, den 6 mars 1514, måndagen före Reminiscere-
söndagen, skrev ett brev från Nådendal tili riksföreståndaren Sten Sture.
Också från hans rätt avlägsna landsändar drog man alltså tili kloster-
staden för att ta del i högtiden med åtföljande marknad.

Året därpå var biskop Arvid i Nådendal lördagen före palmsön-
dagen och beseglade en urkund (FMU 5795), som utfärdades av bor-
garna Thord och Sigfrid Geet. (Det är för övrigt sista gången på länge
som någon av klosterstadens borgare omtalas i bevarade urkunder.)
Utom biskopen var också lagmännen Klas Henriksson (Horn) och
Henrik Stensson (Renhuvud) samt häradshövdingen Peder Fleming när-
varande och beseglade brevet. Peder Flemings kusin, Valborg Joakims-
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dotter Fleming, var elva år senare abbedissa i klostret. Peder hade
också en halvsyster i klostret, Birgitta Pedersdotter, som i sin tur blev
abbedissa på 1550-talet vid rätt hög ålder. Både hon och kusinen Val-
borg måste ha inträtt långt tidigare, kanske just i samband med något
av biskopsbesöken vid denna tid.

De sista brev som omtalar proventgåvor tili Nådendals kloster ut-
färdades år 1517 och 1520. Jag har redan nämnt det gods som syster
Kristina Magnusdotters mor donerade den 4 februari 1517. Biskopen
var i Nådendal både då och den 26 mars samma år, dagen efter Marie
bebådelsedag, då Åbohövitsmannen Krister Klasson (Horn) skänkte ett
gods i Sagu som provent för sin systerdotter, Margareta Pedersdotter.
Följande dag sigillerade biskopen tillsammans med Krister Klasson, Hen-
rik Stensson och Peder Fleming ett annat brev, som förtjänar att näm-
nas eftersom det är sista gången en abbedissa och en konfessor nämns
tillsammans i ett Nådendalsbrev, Abbedissa var fortfarande Margareta
Jönsdotter och konfessor var en av dessa Petrus, vilkas identitet är så
svår att bestämma.

Innan vi går vidare, är det skäl att dröja en stund vid de politiska
händelserna både inom och utanför det svenska riket. Jag har kallat
detta kapitel ”Lugnet före stormen”, men i själva verket hade storm-
molnen efter några år av relativt lugn sedän länge på nytt börjat samlas
vid horisonten. År 1517 begynte de redan urladda sig, även om det
ännu tycktes vara på betryggande avstånd från klosterfolket i Nådendal.

I domprosten Paval Scheels brevväxling finner vi exempel på hur
nyheter om de politiska händelserna förmedlades på en tid, då massmedia
i modern mening ännu inte hade uppfunnits. Oftast är det fråga om
kortfattade nyhetssammandrag, såsom t.ex. i Lubeckköpmannen Herman
Bremers brev av den 10 november 1514 (FMU 5762). Brevskrivaren
berättar att den franske konungen, den helige fadern påven och konun-
gen av England hade ingått ett förbund och att ”hertig Karl av Brabant”
(den blivande kejsaren Karl V) hade trolovats med en engelsk prin-
sessa, men att den franske konungen hade tagit hans brud ifrån honom.
(Ludvig XII gifte sig bara något år före sin död med Henrik VIII;s

syster Mary.) Konungen i Polen hade dragit i fält mot ryssarna, fort-
sätter brevet, hän hade slagit 30.000 man och tagit åtta hundra tili
fånga. Smolensk hade intagits. ”Gud väre tack, amen”, tillägger brev-
skrivaren.

Mera omfattande ”reportage” kunde också fogas tili breven, men
nyhetsmaterialet var inte alltid så färskt. Den 13 september 1512 skrev
Rostockstuderanden Petrus Johannis Sild ett brev tili domkapitlet i Åbo
med tack för ett studiebidrag. För domprosten Pavals räkning bifogade
hän en detaljrik beskrivning av en jordbävning, som hade inträffat i
Turkiet och Grekland nastan exakt tre år tidigare, den 14 september
1509, och som bl.a. hade ställt tili stor förödelse i Konstantinopel,
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Det går inte att förneka att breven andas en viss skadeglädje, när
olyckor träffar turkar eller ryssar, Nyheterna om och från Ryssland var
naturligtvis alltid av särskilt intresse för de finländska stormännen och
prelaterna, som med jämna meilanrum fick sköta underhandlingarna med
stormakten i Öster. Här får brevskrivningen ibland karaktären av ett
slags underrättelsetjänst, såsom t.ex. när en Revalsköpman ger detaljer
om det danska sändebudets, ”mäster Davids”, resor via Baltikum in i
Ryssland. (Se t.ex. EMU 5835, 5849.) Danmark och Ryssland hade
åter närmat sig varandra och slöt år 1516 ett nytt förbund mot Sverige sam-
tidigt som de inre motsättningarna inom det svenska riket blev ali skarpare.

År 1514, en kort tid efter att hän hade presiderat vid transiations-
festligheterna i Åbo, trädde den åldrige ärkebiskopen Jakob Ulvsson
tillbaka från sitt ämbete. Det var med ”unge herr Stens” medgivande som
Gustav Trolle utsågs tili hans efterträdare. Men mycket snart kom det
tili en bitter motsättning mellan den knappt trettioårige ärkebiskopen
och den ännu yngre riksföreståndaren. Ärkebiskopen och hans anhängare
bland högfrälset sökte stöd hos Kristiern II i Danmark, som anföli
Sverige.

Genom sin död år 1516 skonades domprosten Paval Scheel från att
uppleva det värsta. Året efter hans frånfälle blev i mer än ett avseende
ett ödesår i det svenska rikets och också i den svenska kyrkans historia.
Men det anade ju inte t.ex. de nya klostersystrar som biskop Arvid i bör-
jan av året invigde i Nådendal. Inte ens när biskop Arvid reste tili
det riksmöte som i november samlades i Stockholm, kunde hän före-
ställa sig vilken räcka av skickelsedigra händelser de beslut som där
fattades skulle leda tili.

Det var där i Stockholm som Sten Sture krävde och genomdrev
beslutet att ärkebiskopen Gustav Trolle skulle avsättas och hans borg
Stäket jämnas med marken. Det var också i detta sammanhang som
Linköpingsbiskopen Hans Brask enligt traditionen skrev sitt hemliga:
”Härtill är jag nödd och tvungen.” Vad Åbobiskopen innerst inne tänkte
får vi aldrig veta. Men oberoende av personliga sympatier eller anti-
patier kunde väl ingen kyrkans man glädjas över denna konfrontation
mellan kyrkans och statens högsta representanter.

Nastan vid samma tid som detta riksmöte var samlat i Stockholm,
framträdde Martin Luther i Tyskland med sinä teser mot avlaten, en
händelse som skulle få ännu mera djupgående följder också i Nordens
historia. Åtminstone tili klostret i Vadstena nådde ryktet därom redan
följande år, samma år som den påvlige legaten Gianangelo Arcimboldi
organiserade sin avlatsinsamling i de nordiska länderna och blandade
sig i politiken på ett ganska skrupelfritt sätt, och samma år som kung
Kristiern efter ett tillbakaslaget anfall mot Stockholm svekfullt tog med
sig sex svenska herrar som gisslan, bland dem ”electus” Hemming Gadh
och den blivande konungen Gustav Eriksson (Vasa).
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Det var den redan nämnde Vadstenabrodern Peder Månsson se-
nare biskop i Västerås som den 30 september 1518 i ett brev från
Rom hem tili klostret berättade om Martin Luthers framträdande: ”Nw
j aar screff en doctor aff sancti Augustini ordan nidre i Tyskaland j ett
studium som hether Wittenborgh manga conclusiones moth aflath.”
Teserna hade fått stor spridning, berättar hän, men hade också rönt
motstånd från påvens sida. Själv förefaller broder Peder tveksam om
avlatens berättigande och anser att "penitentia” (botgöring) är den tryg-
gaste vägen.

Också tili klostret i Nådendal bör väl ryktet om Luther ha nått, både
genom moderklostret och genom de finländska studerande som återvände
från Tyskland. Men den som vill bygga historien om Nådendalsfolket
på fakta, inte på hypoteser, måste medge att vi ingenting vet om hur
man i klostret upplevde allt det som hände.

Tili de få Nådendalsurkunder från denna tid som har bevarats hör
det tryckta indulgensbrev som legaten Gianangelo Arcimboldi i decem-
ber 1518 utfärdade för "religiosus pater Petrus Johannis", av allt att
döma en av klostrets prästbröder. Den "indulgens” som där beviljas gäller
bl.a. rätten att fritt väljä sin egen konfessor, också bland tiggarord-
narnas medlemmar, och rätten för denne biktfader att ge absolution
även från sådana grova synder som i vanliga fall var reserverade för den
Heliga stolen. Brevet ger också tillstånd att ha ett flyttbart altare, att
fira mässa före daggryningen, att jordfästa döda också under tider av
interdikt, att äta mjölkmat under fastetiden o.s.v. Det är alltså tili stor
del fråga om dispens från kyrkans föreskrifter i fråga om ytterst kon-
kreta ting. När broder Petrus klistrade in brevet i sitt ännu bevarade
psalterium, var det väl också med tanken att kunna hänvisa tili det när
så behövdes.

Något "aviatsbrev" i den bemärkelse som man vanligen ger åt detta
ord är det alltså knappast fråga om. Visserligen ger brevet mot slutet
också adressatens avlidna släktingar och vänner del i kyrkans böner och
andliga goda, men detta gäller uttryckligen endast dem som "avlidit i
uppriktig tro och i gemenskap med den heliga modern kyrkan” (de-
functis ... in synceritate fidei et vnitate sancte matris ecclesie).

Nästa bevarade Nådendalsbrev är daterat den 25 februari 1520. Då
hade man säkert också i Finland nåtts av det alarmerande ryktet om att
riksföreståndaren Sten i början av året hade sårats i striden mot dans-
karna och senare avlidit. Det var alltså i en tid av stor politisk oro som
biskop Arvid denna gång besökte klostret och vigde den syster Birgitta
Olofsdotter, för vars provent Margareta Mattsdotter skänkte klostret ett
gods i Halikko.

Detta är den sista proventgåva som Nådendalskällorna omtalar, och
det beror antagligen inte enbart på bristfälligt källmaterial, Vid det här
laget, redan före Västerås riksdag, började nämligen adeln att ta till-
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baka gods som hade skänkts tili klostret. T.o.m. den gård som nu skänk-
tes, Öudd i Halikko, återtogs bara några år senare! Utan tvivel intogs
nya systrar i klostret ännu under några årtionden framåt, men i den
mån deras släktingar betalade provent, skedde det troligen i någon annan
form. Att ta emot gåvogods var ju under omständigheterna meningslöst
från klostrets synpunkt sett*

• Johannes Mattheis förmaningsbrev tili systrarna har publicerats i Skrifter tili läs-
ning för klosterfolk (SSFS 20) s. 137—148.

Om biskop Hemmings skrinläggningsfest Klockars, Biskop Hemming av Åbo, s. 218 ff.
Peder Månssons brev tili Vadstena finns i Småstycken på fornsvenska, 2 serien, nr 16.
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Början till slutet

Med unge herr Stens död och valet av Kristiern II tili Sveriges konung
inleddes som vi vet en hei räcka av ödesdigra händelser, händelser som
blev av avgörande betydelse för hela Nordens framtid. Efter Stockholms
blodbad och ali den tragik som följde i dess spår hälsade väl de flestä,
också inom kyrkans hierarki, Gustav Vasa som en befriare, utan att kunna
ana vilken historisk vändpunkt hans maktövertagande skulle innebära
också i kyrkans liv. Inte ens för Gustav Vasa själv stod det väl att börja
med kiart att hans regering också skulle medföra en brytning med kyr-
kans högsta ledning i Rom, och alla konsekvenserna av denna brytning
och av Nordens isolering från den övriga kristenheten var det omöjligt
för de samtida att överblicka.

Även för Nådendalsfolket skulle den tid som nu bröt in bli ödes-
diger och vara början tili slutet, om också upplösningen i deras fali
inte kom lika snart och lika abrupt som t.ex. för dominikankonventet
i Åbo, där bröderna skingrades efter en förödande eldsvåda redan på
1530-talet. Den sista av Nådendalssystrarna levde ända tili omkring 1590!
Men urkundsmaterialets uppgifter om klosterfolket under tiden från Gus-
tav Vasas kungaval tili den sista klostersysterns död är ytterst sparsam-
ma och gäller nastan undantagslöst klostrets indragna gods och vacklande
ekonomi. De personliga glimtar som källorna åtminstone tidvis har för-
sett oss med under tidigare perioder saknas nastan helt under denna slut-
period, just då det skulle ha värit särskilt intressant att få veta hur man
upplevde allt det nya som bröt in och som bröt ned själva grunden för
klostrets existens, både i materiellt och andligt avseende.

Inte ett enda klosterbrev finns bevarat från åren närmast efter det
sista proventbrevet av år 1520. Under dessa år ockuperade danskarna
under Sören Norby en stor del av Finland. Biskop Arvid befann sig år
1522 i Österbotten, där hän nåddes av budet att danskarna i hans från-
varo hade besatt och plundrat biskopsborgen Kustö (EMU 6099). Bis-
kopen, som hade föreslagits tili ärkebiskop i Uppsala, ville båtledes
bege sig tili Sverige, men skeppet förliste i en storm, och hän omkom
med hela sitt följe.

Den nyvalde kung Gustav Eriksson omtalar denna olyckshändelse i ett

brev tili påven daterat den 2 november 1523 (EMU 6138). Enligt bre-
vet hade de få Åbokaniker som fanns kvar valt konungens kansler, Lin-
köpingsdekanen Erik Svensson (Ericus Suenonis), tili biskop Arvids
efterträdare. Kungen påstår sig endast motvilligt ha gått med på att
avstå från sin kansler, men ber nu påven att befria det av kriget helt
ödelagda biskopsstiftet från att betala annater och andra avgifter i sam-
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band med den påvliga bekräfteisen av valet, Ansökan gäller också övriga
vid denna tidpunkt obesatta biskopsstolar inom riket.

Den unge konungen använder i sitt brev tili påven samma myndiga
tonfall som hän under sin långa regering skulle bruka i brev tili sinä
underlydande. Man hade sagt honom, skriver hän, att den Heliga sto-
len inte bekymrade sig om att biskopsstolarna förblev obesatta de
som i evighet var fattiga, skulle också i evighet få vara utan biskop.
”Vilket tyckes oss vara varken apostoliskt eller kristet, och vi sätter inte
heller någon tro därtill, förrän Ers Helighet har besvarat detta brev.”
Men, fortsätter kungen, om svaret var nekande eller lät vänta på sig,
var hän tvungen att söka en annan utväg och låta dem som hade utsetts
tili biskopar få sin bekräftelse av ”den ende och högste översteprästen
Kristus”.

Man kan naturligtvis fråga sig om det var så välbetänkt att skriva
på detta sätt tili påven i Rom! Men om det påvliga svaret dröjde,
berodde det nog inte enbart på det underförstådda hotet i den svenske
kungens brev. I själva verket skrev hän det vid en tidpunkt, då påve-
stolen var obesatt, vilket hän tydligen inte var medveten om. Efter endast
halvtannat år som kyrkans högste ledare hade den nederländske påven
Hadrianus VI avlidit i september 1523, vilket var så mycket mer be-
klagligt, som hän i fråga om fromhet och reformvänlighet hade fördel-
aktigt skilt sig från sinä världsliga och ibland också moraliskt förfallna
föregångare. Hans efterträdare, Medicipåven Klemens VII, som valdes
den 19 november, upptogs genast helt av de politiska intrigerna och
striderna, som fyra år senare skulle leda tili plundringen av Rom. Den
ägde mm samma år som Västerås riksdag i Sverige!

Ericus Suenonis förblev ”electus” under de få år hän vistades i Fin-
land, men hän drog sig efterhand tillbaka tili Linköping igen. Hän
var tydligen själv inte villig att låta sig vigas utan påvlig bekräftelse
och trivdes kanske inte heller annars så väl med förhållandena i Fin-
land, där enligt vissa källor Peder Särkilaks redan med kungens goda
minne hade börjat förkunna Luthers läror. Först år 1528 fick Finland på
nytt en vigd biskop. Men inte förrän på 1550-talet hör vi nästa gång
om ett biskopsbesök i Nådendal.

Men låt oss vända tillbaka tili år 1523, det år då Gustav Eriksson
Vasa utsågs tili Sveriges konung. Den 17 november utfärdade riksrådet
Erik Fleming ett skyddsbrev för Nådendals kloster: "Jag (Erik) Fleming,
vår käraste nådigaste herres, herr Gustavs, av Guds försyn utvald Sve-
riges och Götes konung etc, fullmäktige hövitsman och ståthållare för
hans nåds höghets krigsfolk uti Åland och Finland, gör veterligt
(FMU 6140, jfr 6127). Efter denna högtravande inledning konstate-
rar herr Erik att "renlevnadsmannen broder Henrik Matthei av sancta
Birgittas orden i Nådendal" hade uppsökt honom på Kustö, biskops-
borgen, som bara några år senare skulle gå samma öde tili mötes som



176

ärkebiskopsborgen Stäket och nedrivas på kungens befallning. Nåden-
dalsbrodern hade tili herr Erik överräckt ett brev från ”vår käraste, nå-
digaste herre’’, i vilket konungen befallde herr Erik att granska klost-
rets tidigare privilegiebrev och att ge klosterfolket en bekräftelse därpå
samt att ”uti ingen måtto däröver göra dem något förfång”. På grund
av den synnerliga gunst och nåd som hans majestät hade beviljat klost-
ret, för dess fattigdoms skull, och efter att herr Erik hade tagit del av
de brev som ”gamle konungar och framlidne herrar” hade gett det,
tog hän nu klosterfolket och deras tjänare, lekfolk, gods och ägodelar
i ”vår käraste nådigaste herres hägn, fred, försvar, skydd och beskärm’’,
i väntan på konungens egen ankomst tili Finland.

Det kan tänkas att Nådendalsbrodern Henrik Mattsson, som här om-
talas för första gången, är identisk med en herr Henrik, som var präst
i Bjärnå den 24 februari 1508. Klostret hade ju utnämningsrätten tili
Bjärnå församling och kunde besätta prästtjänsten med sådana som pla-
nerade inträde i klostret. Tjänsten omtalas som ledig år 1511 (FMU
5514), och broder Henrik skulle i så fali ha inträtt i klostret under
Vadstenabrodern Sven Thordssons tid som brödrakonventets ledare.

Broder Henrik omtalas några gånger som klostrets representant ännu
på 1530-talet. Enligt en anteckning i Ivar Flemings jordebok (s. 79)
var hän också konfessor. Där omnämns några ”missiver” riktade tili
Ivar och Erik Flemings bror Joakim (eller Jakob), skrivna omkring 1528
”vnder fratris Henrici confessoris bekennelige handscrifft”. Möjligen är
det fortfarande samme "broder Hindrich i Nådendals clöster”, som

Jakob Teitt omtalar som levande i sitt klagomålsregister av år 1556.
Också en annan broder, Olof Mårtensson, omtalas i klagomålsregist-

ret (s. 102). Broder Olof hade fört med sig tili klostret ett gods i
Päärnäspää, Halikko, vilket en Matts i samma by utan rättegång hade
lagt beslag på. Gården nämns redan i en förteckning från omkring
1530 (FMU 6560) och hörde alltså tili de gods som hade avhänts klost-

ret under åren närmast efter Västerås recess.
Matts i Päärnäspää omnämns år 1518 (FMU 5965), då hän tvis-

tade om tre stänger jord i Halikko med kyrkoherden i det närbelägna
Uskela, Petrus Martini (=Mårtensson). Eftersom dombrevet, som erkände
kyrkoherde Peders rätt tili godset, fanns bland Nådendals klosterbrev,
är det kanske fråga om samma gård, som Matts nu i sin tur lade be-
slag på. Herr Peder och broder Olof var sannolikt bröder, eventuellt
söner tili någon av de Nådendalsborgare vid namn Mårten Olofsson
som nämns år 1504 (FMU 5022).

Bortsett från Vadstenabrodern Anund, vars gästspel i Nådendal jag
redan har omtalat, namnges inga andra Nådendalsbröder i källor under
de närmast följande årtiondena. Klostrets abbedissor framträder däremot
oftare än under tidigare decennier i de klostemrkunder som har beva-
rats. Den första som omnämns under Gustav Vasas regeringstid är Val-
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borg Joakimsdotter Fleming, sondotter tili Valborg Jönsdotter Tavast.
Valborgs far, riksrådet Joakim Henriksson Fleming, var avliden år 1496,
och själv nämns den blivande abbedissan faktiskt redan år 1494, då
hon får en rhensk gulden i ett testamente (FMU 4010). Sedän går
det mer än trettio år tills hon omtalas nästa gång, och då var hon redan
abbedissa i Nådendal.

Det var syster Valborgs bror Erik, densamme som utfärdat skydds-
brevet för Nådendal, som år 1526 skrev ett brev tili ”erligh wel bordigh
iomffrw sinn kere söster Walborgh, abbadissa i Nadal” (FMU 6297).
Brevet sändes ”med hast från Åbo slott utan att ange dag eller stund”,
men hade enligt en anteckning nått adressaten torsdagen efter pingst,
den 24 maj 1526. Abbedissan ombads arrendera klostergodset Rasalaks
närä Viborg åt en Lasse Skrivare, som utfäste sig att betala brukligt
arrende och också att ”förbättra godset, icke förvärra det”. Genom en
förbindelse av den 29 maj gick också brodern Joakim Fleming i godo
för Lasse Henriksson, borgare i Viborg, beträffande arrendet av godset.
Arrendatorn lovade bl.a. att inte ”beblanda” godset med sitt eget gods,
ett löfte som hän tycks ha hållit, eftersom Rasalaks förblev i klostrets
ägo.

Erik Fleming och hans bröder Ivar och Joakim hade alla som Gus-
tav Vasas män utmärkt sig i striderna för att fördriva danskarna och deras
legoknektar från Finland och från östersjön. I synnerhet Erik och Ivar
innehade i fortsättningen viktiga maktpositioner, som riksråd, hövits-
män och lagmän, och de tycks i likhet med många andra ganska skrupel-
fritt ha utnyttjat sin ställning för att samla också den ekonomiska mak-
ten i sinä och sinä tromäns händer, en strävan som Nådendalsklostret
fick känning av även i fortsättningen.

Gustav Vasa hade tidigt börjat beslagta kyrkans och klostrens ägo-
delar för att fyila sinä tomma kassakistor, Den första insamlingen av
kyrksilver tillkännagavs redan år 1523. Två år senare genomdrev kungen
vid ett rådsmöte att kronan skulle få överta större delen av kyrktiondet
för året. Hän fick också rätt att inkvartera sinä hästar (med tillhörande
knektar) i klostren, något som åtminstone biskop Hans Brask i Lin-
köping kraftigt protesterade mot. Det finns dock inga antydningar om
att någon sådan inkvartering skulle ha skett i de finländska klostren,
bland vilka Nådendal ju egentligen var det enda som kunde komma
i fråga.

Säkert nåddes man också i Nådendal av ryktet om skärpta motsätt-
ningar mellan kungen och en del av hans undersåtar och om de första
upproren, som kungen skyilde på kyrkans män och i synnerhet på Lin-
köpingsbiskopen. I sinä brev tili honom och andra tog kung Gustav
redan tydligt ställning för Luthers efterföljare, samtidigt som hän för-
nekade att det skulle vara fråga om någon ”ny tro”. I ett manifest i
början av år 1527 lovar hän att en riksdag skall sammankallas för att
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avgöra saken. Manifestet visar tydligt att det för kung Gustav framför
allt var en politisk fråga, hän ville bryta den makt som "kyrkans tör-
män, påven, biskopar och deras hop” hade över lekmännen, i synnerhet
över herrar och furstar.

Det var naturligtvis främst biskoparna som representerade en poli-
tisk maktfaktor, ett förhållande som senast hade fått sin tragiska belys-
ning genom konfrontationen mellan Sten Sture d.y. och Gustav Trolle.
Men politik och ekonomi är närä förbundna, och därmed kommer också
klostren in i hiiden. Klostren hade under årens lopp erhållit många
förläningar och andra privilegier, som minskade kronans inkomster. De
hade också genom donationer eller köp övertagit många frälsegods. Fräl-
set hade ju ursprungligen beviljats mot rusttjänst, och det var detta
förhållande som Gustav Vasa tog fasta på, när hän i Västerås genom-
drev att frälsemännen skulle få ”återbörda” de gods som deras släktingar
hade skänkt tili kyrkor och kloster.

Två månader efter Västerås recess sände kung Gustav ett brev, date-
rat den 7 juli 1527, tili alla domkyrkor och kloster (FMU 6385). Det
bör alltså ha kömmit också abbedissan Valborg tili handa. Alla de gods
som efter kung Karls räfst (på 1450-talet) hade kömmit under kyr-
kor, kloster eller prebenden genom köp, pant eller gåva skulle
återgå tili sinä rätta bördemän. Det som var köpt eller pantsatt skulle
återlösas, det som var donerat kunde fritt återtas. Den som ville åter-
börda ett gods måste dock vid härads- eller landsting bestyrka sin börds-
rätt.

Redan före Västerås hade lavinen börjat rulla vad Nådendal beträf-
far. I ett brev om regala kyrkogäll i Finland av den 7 oktober 1526
bestämde kungen bl.a. att Bjärnå årligen skulle betala kansliet 40 mark.
Det innebar att klostret hade förlorat patronatsrätten och den inkomst
som var förbunden därmed. En förteckning några år senare (FMU 6560)
omtalar nio gods som med eller utan ersättning hade fråntagits klostret
redan före Västerås recess. Bland dem fanns två gods i Tövsala, som
”mester Peder Särkilaks” hade lagt beslag på. Det ena, proventgodset
för hans moster, kom hän över med hjälp av ett kungligt brev av den
23 augusti 1526. Herr Peder påstod då att både detta gods och ett
annat, som hän redan ägde, låg öde. Enligt klosterförteckningen hade
också den andra gården tillhört klostret, som hade tillbytt sig den mot
en tomt i Åbo.

En annan präst, herr Mårten Friis, son tili Nådendalsborgmästaren
Magnus Nilsson, återtog bl.a. sin syster Margaretas proventgods i Dans-
kila, donerat år 1498. Herr Mårten betalade en lösensumma på sextio-
fem mark för två gods. Godset Danskila skänkte hän år 1546 tili kung
Gustav tili tack för att hän hade erhållit Tavastkyro pastorat.

Utom de nio gods som hade gått förlorade redan före Västerås upp-
tar förteckningen sexton andra, som olika personer senare hade åter-
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tagit, ibland mot betalning och efter rättegång, ibland utan väre sig
rättegång eller betalning. Alla abbedissan Valborgs tre bröder finns med
på listan, med sammanlagt sju gods. Ett av klostrets fundationsgods på-
stod sig Erik Fleming ha fått i förläning av konungen. De övriga går-
darna hade bröderna kömmit över genom överenskommelser med de
släktingar tili donatorerna som hade rätt att återlösa dem, och också
genom att bistå klostret med förnödenheter och sedän överta godsen
som pant för betalningen.

Om dessa transaktioner ger oss Ivar och Erik Flemings bevarade jor-
deböcker mera detaljerade upplysningar. De ger vid handen att klos-
terfolket tvingades tili eftergifter på grund av ett mycket svårt ekono-
miskt läge. I Vemogodset Ukkelaks t.ex. som på sin tid hade done-
rats av Peder Karpelan hade herr Ivar fått en första inteckning ”i
the hårde år”, då hän ”till conwentzens Stora nödtorffter” hade försett
dem med livsmedel (s. 41). ”Och effter ath ther war swagh betalning
forhonden”, fortsätter jordeboken, hade klostret överlåtit gården åt herr
Ivar. Hän hade också skaffat sig "byrdabodit” av donatorns släktingar,
bland dem herr Michel i Tövsala, tidigare dominikanprior i Åbo.

De livsmedel som herr Ivar hade sänt klostret från Åland, som hän
då hade i förläning, omfattade en läst råg, en läst malt, ett skeppund
torrt kött, en tunna skånsk sill och sexton ”cloffuar” spettfisk. Genom
Nådendalsborgaren Henrik Calast hade hän dessutom bistått dem med
tjugu mark penningar och fem tunnor sait. Alltsammans beräknades vara
värt 278 mark, därav rågen 108 mark.

Broder Joakim Fleming (som Ivar konsekvent kallar Jakob, kanske
för att halla honom åtskils från fadern) utökade vid denna tid sin sätes-
gård Lepistö i Virmo med den fjärdedel av godset (den ”sunnarste
tompten”) som Nådendals kloster hade fått genom fm Lucia Olofs-
dotter. Det är i detta sammanhang (s. 78) som Ivar Fleming påstår
att gården hade tillfallit klostret genom dess första abbedissa, Elin Jöns-
dotter (Tavast), syster tili bröderna Flemings och abbedissan Valborgs
farmor. Herr Ivar övertog Lepistö efter broderns död och påvisar genom
utdrag ur dennes ”geld böker” att klostret för Lepistö och två andra
gods sammanlagt hade fått över 400 mark i livsmedel och pengar. Hans
uppgifter stämmer inte helt med klostrets räkenskaper. Det står t.ex.
om en sändning torrt kött, värd 25 mark; ”Doch seyer abbatissan ath
thet betaladis igen och fördes til Sares, menn thet finnes intid vty
bökerna.”

Dessa glimtar ur jordeböckerna visar vilket nödläge klostret befann
sig i omkring år 1530. Vid denna tidpunkt var invånarantalet i klostret

både innanför murarna och i borgargården säkert ännu stort, och
bara att förse denna skara med den dagliga födan kostade en hei del.
Inkomsterna hade redan beskurits genom krig och nödår. Vi har sett
antydningar om gods, som låg helt öde. Också andra inkomstkällor
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började sinä. Man kunde säkert inte längre uppbära den s.k. Birgitta-
penningen, även om urkunderna inte ger oss upplysningar om när den
bortföll. Konungens fogde Måns Svensson hade före år 1530 också
återkallat klostrets förläning av Luonnonmaa och Lietsala, och detta hade
givit abbedissan Valborg en anledning att skriva tili kung Gustav och
klaga sin nöd. Det är möjligt att den förteckning över besiagtagna gods
som jag flera gånger hänvisat tili uppgjordes i detta sammanhang.

Abbedissans brev har gått förlorat, däremot finns kungens svarsbrev
av den 12 juni 1530 bevarat (FMU 6513):

”Wij haffue vndfongit eders scriffuilsze, frw abbatissa, i huilke i
beclagha eders store fatigdom oc armod, och ären therföre bönfalne til
oss, at vj wille wara eder bistondige och behielpuge at j bliffue moge
widh the godz som eders closter är funderatt mett, och them i sedän
ther vnder fongit haffue mett testamente eller prouentar, vppa thet at
j tedan jcke vtgå skolen &c,”

.. .

Kungen beklagar att hän inte i allt kan göra abbedissan tili viljes och
hänvisar tili vad riksrådet och ”then menemän” hade beslutit i Väster-
ås. Hän konstaterar att Nådendal hade stiftats så ”nyligen” att en stor
del av dess gods kunde återkallas, d.v.s. var donerade efter ”kung Karls
räfst”, och det kunde hän inte göra något åt. Men det som tillkom
honom och kronan, fortsätter hän, fundationsgodsen i Helgå och Sten-
berga samt förläningarna av Luonnonmaa och Lietsala (som fogden
hade återkallat), var hän tili freds med att klostret behöll ”en tiidh
lång, synnerlighe för the gamble brödre och systre skuld, som ther inne
äre, the til euentyrs jngen radh wiste före sigh, vm clostredt platt för-
lagdis.”

Kung Gustav tackar tili slut för en gåva som abbedissan sänt honom
och meddelar att hän har befallt sin fogde att återge dem förläningen
och de dagsverken som var förbundna därmed.

Gustav Vasa kunde konsten att ge med den ena handen och ta med
den andra. Sex dagar före detta relativt tillmötesgående brev hade hän i
ett annat brev uppmanat Nådendalsabbedissan att inte hindra Olof Mår-
tensson (Jägarhorn) från att återlösa två klostergods som hans farmor
på Isonkylä på sin tid hade gett som provent för sinä döttrar (FMU
6508). Och redan följande år övertog kungens fogdar genom tings-
beslut av den 15 augusti och 16 september 1531 alla de Lucia Olofs-
dotters gods som (enligt dombreven) Sten Sture hade donerat tili klost-
ret fyrtiosex år tidigare. De nio godsen återtogs för ”Sten Stures när-
maste arvingars” räkning de övriga tre donatorerna och deras arvingar
nämns överhuvudtaget inte! Ett senare kungligt brev (Leinberg s. 460 f)
visar att ”Sten Stures närmaste arvingar” i själva verket var kungen ensam.

Själva rättegången var summarisk. Dombreven (L. s. 458 ff) konsta-
terar faktum: Västerås recess och ordinantia hade gett frälset rätt att

återlösa gods som skänkts under de senaste åttio åren. ”Ty viste desse
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XII” (nämndemännen) ”her inthet anneth emot at seijie vthen bliffue
vid then dom som tilfförenne i Vesteråes dömdt war och sade för:ne her
Sten Stures neste arffua förnemde godz och gorda til. ..”

Också efter detta tycks enskilda personers återtagande av klostergods
ha fortsatt. Kung Gustavs registratur upptar den 15 maj 1533 ett ”för-
svarelsebrev” för Nådendals kloster ”på deras gods, att ingen skall
dem rycka eller keppa, med mindre vår nådigste herre ger lov därtill”.

Om klostrets nödläge vittnar också den förteckning över kyrksilver
m.m. som uppgjordes i Nådendal den 26 augusti 1530. Av nattvards-
kalkarna var sex pantsatta, tre av dem tili Joakim Fleming. En var pant-
satt tili herr Måns i Nousis för tjugu mark, och två tili Björn Klasson
”för mjöl och korn”. Antagligen uppgjordes inventarieförteckningen i
samband med att en del av de återstående dyrbarheterna beslagtogs för
kronans räkning. När förteckningen uppgjordes, vistades kungen i Fin-
land. Besökte hän också klostret?

Är 1530 kvitterade också två Äboborgare betalningen av en klostrets
skuld tili den avlidne Åboborgaren Olof timmermans arvingar (EMU
6496). Skulden betalades med drygt ett skeppund ”koppar och tenn

tillhopa” och två hästar. Transaktionen vittnar om att någon tillbygg-
nad eller reparation av klostret hade värit på gång men troligen hiivit
på hälft på grund av bristande betalningsförmåga.

Abbedissan Valborg Joakimsdotter nämns sista gången i klostersam-
manhang den 23 juli 1531 (Bidr. 111, 8). Hon uppbar då åttio mark
av en annan Erik Fleming, borgmästare i Åbo och son tili Herman
Fleming, Pengarna var lösen för ett gods som klostret hade fått med
hans syster, Katarina Hermansdotter hon var avliden när brevet ut-
färdades.

Källorna ger dock ännu en glimt av Valborg Joakimsdotter. Hennes
bror Erik Fleming sammanträffade år 1541 med sin brorson Laurens
Ivarsson. Det hade förekommit skarpa motsättningar mellan bröderna
Erik och Ivar, och herr Erik gav sin brorson en både muntlig och skrift-
lig redogörelse för sin syn på saken. En av tvistefrågorna gällde under-
hållet av brödernas två systrar, Margareta och Valborg. Herr Erik skri-
ver (Erik El. jb. s. 148): ”Vi är pliktiga både inför Gud och människor
att ta hand om dem och försörja dem med deras välfärd under deras livs-
tid, med kläder, öl och mat. Efter Joakims död lät jag din far väljä
vilkendera hän ville ta tili sig, och hän valde Margareta, och jag gav
genom brev och skrivelser Valborg tillåtelse att komma hem tili mig
och minä arvingar. Detta löfte tili henne kan jag inte bryta, eftersom
hon ju ingaledes vill bege sig bort därifrån, och därför vill jag nu
sända Margareta tillbaka tili din far. För mig är det inte möjligt, och
inte heller tillbörligt, att underhålla dem båda, eftersom Gud rikligt
har begåvat din far, så att hän har råd och makt hålla en av sinä systrar,
vilket hän också är förpliktad tili.”
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I nödfall, fortsätter brevet, var herr Erik dock ”för att undvika Guds
och människors ogunst och förakt” villig att låta också Margareta vistas
hos sig, mot att brodern eller brorsonen betalade sextio mark årligen
för henne.

Det var alltså efter brodern Joakims död, någon gång i mitten av
1530-talet, som Valborg hade lämnat klostret och tagit sin tillflykt tili
brodern Erik, antagligen på Svidja gård. Brodern Eriks brev ger oss en
glimt av den föga avundsvärda ställning som väntade henne utanför
klostermurarna. Och hennes är bara ett av många liknande kvinnoöden
under denna övergångstid, i olika delar av Europa.

Varför Valborg lämnade klostret vet vi inte. Blev abbedissans upp-
gift under omständigheterna en alltför tung börda? Källorna nämner inte
om andra följde hennes exempel. Någon massutvandring tycks det i
varje fali inte ha värit fråga om, Klostret levde vidare några decennier
tili.*

* Utfärdaren av skyddsbrevet år 1523 har av Leinberg (s. 457) och efter honom i
FMU 6140, identifierats med Ivar Fleming (förnamn saknas i brevets början), men
bör vara Erik (jfr FMU 6127, 6132).
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De sista decennierna

Året efter Västerås recess, den 5 januari 1528, fick Åbo stift på nytt
en biskop. Dominikanbrodern Mårten Skytte vigdes, tillsammans med
två andra, i Strängnäs domkyrka av Västeråsbiskopen Peder Månsson,
en Vadstenabroder, som vi redan har träffat under hans vistelse i Bir-
gittahuset i Rom. Själv hade broder Peder låtit sig vigas i Rom före
hemresan tili Sverige.

Både Peder Månsson och Mårten Skytte tycks ha hört tili de kompro-
missvilliga, tili dem som sökte en medelväg i de skarpa, ja, hätska mot-
sättningarna mellan de radikala reformivrarna och deras motståndare
inom den kyrkliga hierarkin. När Mårten Skytte vigdes, hade två av de
sistnämnda, Linköpingsbiskopen Hans Brask och electus tili ärkebiskops-
stolen Johannes Magnus, gått i mer eller mindre frivillig landsflykt och
lämnat fältet fritt för anhängarna av de nya strömningarna så fritt
det nu var inom de gränser som utstakades av den svenska kyrkans nya
överhuvud, landsfadern kung Gustav. Hans myndiga brev tili biskopar
och domkapitel lämnade ingen i tvivelsmål om vem det var som nu
bestämde, också i kyrkliga frågor.

Biskop Mårten tycks ha värit en from och fredsälskande person, som
insåg att reformer behövdes och som försökte göra det bästa av omstän-
digheterna, även om hän innerst inne höll fast vid mycket av det som
de radikala förnyarna nu inte bara kastade överbord, utan stämplade
som kätteri och avgudadyrkan. Åtminston är detta det intryck man får
av honom genom Paul Juustens krönika.

Paul Juusten själv hörde tillsammans med bl.a. Mikael Agricola
tili dem som ända från ungdomen hade fostrats av den nya lärans

förkunnare. Som ung student sändes hän av biskop Mårten tili Witten-
berg och befästes där i sin tro på och sin entusiasm för det nya, och
också i sin misstro mot allt som var "papistiskt” ett ord som präg-
lades vid denna tid och som Paul Juusten använder i sin krönika.

Om förbindelserna mellan biskop Mårten och Nådendal ger källorna
inga upplysningar. Den enda gång som biskopen nämns i samband med
klostret är i två brev från kung Gustav i maj 1538 och maj 1539
(Arw. V, 364, VI, 170). (Det kan vara fråga om samma brev, med
feldatering i den ena avskriften.) Breven uppmanar biskopen och dom-
kapitlet i Åbo att inte tillåta någon att frånta klostret dess gods, förrän
personen i fråga tillsammans med en domkapitelsmedlem hade lagt fram
saken inför konungen och fått hans utslag. Kungen betraktade alltså
biskopen och domkapitlet såsom ansvariga för klostret. Även om inga
biskopsbesök i klostret har registrerats under hela Mårten Skyttes epis-
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kopat, måste vi väl ta för givet att sådana hade ägt mm. Redan det
faktum att inga större förändringar framtvingades i klostret på hans
tid (i Vadstena nödgades alla bröderna lämna klostret omkring år 1550)
talar för att biskop Mårten höll sin skyddande hand över klosterfolket.

Åtminstone en tid framåt tycks klosterhögtiderna i Nådendal ha fort-
satt att samla folkskarorna. Den marknad som hölls i samband med
Reminisceresöndagen fortsatte in på 1540-talet, trots att Gustav Vasa
redan år 1531 hade förordnat att den skulle upphöra (Bidr, 111, 12).
Som jag tidigare har nämnt, omtalar Ivar Flemings jordebok ett lagmans-
ting på Reminisceresöndagen 1533, i samband med "Afflatz Sundagh i
Nådendal”. Bland dem som då ”såtto för rätta” nämner hän Måns
Svensson, ”K, M. befallningsman på Åbo slott”, häradshövdingen Sten
Henriksson och sju andra frälsemän samt ”tolff oweldogha menn, bön-
der aff Wemo och Mascho herreder”.

Någon gång mellan 1545 och 1550 sände Äboborgarna ett ”claga-
mål” tili kungen, där de bl.a. anklagade Nådendals inbyggare för att
hålla ”den marknad som plägar stå första veckan i fastan”, i strid med
”vår käre nådigste herres privilegier” (Arw. VI, 147). Åboborna bad
att den skulle tvingas upphöra och att de själva i stället skulle få hålla
marknad vid samma tidpunkt i Åbo. Källorna omtalar inte vilka följ*
der denna hänvändelse fick eller hur länge marknaden och klosterhög-
tiden fortsatte.

Uppgifterna om klosterfolket under dessa årtionden är ytterst knapp-
händiga, Ingen intagning av nya bröder eller systrar har noterats i beva-
rade källor. I varje fali var dylika tillfällen säkert sällsynta. Den präst,
Andreas Petri, som på 1570-talet (och antagligen redan tidigare) tjänst-
gjorde som systrarnas kapellan och som levde ända tili 1609 (som
kyrkoherde i Lempäälä), måste ha inträtt efter reformationen, om hän
överhuvud var klosterbroder. Det är också möjligt att hän i lik-
het med de präster som betjänade Vadstenasystrarna under de sista decen-
nierna var en utomstående präst, som inte själv tillhörde birgitti-
nerna.

När Valborg Joakimsdotter Fleming lämnade klostret, efterträddes
hon som abbedissa av sin namne, Valborg Torkilsdotter. Hon nämns
mellan åren 1536 och 1549, och troligen är hon också den abbedissa
som omtalas som nyligen avliden år 1554. J. Ramsays obestyrkta upp-
gifter (s. 415) att Valborg skulle vara dotter tili Torkel Jönsson Spåre
är tvivel underkastade. Däremot kan hon eventuellt vara identisk med
den syster Valborg i Nådendal som omtalas i samband med kaniken
Jakob Wenne d.y. (Bidr IV, 318). Några borgare i Åbo vittnade den
23 juni 1566 att magister Jakob Wenne (som enligt dem inte hade
värit giltigt gift) inte hade ärvts av sinä söner utan av sinä systrar.
Ett gods som hän ägt hade i tjugutre års tid efter hans död värit i
händerna på hustm Margareta i Åbo och syster Valborg i Nådendal.
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Om det här inte är fråga om någon annars okänd klostersyster Valborg,
var Valborg Torkilsdotter halvsyster tili Jakob Wenne (vars far av ailt
att döma hette Peder), och godset var då ett arv på moderns sida.

De av abbedissan Valborg Torkilsdotter utfärdade brev som har be-
varats gäller klostrets godsförsäljningar eller godsbyten, och på ett un-
dantag när är det Erik Fleming och hans bror Ivar som utökar sinä
godsbesittningar på klostrets bekostnad (Erik El, jb. s. 66 ff, 91 ff;
Ivar FL jb. s. 79). I ett av breven avstår abbedissan mot en mindre
ersättning tili Erik Flemings änka, fm Hebla Siggesdotter, ett ängsstycke
i Halikko, som herr Erik redan tidigare hade lagt beslag på. Det är här
enligt brevet fråga om en äng, som hade uppodlats av syster Valborgs
"föräldrar”. Detta ord kan i fornsvenskan också betyda morföräldrar
eller farföräldrar, eller förfäder i allmänhet, och uppgiften säger alltså
inte mer än att någon av hennes förfäder hade värit bosatt och verksam
i Halikko.

Om det inre livet i klostret på abbedissan Valborgs tid vet vi ingen-
ting alls. Mikael Agricolas visitationsprotokoll av år 1554 som jag
skall återkomma tili vittnar dock indirekt om att klosterfolket tili
dess hade levät vidare enligt sin katolska tradition och sin birgittinska
dagordning, trots de nya vindar som sedän länge blåste utanför klos-
rets murar.

På den mera praktiska sidan av systrarnas liv tycks i alla fall en del
ändringar ha ägt mm. På grund av de finansiella svårigheterna hade
de börjat utöka sinä inkomster genom sinä händers arbete eller var
det kanske kungen som krävde detta arbete i ersättning för det under-
stöd som hän fortfarande i nåder beviljade dem? Den första glimten
därav ger en fogderäkenskap av år 1543. Åbofogden Thomas Jönsson
upptar detta år i sinä räkenskaper ett parti talg och ”kiökenfett”, som
hade levererats tili Nådendals kloster, för att nunnorna därav skulle
tillverka såpa ”till vår nådiga frus” (drottning Margaretas) ”behov”
(Leinberg, s. 277, not).

Valborg Torkilsdotter hade avlidit före den 4 juni 1554, då kung
Gustav skrev ett brev tili fogden Simon Thomasson i Åbo (Leinberg
s. 305) om några gods som Nils Svensson och Jöns Christersson i
hemlighet hade ”wederkentz” efter abbedissan i Nådendal. Syster Val-
borg efterträddes av abbedissan Birgitta Pedersdotter, som har utfärdat
kvittenser under åren 1557—65, men som antagligen förestod klostret
redan under de kritiska åren 1554—56.

Birgitta Pedersdotter var syster tili domprosten Hans Petri, som på
domprosten Paval Scheels tid hade studerat i Tyskland och i Italian.
Domprostämbetet innehade hän under åren 1526—47. Den Peder som
var far tili honom och syster Birgitta är helt okänd. Domprostens sigill
har en delad sköld med en fågel i det Övre fältet, tre stjärnor i det
nedre (bilderna associerar tili det tillnamn som användes av en Åbo-
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kanik mer än hundra år tidigare, Nattfågel Yölintu). Modern, som
hette Valborg, gifte om sig med Johan Fleming, bror tili Erik och Ivar,
i dennes andra gifte.

Syster Birgitta nämns första gången den 8 september 1551, fyra år
efter broderns död. Hon klagade då i ett brev tili kung Gustav över
att hennes halvbror Peder Fleming ville frånta henne två gods, som hon
hade ärvt efter sin bror domprosten och av vilka det ena, beläget i S:t
Karins, var hennes arv på fädernet. Som tack för kungens bistånd lovar
syster Birgitta att testamentera det ena godset tili kungen. Fädernegod-
set vill hon ge åt sin fattiga brorsdotter, Birgitta Hansdotter, gift med
Olof Brun i Åbo. (Bidr. 111, 357).

Kloster folket tycks helt ha uteslutit möjligheten att låta klostret överta
godsen. Man förstod vid det här laget av bitter erfarenhet att gårdarna
i varje fall skulle gå förlorade efter syster Birgittas död. Men om hen-
nes anhållan bifölls, skulle hon åtminstone under sin livstid få åtnjuta
avkastning av godsen.

Under det kvartssekel som hade förflutit sedän Västerås recess hade
skaran av klosterfolk hunnit krympa åtskilligt. De som fanns kvar måste
ha levät i ständig osäkerhet, tycker man, medvetna om att dråpslaget
måste träffa dem förr eller senare, även om bekymren för den ound-
gängliga födan antagligen upptog mycket av deras tankar.

Det blev två yttre händelser som slutligen påskyndade krisen. Den ena
var Mikael Agricolas utnämning tili biskop i Åbo. Trots att magister
Mikael redan under biskop Martens sista år i stor utsträckning hade
skött hans uppgifter och antagligen ansågs självskriven som hans efter-
trädare, lät kung Gustav Åbo biskopsstol förbli obesatt i några år efter
Mårten Skyttes död år 1550. När kungen, som själv också vid det här
laget var tili åren kommen, slutligen fattade ett avgörande i saken,
meddelade hän att det finska stiftet skulle delas, Mikael Agricola blev
biskop i Åbo, Paul Juusten i Viborg. De fick sin biskopsvigning i Sve-
rige på försommaren 1554. På hösten samma år ådrog sig magister
Mikael konungens förtörnelse genom att hemfalla åt det papistiska bru-
ket att bära mitra!

Men ”papist” var den nye biskopen ingalunda. Redan under sommaren
hade hän företagit sin första visitationsresa i Åbotrakten och då också
besökt Nådendals kloster. Visitationsprotokollet talar för sig själv:

"Nondalenses Mwnckar oc Nunnor
Låffuade bliffua Ewangeliske Personer med lerdom och leffuerne,
Item Reuelaciones Beate Birgitte bliffuo them förbudhna att lassas eller
siungas öpenbarliga j Templett, wthan allenasthe aff Bibliam,
Item then Swenska och Finska Messon wille the ochså bruka,
Item war them forbudit holla några messor wthann Communicantes,
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Item Inuocatio santorum, Helgones åkallan och andra slijke Super-
stitiones oc Wijskipilsze låffwade the bårttleggia."
(Arw. VIII, 78.)

Det här är biskopens rapport om sitt besök i Nådendal. Någon
motsvarande redogörelse från klosterfolkets sida har vi inte, och vi
vet inte heller någonting om hur de avtvingade löftena uppfylldes.

Indirekt ger Mikael Agricolas rapport oss en hei del upplysningar
om klostret. Det bestod fortfarande av både systrar och bröder. Dess
”lärdom och leverne” hade under ett kvartssekel bevarat sin katolska
prägel. Systrarna hade fortsatt att sjunga birgittinernas marianska tide-
gärd med läsestycken ur Birgittas Sermo Angeltcus (Ängelns lovsång).
Nägon annan del av Birgittas revelationer brukade man knappast läsa
eller sjunga offentligt i kyrkan, frånsett att bröderna i sinä predikningar
ofta citerade sin ordensgrunderska.

På tai om mässan på folkspråket nämner biskopen både den svenska
och den finska mässan en antydan om att klostret och staden var
tvåspråkiga. Språkförhållandena inom klostret är vi annars helt okunniga
om.

Kort före biskopsvisitationen hade klostret haft besök av Åbofogden
Simon Thomasson, som för kronans räkning hade lagt beslag på en
betydande mängd kyrksilver, bl.a. fyra förgyllda kalkar och en förgylld
monstrans, Kungen behövde silver för sinä krigsförberedelser. Hotet
från Ryssland var ännu en gång överhängande och skulle snart övergå
i öppet krig. Omkring ett år senare kom kung Gustav för övrigt själv
över tili Finland och stannade där i nästan ett helt års tid.

Källorna förmäler inte om landsfadern under sin vistelse i Åbo be-
sökte det närbelägna Nådendal. Säkert är i varje fali att hän bland
mycket annat också sysslade med klostrets angelägenheter. Det var vid
denna tid som Jakob Teitt uppgjorde sitt "klagomålsregister” över gods
som olika personer med orätt hade fråntagit kyrkor, domkapitel och
kloster. Är 1556 uppgjordes också en utförlig lista över de av Nåden-
dals klostergods som ännu hade undgått förskingringen och över det
arrende mest ”in natura” som landbönderna på dessa gods hade
betalat (Leinberg s. 461 ff). Avsikten med förteckningen framgår tyd-
ligt av överskriften:
”Tesse effterscriffne Landbönnder haffwe legat unndeer Nanndals Clos-
ter anno 56, Hvilcke Konunglig Ma:ttz fogter haffwer Wederkenntz
och skole giöre Regennskap före Anno 57. Och renntade tesse Effter-
schreffne Godz anno 56 som her efter Fölier

Fram tili denna tidpunkt hade klostret alltså själv förvaltat de om-
kring 100 gårdar eller gårdsdelar som förteckningen omfattar, Mest är
det fråga om smågods arrendet för de gårdar som betalade pengar
växlar i allmänhet mellan en och tre mark i året, några få betalade
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fyra eller sex mark. Bland godsen finns fortfarande Stenberga med
underliggande landbönder, medan däremot Helgå i Bjärnå saknas, det
hade alltså redan tidigare indragits.

Att närmare analysera den intressanta förteckningen ligger utanför
ramen för detta arbete, men en liten detalj förtjänar uppmärksamhet.
Bland de naturaprodukter som betalades finns jämförelsevis Stora mäng-
der ull, sammanlagt 19 lispund 10 marker, d.v.s. mer än 150 kilogram.
Här fick systrarna en del av den råvara som de använde i sitt stick-
ningsarbete!

Men från och med år 1557 upphörde alltså dessa inkomster. Kungens
fogdar övertog godsen, och abbedissan fick i stället kvittera ut ett
årligt underhåll. Klostret behövde inte längre någon syssloman, eller
”landbofogde”, som Sigfrid Göök (Geet?) kallade sig år 1536, och
också i övrigt minskade antalet anställda och tjänstefolk efterhand.

Under de första åren efter 1557 var det den unge hertig Johan på
Åbo slott som utbetalade klosterfolkets underhåll. Hän hade åtföljt fa-
dern på resan tili Finland, och som knappt tjuguåring hade hän sedän
utnämnts tili ståthållare och överbefälhavare, med en ganska självstän-
dig ställning och en stor del av landet i förläning.

I hertig Johans "Diarium över utgångna brev” finns bl.a. följande
anteckningar;

(10 april 1557) ”Att Erich Nichilson låter abbedissan i Nondals Klös-
ter bekomma en Slachteoxe.” (Bidr. t. Åbo st, h. VII b, s, 20).

(25 jän. 1558) ”Vnderhåld för Munkar och Nunnor i Nåndals Clös-
ter.” (26 jän.) ”Til Abedissan uthi Nåndalz Clöster om thet vnderhåld
them medelt ähr.” (s. 27).

(6 maj 1559) ”Til Simon Tomeson. Om Wax, tesslijkest att Hän
beställer någre par wantar af nunnerne i Nåndals Klöster.” (s. 42)

I en av sinä kvittenser nämner abbedissan Birgitta en tunna sait, som
hade getts henne för ett arbete hon gjort för hertig Johan. Också här
kan det vara fråga om stickning av vantar eller strumpor.

När gamle kling Gustav år 1560 slutade sinä dagar, efterträddes hän
som känt av sin äldste son, Erik XIV. Under de närmast följande åren
styrde hertig Johan ännu mera självständigt än tidigare på den Östra
sidan om Bottenhavet. Hän sörjde då också för Nådendalsfolket, som
efterhand minskade i antal. Enligt en uppgift fanns det år 1558 fem-
ton systrar och sex munkar, men hara några år senare tycks munkkon-
ventet ha värit upplöst, och en enda präst betjänade de systrar som
fanns kvar. Av de övriga bröderna kan några ha avlidit, men sanno-
likt fanns det också sådana, som av omständigheterna tvingats lämna
klostret. Den Olof Martini, som silverskatteregistret år 1571 omtalar
som kyrkoherde i Lempäälä, kan vara identisk med Nådendalsbrodern
Olof Mårtensson (i så fall efterträddes hän tydligen i Lempäälä av sin
medbroder Andreas Petri!).
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Hertig Johans polska gemål, Katarina Jagellonica, hann vistas ett drygt
halvår i Finland, innan hon år 1563 med sin man tvingades bege sig
tili Sverige och tili fångenskapen på Gripsholm. Under denna tid stif-
tade hon den bekantskap med systrarna i Nådendal som hon senare under
sin tid som drottning fortsatte per korrespondens.

Den 17 april 1564 utfärdade abbedissan Birgitta ett brev (HTF 1973,
s. 66), som jag redan omtalat i ett tidigare kapitel, däri hon intygar att
Jöns Filpusson ”för en 50 åhr sedän eller något mähra” på gamla dagar
hade gett sig in i klostret och då medfört det senare omtvistade godset
Hulkis i S;t Karins. Abbedissan utfärdar brevet tillsammans med ”alla
sinä konventssystrar”, men nämner inga bröder. Hon konstaterar i slu-
tet av brevet att man nog tidigare hade haft ett ”klosterbrev” på godset,
men detta hade några år tidigare fråntagits dem tillsammans med andra
klosterbrev, "efter saligh konungh Göstafs befalning".

Är 1565 tycks abbedissan Birgitta ha avlidit (eller avgått) och efter-
trätts av en syster Anna Nilsdotter, som är helt okänd, frånsett några
kvitton utfärdade 1565 och 1568. Hon följdes i sin tur av abbedissan
Birgitta Knutsdotter (Kurck, yngre ätten), som var systerdotter tili bis-
kopen Arvid Kurck. Hennes far, lagmannen Knut Eriksson, gifte sig
med Elin Kurck år 1489, och syster Birgitta var därför säkert vid det
här laget redan tili åren kommen.

Kort efter att kung Erik år 1568 hade avsatts och brodern Johan
valts tili konung anhöll Nådendalsabbedissan i ett brev tili den nye
kungen om fortsatt skydd och underhåll för klosterfolket Klostrets in-
vånare omfattade då enligt brevet ”en hop korsystrar och några perso-
ner med deras predikant av brödernas konvent, likaledes några gamla,
vanmäktiga kvinnor, som hade värit där med dem alltsedan deras ung-
dom, därtill deras legofolk, som tillreder deras spisning” (se Leinberg
s. 289). Tili detta brev bifogades troligen den förteckning över deras
årliga underhåll som finns bevarad (Leinberg s. 471 f). Listan omfattar
utom 150 mark i pengar och nio läster spannmål i året bl.a. oxar, får,
fläsk, sait, smör och humle. Dessutom flera slags fisk, både färsk, sal-
tad och torkad, allt från sill och strömming tili lax och ”finska gäd-
dor”. Tili de utlovade "persedlar” som nunnorna aldrig hade fått hörde
höns, ål och sälspäck.

De enda punkterna på listan som inte är livsförnödenheter är tre
fat järn och 100 dagsverken. De har säkert beviljats med tanke på
klostrets och klosterkyrkans reparationer, som tydligen hade lila försum-
mats under årens lopp.

Kiing Johan svarade välvilligt på abbedissans brev och lovade sorja
för både systrarna och deras predikant. Några år senare förlänade hän
dem också Karvetti gods, beläget i klostrets närhet. För övrigt tycks
klostret ha haft kvar sin förfoganderätt över en del åkrar, ängar och
holmar i dess närmaste omgivning.
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Det finns mycket som hade förtjänat att omtalas, om man ville ge
en fyilig bakgrund tili de sista årtiondena av klosterfolkets historia. Men
också en summarisk överblick skulle få alltför Stora proportioner i jäm-
förelse med det lilla vi vet om de sista klostersystrarna. Låt mig bara
påminna om kung Johans förhandlingar med påvestolen, om den påv-
liga legaten Antonio Possevinos vistelse i Sverige (och Vadstena), om
katolska prästers verksamhet i Stockholm, om nordiska ynglingars stu-
dier vid katolska skolor i utlandet. När man läser om de fyra Raumo-
bröderna Jussoila, som hörde tili denna skara och som hade fostrats som
katoliker av sin mor, frågar man sig om denna och andra i tysthet
katolska familjer hade kontakter med Nådendal eller om de gamla syst-
rarna där levde isolerade från yttervärlden. Korresponderade de med
Vadstena? Fick de något slags nyheter om allt det som hände ute i den
katolska delen av Europa?

I varje fali tycks systrarna ha bibehållit sinä kontakter med den
katolska drottning Katarina, vars inflytande bidrog tili kung Johans
intresse för kyrklig och liturgisk förnyelse. Också en förnyelse av klos-
terlivet hörde tili hans planer. En förordning härom finns i den ”Nova
ordinantia ecclesiastica” som antogs vid ett kyrkomöte i mars 1575. Ar-
tikeln om kloster (Leinberg s. 290) börjar med att beklaga att ”the
sköne huus och bygningar både i städer oc på landzbygdenne, som man
haffuer kallat Kloster, så iämmerliga mestadeels förstörde äro”. Visser-
ligen hade de tidigare missbmkats, står det, men om husen hade stått
kvar, kunde de ha vänts tili ”itt Christeligit bmk”. De som ännu finns
eller lätt kan iståndsättas bör därför användas.

Artikeln föreslår att gamla, ålderstigna och förlamade prästmän, men
också andra ”som til werlden ingen lust hade” kunde levä där ”vthi
böner och gudeligheet, predica, läsa och siunga Gudz ordh, effter then
rettha Religion som i Rijket brukas, vthan alt Affguderij”. I kvinno-
klostren kunde samlas gamla matronor och jungfrur, som inte ville eller
kunde gifta sig, för att levä i stillhet och gudlighet, lära och undervisa
varandra och hållas tili tukt och goda seder, fortsätter artikeln. Klos-
terfolket kunde också fostra föräldralösa barn, lära dem läsa, skriva,
sjunga och sömma o.s.v. Några klosterlöften fick dock inte avges, man
skulle kunna ”bege sig ut igen” med föräldrars eller förmyndares sam-
tycke.

Ungefär vid samma tidpunkt som denna ordinantia utfärdades, hade
systrarna i Nådendal i ett brev tili drottning Katarina klagat över sin
höga ålder och över att det inte fanns yngre systrar, som kunde ta över
efter dem. Drottningens svar är daterat den 20 maj 1575 och skrivet
på latin. Antagligen var det någon av hennes katolska kapellaner som
förde pennan. Kyrkomötet har nu beslutit att återupprätta klostren, skri-
ver drottningen, och systrarna bör därför om möjligt ta in tili sig
unga dygdiga flickor, som de kan fostra i gudsfruktan, gudskärlek och
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ödmjukhet, i den heliga katolska och apostoliska kyrkans tro, och som
kan lära sig att bedja och sjunga enligt klostersystrarnas gamla konsti-
tutioner och regler. Drottning Katarina lovar också att hjälpa dem i
deras materiella behov och anbefaller sig själv, sin man och sinä barn
i deras förböner.

Som Leinberg framhåller (s. 292), gick den polskfödda drottningen
nog längre än vad ordinantian egentligen medgav. Hennes gemål kun-
gen uttrycker sig försiktigare i ett brev av den 8 augusti 1576, men
också i hans brev finns en paragraf, som av en senare hand i marginalen
försetts med anteckningen "Papisticum” (Leinberg s, 472 f).

Kungens brev tili systrarna gäller i första hand de ytterst nödvän-
diga reparationerna av klostret. Bland annat hade kungen hört att taket
var så fördärvat, att valvet när som helst kunde ge vika på grund a\r

vätan. Hän hade nu befallt sin fogde Christoffer Blom att använda
150 årliga dagsverken från närbelägna socknar för reparationsarbetet.

Kungen hade också fått veta att några av systrarna sedän början av hans
regering var ”i Gudi afsomnade, så att icke flere ähnn fyre quar wore”.
Deras underhåll avkortades därför med tre läster spannmål, som i stäl-
let skulle användas för bygget. Men (och här följer den ”papistiska”
paragrafen) om hän får höra att några åldriga änkor eller flickor ville
ge sig in i klostret i Guds tjänst, ville hän gärna i framtiden på nytt
öka underhållet. Hän såg också gärna att personer både av adeln
och andra som led av något lyte eller någon icke smittosam sjuk-
dom, t.ex. ”the som något bräck kunna haffue på theres hörelse, Syn
och gång, Blinde och halte eller andre förlammedhe”, finge inträda
i klostret för att där tjäna Gud, dock så att de hade sinä särskilda
”våningar”.

Men de få kvarlevande Nådendalssystrarna var nog för gamla och
för trötta att börja fostra någon ny generation av systrar eller ta hand
om sjuka eller handikappade. Något bistånd från moderklostret var inte
heller numera att vänta, även om Vadstena efter den påvliga lega-
tens besök upplevde en kort förnyelseperiod och t.o.m. intog en del nya
systrar.

Sommaren 1577 fick kungaparet meddelandet att också abbedissan
Birgitta Knutsdotter hade avlidit, och därmed måste de väl nog skrin-
lägga alla förhoppningar om birgittinklostrets återupprättande. I ett brev
tili de tre återstående systrarna av den 26 augusti 1577 meddelade drott-
ningen visserligen att hon hade utverkat kungens löfte att också i fort-
sättningen ge dem deras nödtorftiga underhåll. Men ungefär samtidigt
beslöt kung Johan att göra klosterkyrkan tili församlingskyrka i stället
för kyrkan i det närbelägna Keso, som blev annex, ett beslut som dock
verkställdes först några år senare.

Trots allt fortsatte reparationen också av klosterbyggnaderna både
på munkkonventets och systrarnas sida visserligen med många av-
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brott på grund av fogdens försumlighet, Men de stod nästan helt tomma.
De få nunnorna behövde inte mycket plats, om de överhuvud bodde
kvar i klostret. Efter att klostrets "ladugård” år 1581 hade överlåtits
tili prästbol och kyrkoherden år 1584 hade övertagit alla klostrets tidi-
gare ägor, bodde den sista ensamma systern antagligen ute i staden.

I ett brev tili sin fogde i början av år 1580 talar kung Johan ännu
om "abbedissan och konventssystrarna” i Nådendal (som inte hade sitt
utlovade underhåll), men hän var tydligen illa underrättad. Det fanns
då bara två systrar. En av de tre, Birgitta Karlsdotter, saknas i räken-
skaperna redan år 1578. Syster Margareta Pedersdotter (Tönne) kal-
las år 1578 abbedissa, hon avled före december 1582, då Elin Knuts-
dotter (i räkenskaperna ibland kallad Persdotter) var den enda som
återstod. Hon lyfte understöd för sig och sitt tjänstefolk ända tili sin
död år 1591. Några få år därefter efter Karl IX:s trontillträde
kom slutet också för moderklostret i Vadstena. Därifrån drog de sista
systrarna i landsflykt tili drottning Katarinas fädernesland Polen.

De tomma klosterbyggnaderna, som Äbofogden på 1580-talet mot-
villigt hade försett med nya pärttak, bar sedän dess genom vanvård
och åverkan helt skattat åt förgängelsen. Kvar står nu fyra århund-
raden efteråt endast klosterkyrkan, delvis ombyggd och tillbyggd.
Också den har härjats av brand, lyckligtvis utan att helt förstöras. Nu-
mera är den pietetsfullt restaurerad, och några av de få bevarade kyr-
kotextilerna och konstskatterna har återfått en hedersplats i kyrkorum-
met däribland det törnekrönta Kristusansiktet.

Ute på kyrkogården vilar kvarlevorna av några av klosterfolket. En av
dem är antagligen abbedissan Birgitta Kurck, vars grav ännu på 1740-
talet fanns inne i ett hörn av kyrkan. Den var försedd med inskriften:

”Här ligger then edle och välbördige syster Birgitta Knutsdotter Korcke,
Abbatissa. 29 Junii anno 1577. Guds alsmächtig henne en frögdefull
uppståndelse förläne, för sin kare Sons Jesu Christi förskyllan skull
allena.”*

• Om domprosten Hans Petri se K. Pirinen, Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla,
s. 243.

Hertig Johans af Finland Diarium öfver utgångna bref, utg. K. G. Leinberg,
Bidrag tili Åbo stads historia VII b, 1891.

Om abbedissan Anna Nilsdotter m.fl. se K. G. Leinberg, Annu en abbedissa i
Nådendals kloster, SSLF, Förhandlingar och uppsatser 11 (1897), s. 188 f.

Gravskriften över abbedissan Birgitta Kurck, se S. G. Elmgren, Nådendals kloster-
ruiner (1863), s. 33 f.

Framställningen av de sista årtiondena i klostrets historia bygger i stor utsträckning
på det material som Leinberg har publicerat i De finska klostrens historia, i sht s.
289 ff och 471 ff.
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Epilog

När jag förberedde den senare delen av detta arbete, tvekade jag mel-
lan alternativen att begränsa det tidsmässigt och i stället ge skildringen
en fylligare bakgmnd, eiler att föra det ända fram tili slutet, med en
mera summarisk framställning av tiden efter reformationen. När jag
valde det senare alternativet, var det för att trots allt ge läsaren en
överblick av klostrets historia ända tili det bittra slutet. Samtidigt har
jag värit medveten om min egen inkompetens just i fråga om denna
sista tidsperiod, som jag inte har sysslat med under min tidigare forsk-
ning. Lika medveten är jag också om att arbetet har många brister,
många områden kunde ha behandlats mera i detalj eiler mera på djupet.

Någon mera inträngande materialanalys eiler några psykologiska djup-
lodningar har jag inte heller gett mig in på. Alla försök i den riktningen
hade i varje fall fört mig ut på hypotesernas gungfly, och som jag
redan antydde i inledningen, tror jag historikerns uppgift är att såvitt
möjligt hålla sig på fast mark. Jag hoppas i varje fall att de glimtar
som källorna har gett oss av klosterfolket i Nådendal i ali sin knapp-
het talar för sig själva och kan öka vår förståelse för en numera myc-
ket försummad tidsperiod i Nordens och kristenhetens historia.
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Använda förkortningar

AC Acta Cameralia
Arw. Arwidsson (Handlingar tili upplysning af Finlands häfder)
Bidr. Bidrag tili Finlands historia
BU Birgitta, Uppenbarelser (utg. av Klemming)
Erik FL jb. Erik Flemings jordebok
FMU Finlands Medeltidsurkunder
HA Historiallinen Arkisto
HTF Historisk tidskrift för Finland
Ivar FL jb. Ivar Flemings jordebok
KA K. H. Karlssons avskrifter
KB Kungliga Biblioteket (Stockholm)
KA Kyrkohistorisk Årsskrift (Sverige)
MB Svenska medeltidens bibelarbeten
PHT Personhistorisk tidskrift
RA Riksarkivet (Stockholm)
REA Registrum Ecclesiae Aboensis
SD Svenskt Diplomatarium
SFSS Skrifter utgivna av svenska fornskriftsällskapet
SRS Scriptores rerum svecicarum
SSLF Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet
THA Turun historiallinen arkisto
Ä. sv. jr. sl. Äldre svenska frälsesläkter
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Käll- och litteraturförteckning

Förteckningen upptar främst de urkundssamlingar och äldre källor som
mitt arbete i huvudsak bygger på. Av annan litteratur har jag i allmän-
het medtagit endast arbeten som har direkt samband med Nådendal
eller som jag har använt för att teckna bakgrunden tili klostrets histo-
ria. Mera tillfälligt dterade arbeten eller artiklar hänvisas tili endast i
slutnoten tili resp. kapitel.
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Personregister

För överskådlighetens skuli har ett särskilt register uppgjorts över birgit-
tinskt klosterfolk.

Medeltida personer är i registret i allmänhet ordnade enligt förnamn,
men också några kända släktnamn har medtagits. Namn på nutida per-
soner har kursiverats.

Några ovidkommande, endast i förbigående nämnda personer har icke
medtagits i registret.

I. BIRGITTINSKT KLOSTERFOLK
Där ingenting annat anges, är det fråga om systrar och bröder i Nådendal.

Acho Johannis se Åke Jönsson
Adlize Nilsdotter (Stjernkors) 71f 77

97
Andersdotter 71

Andreas Petri, prästbroder (?) 184
188

Anna Fickesdotter, abbedissa i Vad-
stena 146

Anna Jönsdotter (1) 51f, 72 75
111 not

Anna Jönsdotter (2), abbedissa 108
111 not 113 135

Anna Jönsdotter (3) 121
Anna Mattsdotter (1) 113
Anna Mattsdotter (2) 140
Anna Nilsdotter, Vadstena och Nå-

dendal 148
Anna Nilsdotter (Nicolai), abbedissa

189
Anna Pedersdotter (Lille) 127 162
Anundus Ingonis, prästmunk i Vad-

stena och Nådendal l6of 176
Arvidus Nicolai (Arvid Nilsson),

prästbroder i Vadstena, konfessor
i Nådendal 40 190 f 112ff 121ff
127 f 135 f 139

Benedikt, broder i Munkaliv 16
Bengta Filpusdotter (Jägerhorn) 121
Birgitta Andersdotter, Vadstena ooh

Nådendal 147 f 152 f
Birgitta Anundsdotter 52f
Birgitta Bengtsdotter (Djäkn?) 127
Birgitta Filpusdotter (Jägerhorn) 90

Birgitta JönsdotterNobis 35 50f 109
123

Birgitta Jönsdotter, abbedissa 79 109
Birgitta Jönsdotter 127
Birgitta Karlsdotter (Bonde), Vad-

stena 67
Birgitta Karlsdotter 192
Birgitta Knutsdotter (Kurck), abbe-

dissa 189 191 f
Birgitta Nilsdotter (Stjernkors) 98
Birgitta Olofsdotter, Vadstena 22
Birgitta Olofsdotter 172
Birgitta Pedersdotter (Karpelan) 51
Birgitta Pedersdotter, Vadstena och

Nådendal 147 153
Birgitta Pedersdotter, abbedissa 79

126 170 185 f 188 f
Birgitta (Jopsdotter?) Valtis 114 123
Botolf Håkansson, konfessor i Vad-

stena 60
Budde, se Jöns
C se också K
Clara 51 123

Dorothea 98

Elin Jönsdotter (Tavast) abbedissa (?)
78 109 179

Elin Knutsdotter (1) 35 50f
Elin Knutsdotter (2) 192
Elin Laurensdotter 98
Elin Olofsdotter 142
Elin Pedersdotter (Karpelan) 51
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Elin Pedersdotter, Vadstena 147
Elin Svensdotter, Vadstena och Nå-

dendal 147 150 153
Elisabeth Gjordsdotter, Vadstena och

Nådendal 147
Elseby Stensdotter (Renhuvud) 107

120 153
Ericus Johannis, konfessor i Vad-

stena 19 24
Ervasti, lekbroder 123
Gervinus Petri, konfessor i Vadstena

15f 20
Greta Nilsdotter 25 35 45 48f
Gudmar Fredriksson, prästbroder i

Vadstena 24

Hannus Filpusson, prästbroder 62f
Hans Borquardsson, konfessor i Vad-

stena 36ff 41 43
Hans Kyle, prästbroder i Vadstena,

”fader” i Nådendal 19 21f 36ff
43 58ff 61 84

Hans Ragvaldsson 141 143 157
Hans Svensson (Johannes Suenonis),

prästbroder i Vadstena 153 f
Haquinus (Håkan), konfessor 63f
lii

Helena (Elin) Hinzadotter, Vadste-
na och Nådendal 29 43 62 69

Henrik Finke, troligen lekbroder 39
49 61

Henricus Matthei, prästbroder 156
175 f

Henricus Michaelis, konfessor 114ff
139 143 f 156

Ingeborg Gertsdotter, abbedissa i
Vadstena 56 60 73

Jacobus Johannis, prästbroder (?)
140

Jakob, prästbroder i Maribo 20
Johannes Bernardi, prästbroder i

Vadstena, "fader" i Nådendal 19ff
29 34ff 59 84

Johannes Erici, prästbroder 153
Johannes Haquini, prästbroder i

Vadstena, ärkebiskop 20 22
Johannes Hildebrandi, prästbroder i

Vadstena 23f
Johannes Kylonis, se Hans Kyle
Johannes Matthei, konfessor i Vad

stena 117 145 f 152 l6Bf

Johannes Nicolai, diakonbroder i
Vadstena 137

Johannes Petri, prästbroder i Vad-
stena 84

Johannes Petri, konfessor i Maribo
20

Johannes Rabin, ordensvisitator 69
Johannes Suenonis, se Hans Svens-

son
Jonas Alfsson (Johannes Alveri), lek-

broder i Nådendal och Vadstena
50 61

Jöns (Andersson) Budde, prästbro-
der 63 66 79 80ff 114 131

Jöns Nilsson, lekbroder 108

Karin Magnusdotter 89
Karin Nilsdotter (Garp?) 113
Karl Filpusson (Jägerhorn), präst-

broder 62f 69f 73
Katarina Algotsdotter, Vadstena och

Nådendal 147 153 160 164
Katarina Bengtsdotter, ”moder” i

Nådendal, abbedissa i Vadstena 22
25 not 37 60

Katarina Dansdotter, Vadstena och
Nådendal 22 43

Katarina Eriksdotter, Vadstena och
Nådendal 15 34 43 47 not

Katarina Hermansdotter (Fleming)
121 181

Katarina Johannis (Hansdotter), ab-
bedissa 107 f 134 f

Katarina Jönsdotter 51
Katarina Olofsdotter (1) 25 45 48f
Katarina Olofsdotter (2) 51
Katarina Pedersdotter (Bonde), ab-

bedissa i Vadstena 107
Katarina Skofadhs 46 53
Katarina Ulfsdotter, dotter tili den

heliga Birgitta, ”moder” i Vad-
stena 117 137

Klemens Civikin, prästbroder i Vad-
stena och Nådendal 22 34 36 43

Klemens Martini, diakonbroder i
Vadstena och Nådendal I46ff 150

Klemens Petri, konfessor i Vadstena
109 f 116

Kristin, se Kristina
Kristina Hansdotter Rödh, Vadstena

och Nådendal 22 43
Kristina Jönsdotter 71
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Kristina Laurensdotter 71
Kristina Magnusdotter l64ff l6Bff
Kristina Nilsdotter 71
Kristina Olofsdotter 72

Lars Larsson Skytte, prästbroder (?)
46 52f 61 63

Laurens Håkansson, lekbroder i Vad-
stena och Nådendal 12f l6f 22f 28
43 83

Lucia Olofsdotter (Skälge) 17 28 31f
46f 51 72 78 96 99ff 106 108 112f
117 119ff 126 f 135 152 179 f

Lukas, prästbroder i Vadstena och
Italien 20f 25 not

Magnus Håkansson, lekbroder i Vad-
stena 74ff

Magnus Unnesson, konfessor i Vad-
stena 37f 46 60 66f 73ff 84

Margareta Arvidsdotter, Vadstena,
”moder” i Nådendal 29 34 37f 43
62 69

Margareta Jönsdotter, abbedissa 127
144 164 170

Margareta Laurensdotter 25 35 45
Margareta Magnusdotter 126 178
Margareta Pedersdotter (Kyle), Vad-

stena och Nådendal 21f 28
Margareta Pedersdotter (2) 170
Margareta Pedersdotter (Tönne), ab-

bedissa 192
Margareta Stensdotter (Renhuvud)

120
Margit (1. Kristina) Bengtsdotter

(Krok) 43f 50
Margit Jakobsdotter, postulant 34 45
Marquardus, konfessor i Marienwol-

de 68
Marta Eriksdotter 108 110 not
Marta Haquinsdotter 142
Mattias 109
Matthias Olavi 142 f 151 f 155f
Mechtild Pedersdotter (Ulf), Vadste-

na 21
Michael, prästbroder i Vadstena 110
Michael, prästbroder (?) 157f
Michael Meltizer, prästbroder i Ma-

rienbrunn (och Nådendal?) 116
128 158

Michael Johannis Supalt, prästbroder
108 f 114

Michael Sunonis, konfessor i Vad-
stena 67

Nicolaus, konfessor 40 108f
Nicolaus Johannis, prästbroder 108
Nicolaus Erici, prästbroder 140 142
Nils Ragvaldsson, konfessor i Vad-

stena 148

Olof Andersson, prästbroder 52f 63
73 82 132

Olof Andersson (2), lekbroder (?)
142 144

Olof Gunnarsson, prästbroder i Vad-
stena och Nådendal, biskop i Väs-
terås 28 36 43 82

Olof Jönsson, lekbroder 108
Olof Mårtensson, prästbroder (?) 176

188
Olof Pryz, lekbroder (?) 63
Peder Birgesson (?) 160
Peder Månsson, prästbroder i Vad-

stena, biskop i Västerås 157 f 172
183

Petrus, konfessor 158ff 170
Petrus Astronomus, broder i Vadste-

na 159
Petrus Ingemari, konfessor i Vad-

stena 137
Petrus Johannis, prästbroder (?) 160

172
Petrus Olavi (Peder Olofsson), präst-

broder 61 63ff 68f 114
Petrus Olavi, konfessor 127 134ff

144 158
Petrus Petri, konfessor 64 109
Rötger Bengtsson, diakonbroder i

Vadstena 74ff 79

Signild Jakobsdotter 107
Sigrid Henriksdotter, Vadstena och

Nådendal 29 43
Simon (Jonsson?), lekbroder i Vad-

stena och Nådendal 22 37 43
Staffan, lekbroder 123
Sven Thordsson, konfessor i Vadste-

na och Nådendal 145 f 149ff 159f
176

Thomas, prästbroder och ”fader” 39f
59ff 63 66 68f 73 75 77f 114

Thomas, lekbroder 153
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Törner Andersson, prästbroder i Vad-
stena 84

Valborg Torkilsdotter, abbedissa 184f
Wolfgang Sandizell, lekbroder i Gna-

denberg 115
Ursula 98

Valborg 51 Åke Jönsson, prästbroder i Vadstena,
biskop i Västerås 12ff 26 28 34 41
56 81

Valborg Joakimsdotter (Fleming), ab-
bedissa 169 f 176ff 184

IL ÖVRIGA PERSONER

Acho Johannis, biskop i Västerås, se
Klosterfolk

Agricola, se Michael
Albrekt målare (Albertus Pictor) 141
Alanus de Rupe, dominikan 146
Alf Skrivare 50
Anders, klosterbroder 152
Anders Gudmundsson, frälseman 52f
Anders Japsson, frälseman 71
Anders Kaland, rådman i Åbo 49
Anders Olofsson Sakko, borgare i

Åbo 48
Andreas de Nerpis, präst i Viborg 61
Andreas Petri, präst i Lempäälä 184
Anna Bengtsdotter, hustru tili Sten
Turesson Bielke 134
Anna Hansdotter (Tott), hustru tili

Henrik Bidz 140
Anna Jopsdotter (Kurck), hustru tili

Sten Henriksson 107 135
Anna Jönsdotter, borgmästarhustru i

Nådendal 140
Anna Klasdotter (Djäkn), mor tili

biskop Konrad Bidz 74
Anna Ljungesdotter (Scheel), hustru

tili Magnus Nilsson 164 f 170
Anna Olofsdotter, borgmästarhustru i

Nådendal 140
Anna Torkilsdotter (Byting) 32
Anna Vilmarsdotter, kusin tili Lucia

Olofsdotter 120
Antonio Possevino, påvlig legat 190
Anund Niklisson, borgmästare i Ulfs-

by (?) 52
Arcimboldi, Gianangelo, påvlig le-

gat 17lf
Arvid Bengtsson (Oxenstjerna) 34
Arvid Kurck, biskop i Åbo 149 152

156 f 166 I69ff 172 174 189
Arvid Lille, ärkepresbyter i Åbo 127

Barbara Olofsdotter, hustru tili Peder
Lille 127

Bengt Hamar, frälseman 65
Bengt Jönsson (Oxenstjerna), riks-

föreståndare 56
Bengt Krok, väpnare 35 43f 50
Bengt Lydiksson (Djäkn) 44 127
Bengt Thomasson, frälseman 22
Bernhard Skräddare, borgare i Kal-

mat 20
Berthelson, B. 10
Bertil Henriksson, skeppsmästare i

Nådendal 133
Bidz, se Henrik, Knut, Konrad
Bielke, se Erik, Sten
Birgitta (Bonde), hustru tili Nils

Sture 147
Birgitta, den heliga 10 I4f 20 26f

33f 43 45 57 77 79 83f 89 94f
102 107 117 123 125 137 165f
I6Bf 187

Birgitta Gustavsdotter (Sture), hust-
ru tili Knut Posse 128

Birgitta Hansdotter, borgarhustru i
Åbo 186

Birgitta Klasdotter (Djäkn), hustru
tili Henrik Svärd 100 103

Birgitta Magnusdotter (Porse) 34f
45 50

Björn Balk, biskop i Åbo 14
Björn verkmästare, byfogde i Nå-

dendal 93
Blom, Christoffer, fogde 191
Bo Jonsson (Grip), drots 23
Bonde, se Birgitta, Karl, Thord sarat

Klosterfolk: Birgitta, Katarina

Cecilia Filipsdotter, änka efter Nils
Kurck 32

Cecilia Ragvaldsdotter, borgarhustru i
Stockholm 31
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Christoffer Blom, fogde 191
Claus Rönnow, dansk marsk 82

David, danskt sändebud 171
Didrik Hansson, fogde i Åbo 128
Djäkn, se Anna, Bengt, Birgitta, Hen-

rik, Klas, Margit, Märta, Matts,
Nils

Dominicus, kyrkoherde iReso 93
Dominicus, penitentiarie i Rom 50
Donhoff Kalle, borgare i Åbo 78
Dorothea, drottning 55f

Elin Bengtsdotter, hustru tili Jöns
Håkansson 127

Elin Filpusdotter, hustru tili Herman
Fleming 121

Elin Jönsdotter, hustru tili Olof
Svärd 44

Elin Klasdotter (Kurck), hustru tili
Knut Eriksson 189

Elin Mattsdotter, hustru tili Henrik
Finkenberg 88

Elin Nilsdotter (Tavast), hustru tili
Nils Olofsson (Stjernkors) 63f 71
77 97

Elin Rötgersdotter, hustru tili Mag-
nus Fleming (?) 99f

Elseby, hustru tili Laurens Guldsmed
31

Elseby Nilsdotter, hustru tili Henrik
Buskman 49

Elseby Olofsdotter, hustru tili Matts
Andersson 113

Engelbrekt glasmästare 42
Ericus Suenonis, "electus" i Åbo 160

174 f
Erik av Pommern, konung 13 17 21

27 62
Erik XIV, konung 188f
Erik, präst i Viborg 151
Erik Äxelsson (Tott), riksråd 82 119

128
Erik Balk, skrivare i Viborg 151
Erik (Hermansson) Fleming, borg-

mästare 181
Erik (Joakimsson) Fleming, riksråd

175ff 181 f 185 f
Erik Kaland, borgare i Nådendal 93
Erik Lille, präst 127
Erik Niperts, riksråd 83
Erik Puke, väpnare 33f

Erik Stensson (Bielke) 34
Erik Trolle, riksråd 128
Erik Turesson (Bielke), riksråd och

ståthållare 133ff 143 f 150ff 156
Erik Åbjörnsson, frälseman 108
Ervast, skeppare 123
Eskil, biskop i Växjö 22
Eugen IV, påve 16

Filpus Jönsson (Jägerhorn) 33 35
not 89f

Filpus Karlsson (Jägerhorn) 62
Finvid Jönsson, frälseman 90
Fleming, se Erik, Herman, Ingeborg,

Ivar, Joakim, Johan, Laurens, Mag-
nus, Margareta, Peder, Valborg
(Klosterfolk)

Frese, se Jakob, Henrik

Gadh, Hemming, "electus” i Linkö-
ping 169 171

Garp, se Greger, Hartvig, Kristina,
Nils samt Klosterfolk: Karin

Geet, se Sigfrid, Thord
Georg, hertig av Bayern H4f
Gert, greve av Holstein 56
Gertrud, borgarhustru i Åbo 51
Gertrud, hustru tili Hans Suurpää i

Reval 163
Gjord Laurensson, borgmästare i

Vadstena 147
Greger Andersson (Garp), härads-

hövding 51 72
Gregers i Pakinais, donator 92
Greta Rötgersdotter, hustru tili Val-

demar Magnusson 99f
Grotenfelt, K. G. 85
Gunnar Ålänning, borgare i Väster-

ås 28
Gunnild, hustru tili Erik Turesson

(Bielke) 134 152
Gustav Eriksson Trolle, ärkebiskop

171 178
Gustav Vasa, konung 49 88 91 120

171 174ff 183ff 188 f
Gödik Fincke d.ä., frälseman 27 30

not
Gödik Fincke d.y., frälseman 30 not

44 55 65
Gödik Hennikason 30 not
Göran Hansson, fogde i Österbotten

169
Göök, se Geet
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Hadrianus VI, påve 175
Hannus van Kampen, Åboborgare 99
Hannus Rödh, borgare i Söderköping

(och Åbo?) 22
Hans, konung 107 119 124 f 128f
Hans Brask, biskop i Linköping

I6of 171 177 183
Hans Burmeister, borgare i Stock-

holm 162
Hans Chonnert d.ä., borgare i Dan-

zig 162f
Hans Chonnert d.y., borgare i Dan-

zig 163
Hans Flicke, borgare i Åbo 49
Hans Kröpelin, riksråd 12 23
Hans Pedersson, borgare i Åbo 142
Hans Petri, domprost i Åbo 185f
Hans Suurpää, borgare i Åbo och

Reval 162f
Hartvig Japsson (Garp), lagman 90

113 f 130
Hansen, R. lOf
Hebla Siggesdotter, hustru tili Erik

Fleming 185
Hemming, biskop i Åbo 10 163 169
Hemming Gadh, "electus” i Linkö-

ping 169 171
Henning, skrivare i Stockholm 109
Henrik, präst i Skepptuna 100
Henrik VIII, konung i England 170
Henrik Bidz d.ä., riksråd 28 41 44

74
Henrik Bidz d.y., riksråd 128 130

137 140
Henrik Buskman, borgmästare i Åbo

49
Henrik Calast, borgare i Nådendal

179
Henrik Finkenberg, rådman i Åbo 88
Henrik Frese, utnämnd domprost i

Åbo 97
Henrik Friis, kyrkoherde i Vendil

140
Henrik Hoveman, borgare i Liibeck

88
Henrik Klasson (Djäkn), riksråd 17

82 31f 34 41 44 62f 74 78 96
IOOf 108 113 127

Henrik Lelle, dominikanbroder 127
129 not

Henrik Magnusson, borgare i Nå
dendal 87f

Henrik Makerland, kyrkoherde i
Äyräpää 35 50

Henrik Pedersson (Karpelan), präst
51

Henrik Pedersson Lille 127
Henrik Stensson (Renhuvud), riks-

råd 169 f
Henrik Svärd, riksråd 31 40 99f 103
Henrik Wenne, domprost i Åbo 134

156
Herman Bremer, borgare i Liibeck

162 170
Herman (Magnusson) Fleming 181
Holmvid Johannis, kanik i Åbo 18
van Hoynghen, Johan 21
Horn, se Jöns, Klas, Krister, Matts,

Olof, Peder
Håkan Jönsson, kanik i Åbo 64

IngeBrun, borgare i Åbo 92
Ingeborg Magnusdotter (Fleming)

100 113
Ingeborg Akesdotter (Tott), hustru

tili Sten Sture d.ä. 129 f 133
Ingegerd, hustru tili Peder Karpelan

51
Ingemund, fogde på Åland 82
Ingemund Olofsson, präst 82
Innocentius VIII, påve 114f
Ivan 111, rysk tsar 119
Ivar (Joakimsson) Fleming, riksråd

130 176 f 179 181 f 184 186

Jacobus Johannis, domprost i Åbo
140

Jakob Frese, borgmästare i Åbo och
Reval 87

Jakob Henriksson, testator i Nåden-
dal 132 f

Jakob Teitt, kunglig skrivare 141
176 187

Jakob Ulfsson, ärkebiskop 106 f 119
12If 133 169 171

Jakob Wenne d.y., magister 184
Jeanne d’Arc 96
Jeppe Andersson 147f
Jeppe Pedersson (Me), lagman 107
Joakim Henriksson Fleming, riksråd

177
Joakim (Jakob) Joakimsson Fleming

176 f 179 181 f
Johan 111, konung 188ff
Johan Joakimsson Fleming 186
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Johan Karlsson, hövitsman i Åbo 23
Johan Kristersson (Vase), riksråd 82
Johannes XXIII (anti)påve 76
Johannes Djäkn, Magnus Tavasts

brevbärare 16 50
Johannes Drywer, notarie 79
Johannes vam Hagen, målare i Lii-

beck 88
Johannes Haquini, ärkebiskop, se

Klosterfolk
Johannes Magnus, ärkebiskop 183
Johannes Olavi, biskop i Åbo 145

149
Jop (Jeppe) Andersson 52f 62
Josef Pedersson, slottsfogde i Åbo

133 f 152
Jussoila, Johannes m.fl. 190
Juusten, Paul, biskop i Viborg 149

183 186
Jägerhorn, se Filpus, Jöns, Karl,

Mårten, Olof samt Klosterfolk:
Bengta, Birgitta, Karl

Jöns Arnikasson 71
Jöns Bengtsson (Oxenstjerna), ärke-

biskop 56 64 76 83 107
Jöns Filpusson (Jägerhorn), klostrets

syssloman 33 121 126 189
Jöns Friis, skräddare i Åbo 48
Jöns Gregersson, rådman i Nåden-

dal 140
Jöns Hansson, klostrets syssloman

32ff
Jöns Henriksson, borgare i Stock-

holm 91
Jöns Håkansson, väpnare 127 144
Jöns Laurensson, borgmästare i Nå-

dendal 93 140
Jöns Magni, kanik i Åbo 39
Jöns Michelsson, borgare i Åbo 108
Jöns (Nilsson) Tavast, kanik i Åbo

95f
Jöns Olofsson (Horn) 65
Jöns Olofsson (Tavast) 78 108
Jöns Pedersson, väpnare 121
Jöns Supalt, domkyrkosyssloman 108

Karin Nilsdotter (Tavast), hustru tili
Gödik Fincke d.y. 44 65

Karin Pedersdotter (Danske), hustru
tili Finvid Jönsson 90f

Karin Rötgersdotter, hustru tili Åbo-
borgaren Vilmar 99

Karl V, kejsare 170

Karl IX, svensk konung 192
Karl Filpusson d.ä. (Jägerhorn) 62
Karl Knutsson, konung 13 17f 19 27

49 55f 60 67ii 73 83 97 106f
178 180

Katarina, drottning (g m. Karl
Knutsson) 67

Katarina Andersdotter (Lindelöv)
140

Katarina Jagellonica, drottning 189ff
Kettil, biskop i Linköping 82
Klas Henriksson (Horn), lagman 128

169
Klas Lydiksson (Djäkn), häradshöv-

ding 32 78
Klemens VII, påve 175
Klemming, G. E. 116
Knut Bidz, frälseman 140
Knut Bosson, biskop i Linköping 15
Knut Eriksson, lagman 189
Knut Pedersson, borgare i Nåden-

dal 122
Knut Porse, konung Magnus Eriks-

sons styvfar 34
Knut Posse, hövitsman i Viborg 119

122 128 f
Konrad Bidz, biskop i Åbo 63 74

76ff 80 83 90 95 97 106 113 118
128 136 149

Krister Klasson (Horn), hövitsman i
Åbo 170

Krister Nilsson (Vase), drots 12 55f
Kristiern I, konung 55f 69f 76 82f

97 106 f
Kristiern 11, konung 128 171 174
Kristiern Frille, lagman 141
Kristina Jakobsdotter (Garp) 127
Kristina Rötgersdotter, hustru tili

Olof Skälge 31 99ff
Kristoffer, konung 13 17 23 27ff

32 55f 101
Kröpelin, Hans (Johannes), riksråd

12 23
Kurck, se Anna, Arvid, Elin, Nils,

Klosterfolk; Birgitta
Kylo Glotzow, väpnare i Kalmar

21 25 not

Lasse Finne, väpnare 51f 72
Lasse Henriksson (Skrivare), borgare

i Viborg 177
Lasse Månsson, fogde i Åbo 167
Laurens Axelsson (Tott) 119
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Laurens Frees, kyrkopräst i Kemi 35
Laurens Guldsmed, borgare i Åbo

25 31 87
Lars Ingemundsson, präst i Borgå 82
Laurens (Ivarsson) Fleming 181
Laurens Pedersson (Karpelan), präst

51
Laurens Skytte, kanik, se Klosterfolk
Laurens Suurpää, biskop i Åbo 120

130 133 f 136 f 145
Laurens Valdemarsson (Hagasläk-

ten), häradshövding 98 100
Lemberg, K. J. 10 91 191 192 not
Leo X, påve 157
Lilius, Henrik 10
Lucia Olofsdotter (Skälge), se Klos-

terfolk
Ludvig XII, konung i Frankrike 170
Luther, Martin 162 17If 175 177

Magnus Eriksson, konung 34
Magnus Fleming, frälseman 100
Magnus Laurentii (Grisfot), ärkedia-

kon i Åbo 135
Magnus Nilsson (Stjernkors), biskop

i Åbo 72 77 95ff 106ff 113 118ff
124 f 127ff 136 158 162

Magnus Nilsson (Friis), borgmästare
i Nådendal 126 140

Magnus Nilsson, borgare i Nåden-
dal 89

Magnus Nilsson, frälseman 164 167
Magnus Nilsson, häradshövding 103
Magnus Olofsson (Tavast), biskop i

Åbo 12ff I6f 19 23f 26ff 31 35
40ff 44 46 51ff 56ff 60 not 64 76
78f 87 91 95f 126 133

Magnus Valdemarsson (Hagasläk-
ten), kanik i Åbo 96 100

Maliniemi, A. 10
Margareta, drottning 27
Margareta, drottning (g. m. Gustav

Vasa) 85
Margareta (Joakimsdotter) Fleming

181
Margareta (Magnusdotter) Fleming

113
Margareta Mattsdotter, donator 172
Margit, hustru tili Claus Byting 89
Margit, hustru tili Pelle Pedersson 103
Margit Hermansdotter, hustru tili

Jöns Hansson 32
Margit Jönsdotter (Tavast) 78 108

Margit Mårtensdotter, hustru tili
Olof Brodersson (Skytte) 44

Margit Nilsdotter, borgarhustru i
Åbo 48

Margit Pedersdotter (Danske), hust-
ru tili Filpus Jönsson 89f 121 126

Margit Vibrudsdotter (Kortumma),
hustru tili Bengt Krok 35 43f 50

Märta Klasdotter (Djäkn), hustru tili
Jöns Olofsson (Tavast) 78

Martin Jönsson, fogde i Åbo 104f
120

Martin V, påve 76
Martin Luther 162 Ulf 175 177
Martinus, präst i Kimito 157
Mary, prinsessa av England 170
Mattias, präst i Karis 163
Mattias, d.h. Birgittas biktfar 84
Matts Andersson, frälseman 113
Matts Filpusson, häradshövding 140
Matts Hermansson, borgare i Stock-

holm 121
Matts Jönsson, donator 33
Matts Mattsson, borgare i Nådendal

93
Matts Mårtensson (Djäkn), riksråd

41 52
Matts Olofsson (Horn), domprost i

Uppsala 64 81
Matts i Päärnäspää 176
Matts Skalenberg, borgmästare i Åbo

87f
Mechtild av Hackeborn, mystiker 84f
Michael, mäster i Gdansk 156
Michel, dominikanprior 179
Mikael Agricola, biskop i Åbo 183

186 f
Måns Frille, hövitsman i Åbo 133

141 143
Måns Svensson, kunglig fogde 180

184
Måns, präst i Nousis 181
Mårten Filpusson (Jägerhorn) 126
Mårten Friis, präst 178
Mårten Hansson (Suurpää) 163
Mårten Johannis, präst 163
Mårten Olofsson Mulle, borgare i

Nådendal 133 176
Mårten Olofsson Venka, borgare i

Nådendal 133 176
Mårten (Martin) Skytte, biskop i

Åbo 44 183 f 186
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Märta Rötgersdotter, köpmanshustru
i Åbo 99

Nicolaus V, påve 56 95
Nicolaus Swert, studerande 40
Nils Ahdentaka, borgmästare i Nå-

dendal 93
Nils Andersson Sakko, borgare i Åbo

48
Nils Djäkn, frälseman 52
Nils Finvidsson, frälseman 90
Nils Gregersson (Garp), frälseman

108 113
Nils Kaland, borgare i Nådendal 93
Nils Jopsson Sillanpää, borgare i

Nådendal 133
Nils Kurck, riddare 31f 119
Nils König, biskop i Linköping 33

56
Nils Olofsson (Stjernkors), riksråd

35 41 71
Nils Ragvaldsson, ärkebiskop 55
Nils Skälge, frälseman 99
Nils Smeds 71
Nils Sture, riksråd 145

Olof, mäster i Gdansk 156
Olof Andersson, rådman i Stock-

holm 141
Olof Assarsson, frälseman 72
Olof Brodersson (Skytte), väpnare 44
Olof Brun, borgare i Åbo 186
Olof Friis, rådman i Nådendal 140
Olof Gunnarsson, biskop i Västerås,

se Klosterfolk
Olof Jönsson, borgmästare i Nåden-

dal 62 88 108
Olof Kirves, frälseman 142
Olof Kusta, präst i Åbo 52
Olof Lorber, borgare i Stralsund 162
Olof Magnusson, biskop i Åbo 18 29

34f 41 50 56ff 60ff 66 74 95
Olof Mattsson (Horn) 64
Olof Mårtensson (Jägerhorn) 180
Olof Nilsson, frälseman i Po jo 100

103
Olof Nilsson (Tavast), riddare 96

102
Olof Pedersson i Karstu 92
Olof Pedersson, borgare i Nådendal

155ff
Olof Skälge, frälseman 31 99f
Olof Svärd, häradshövding 40 44

Olof timmerman 181
Otto Rud, dansk befälhavare 149f
Oxenstjerna, se Arvid, Bengt, Jöns
Paul Juusten, biskop i Viborg 149

183 186
Paulus 11, påve 97
Paval Scheel, domprost i Åbo 147

153 160 162 f f I6Bff
Paval Skytte, väpnare 91
Peder, kyrkoherde i Jääskis 15lf

156 160
Peder Andersson, borgare i Stock-

holm 141
Peder Danske 90f 126
Peder Fleming, häradshövding 169f

186
Peder Karpelan, häradshövding 33

35 51 62 90 179
Peder Kyle, lagman på Öland 22
Peder Lille, häradshövding 127
Peder Månsson, biskop i Västerås,

se Klosterfolk
Peder Nilsson, borgmästare i Nå-

dendal 93 104
Peder Nilsson, borgmästare i Vadste-

na 147
Peder Olofsson (Horn), präst 64f 81
Peder Svärd d.ä. 91
Peder Särkilaks, präst 142 175 178
Peder Ulf, väpnare 21
Petrus, präst i Åbotrakten 66
Petrus Johannis Sild, studerande (se-

nare ärkediakon) 170
Petrus Martini, kyrkoherde i Uskela

176
Petrus Olavi, studerande i Greifs-

wald 127
Porse, se Birgitta, Knut
Posse, se Knut
Porthan, H. G. 85
Possevino, Antonio, påvlig legat 190
Puke, Erik, väpnare 33f

Ragnhild i Meltola 103
Ragnhild Pedersdotter (Danske),

hustru tili Paval Skytte 90f
Ramsay, J. 129 not 184
Rikissä Olofsdotter, hustru tili Anund

Niklisson 52
Rötger Ingesson, väpnare 31 93 99f
Rötger Olofsson, väpnare 100 103ff

120 126
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Scheel, se Anna, Paval
Sigfrid Geet, borgare i Nådendal

169 188
Sigfrid Kurin, borgmästare i Åbo

123
Silfverstolpe, C. 10
Simon Thomasson, fogde i Åbo 185

187 f
Skytte, se Laurens, Olof, Paval, Mar-

tin
Staffan Koute, borgare i Åbo 123
Sten Henriksson (Renhuvud), hä-

radshövding 107 120
Sten Sture d.ä., riksföreståndare

103ff 106ff 119 f 122 124 128f
133 136 151 180

Sten Sture d.y., riksföreståndare 148
152 f 160 169 171ff 178
Sten Turesson (Bielke) 134 f 143
Stjernkors, se Nils, Magnus samt

Klosterfolk: Adlize, Birgitta
Sture, se Birgitta, Nils, Sten, Svante
Sune Sunesson (Ille) 35
Suurpää, se Hans, Laurens, Mårten
Suvanto, S. 10
Svante Nilsson (Sture), riksförestån-

dare 128 130 133ff 144ff 147f
152

Sven Faber, borgare i Vadstena 147
Sven Spinke 53
Svärd, se Peder, Henrik, Olof
Sören Norby, dansk befälhavare 174

Tavast, se Elin, Jöns, Karin, Magnus,
Nils, Olof, Valborg samt Kloster-
folk: Elin

Teitt, Jakob, skrivare 141 176 187
Thideka timraerman 42
Thomas de Åbo, studerande 61
Thomas av Aquino, dominikanfilosof

165 f
Thomas Henrici, präst 23 39 61
Thomas Jönsson, fogde i Åbo 185
Thomas Olofsson, t.f. lagman 130
Thord Bonde, hövitsman i Åbo 92
Thord Bonde, dekan i Linköping 107
Thord Geet, borgare i Nådendal 169
Torkel Jönsson (Spåre) 184
Tott, se Anna, Erik, Ingeborg, Lau-

rens
Trolle, se Erik, Gustav

Valborg Jönsdotter, hustru tili Bengt
Lydiksson 44

Valborg Jönsdotter, Ragvald Sökares
hustru 88

Valborg Jönsdotter (Tavast) 78 177
Valdemar Magnusson (Hagasläkten),

väpnare 100
Vasa, se Gustav, Johan, Krister
Wenne, Henrik, domprost i Åbo 134

156
Wibrud Kortumma, frälseman 43 47

not
Vicke v. Witzen 21
Wilhelm, biskop i Eichstätt 114ff
Vilmar, borgare i Åbo 100

Åke Jönsson, biskop i Västerås, se
Klosterfolk
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Summary

The medieval Birgittine monastery of Finland, Nådendal or Vallis Gratiae
(in Finnish Naantali), was founded about 1440 by a group of monks
and nuns from Vadstena in Sweden, on the initiative of the Biskop of
Åbo (Turku), Magnus Olai Tavast. Finland was then part of the Swedish
kingdom and of the Church province of Uppsala. The locality first
chosen for the monastery proved unsuitable, and the foundation was
eventually placed just a few miles north of Åbo in what is now a little
town named after the monastery. The monastery church is still preserved
and nowadays used as a Lutheran parish church.

The present work is not intended to be a full history of the monastery,
but only a description of the people inside its walls, and also of their
friends, neighbours, benefactors etc. The written sources are scarce, almost
nonexisting for some periods, and therefore the result is rather like a
puzzle with many pieces missing. Not even the names of many monks
and nuns are known, and of others there are just the names and no
more. Only in a few cases we have some living glimpses, mostly given
in the correspondence between the monastery and its motherhouse.

The first chapters teli about the pioneers and their problems, about
the first native Brothers and sisters, about friends and benefactors, about
contacts with worldly and ecclesiastical rulers. In 1456 the last of the
Vadstena pioneers returned to Sweden. Shortly before their departure
two monks from Nådendal were the only representatives of the Swedish
kingdom at a general Chapter of the Brigittines held in Marienwolde
in Germany.

The General Confessor of Vadstena, Magnus Unnonis, and two other
monks visited Nådendal in 1462, staying there for several months. In
October that year the Bishop of Åbo, Konrad Bidz, finally "enclosed”
the monks and nuns of the Finnish monastery and consecrated their first
elected Abbess and General Confessor. After that the monastery was
self-governing, but friendly contacts were continued with the mother*
house, and help was asked in times of emergency.

In the 1480’s two Vadstena Brothers visited Nådendal, and one of
them, Arvidus Nicolai, stayed in Finland as General Confessor of the
monastery until his death some twenty years later, Together with another
brother he participated in a general Chapter held in Gnadenberg (Bavaria)
in 1487. In a letter to Vadstena in 1496 he described the hardships of
the monastery during the Great Russian War, aggravated by some very
hard winters.
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In spite of many hardships and difficulties the monastery and the
little town seem to have flourished during this time, about 1500, and
great crowds of pilgrims gathered from nearby and far away, especially
for feast days. But in 1508 no less than thirty-six brothers and sisters
died in a time of pestilence, and a letter was sent to Vadstena asking
for help. The Vadstena Confessor, Sueno Thordonis, came himself, with
a group of sisters and brothers. They stayed in Nådendal until 1512,
two of the sisters until 1514. In 1509 the Danes plundered Åbo and other
places in Finland, but this time the monastery was spared.

Some chapters of the book try to sketch the political and cultural back-
grounds and to paint a picture of some prominent members or friends
of the monastery. The last chapters teli about the slow decline of the
monastery after the political and ecclesiastical revolution brought about
during the reign of Gustaf Vasa.

During this last period there are very few personal glimpses of the
inhabitants of the monastery. The Brothers and sisters remaining were
tolerated by the king and given an allowance (since most of the monastery
property had been confiscated). In 1554 Bishop Michael Agricola visited
the monastery and made its inhabitants promise to become ”evangelical
persons”. Soon after that the last of the monks seem to have died or
left the monastery, but a number of nuns lived on; the last one did not

die until about 1590.
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