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FöretalDet är många som bistått mig med råd och hjälp under arbetet på
denna avhandling.

Först vill jag tacka min lärare, professor Oscar Nikula, och
hans hustru för ali uppmuntran och vänskap och alla goda råd under
dessa år.

Jag tackar också professor Eric Anthoni samt docenterna
Jarl G ali en och Kauko Pirinen för värdefulla råd och
påpekanden. Detsamma gäller doktor Toni Schmid i Uppsala.

Mitt tack gäller också professor Nils Erik Enkvist samt
lektor E. D. P e n d r y, vilka hjälpt tili att ge det engelska samman-
draget en oklanderlig språkdräkt.

Ett välförtjänt tack går tili de vänliga medarbetarna i Svenska
Diplomatariekommitteen och tili alla hjälpsamma tjänstemän på de
bibliotek och arkiv där jag arbetat, främst då Åbo Akademis Biblio-
tek, Uppsala Universitetsbibliotek, Svenska Riksarkivet och Kung-
liga Biblioteket i Stockholm samt, under det senaste året, Helsingfors
Universitetsbibliotek.

Tyvärr kan jag inte nämna vid namn alla goda vänner i Sverige
och Finland, som värit så frikostiga med sin hjälp, uppmuntran och
gästfrihet. Men de är alla inneslutna i min tacksamhet.

Jag framför också ett tack för de ekonomiska understöd som
möjliggjort avhandlingens fullbordan. Sådana understöd har erhål-
lits genom Kansler för Åbo Akademi och Akademiens konsistorium,
Historiska föreningen i Helsingfors och Svenska Vetenskapliga
Centralrådet samt Svenska Litteratursällskapet i Finland, som in~
tagit avhandlingen i sin skriftserie.

Manuskriptet avslutades i mars 1960, men några senare tillägg
har gjorts.

Helsingfors i juli 1960.
B. K.



Rättelser och tillägg

Sid. 19, rad 20 efter G. Carlsson tillägg (Hemming Gadh, s. 46 f)
Sid. 36, not 39, rad 1 står 3838 läs 3835
Sid. 51, not 84, rad 5 står expectatione läs exspectatione
Sid. 56, not 5, rad 1 står de biografiska uppgifterna om författarna läs upp

gifterna om författare och böcker
Sid. 62, rad 20 står djupsinning läs djupsinnigt
Sid. 77, rad 3 står Alkvin läs Alkuin
Sid. 77, rad 8 står Averrois läs Averroes
Sid. 132, rad 3 står eukaristian läs eukaristin
Sid. 147, rad 5 står Helsingerätten läs Hälsingerätten
Sid. 152, not 3, rad 3 står politiikka läs politiikasta
Sid. 168, rad. 19 och 20 bortfaller tankstrecken
Sid. 178, not 64, rad 1 står Lagmannen läs Underlagmannen
Sid. 207, rad 24 står finnländska läs finländska
Sid. 213, rad 13 står Praesulus läs Praesules
Sid. 213, not 25, Tome bortfäller
Sid. 245, rad 4 står kvartalstidskrift läs kvartalsskrift
Sid. 246, rad 10 står » läs »

Sid. 248, spalt 1 efter rad 22 tillägg
Antonius, präst i Stockholm, 222

Sid. 248, spalt 1, rad 28 står Averrois läs Averroes
Sid. 252, spalt 1, rad 24 efter 209 f tillägg 222
Sid. 252, spalt 1, rad 27 står 178 läs 178 (not)
Sid. 252, spalt 1, efter rad 34 tillägg

Matts, skolmästare, 222
Sid. 253, spalt 2, före rad 11 tillägg

Ragvald Ingemundsson, ärkediakon i Uppsala, 222



Använda förkortningar

AC Acta cameralia
Acta et proc. Acta et processus canonizacionis beate Birgitte
Auctarium Auctarium chartularii universitatis Parisiensis
CCSM Corpus codicum suecicorum medii aevi
Chartularium Chartularium universitatis Parisiensis
Clementinae Liber septimus eller Clementinae i Corpus juris canonici
Decreta Gratianus' Decreta i Corpus ."juris canonici
Decretales Gregorius IX:s Decretales i Corpus juris canonici
DHT Historisk tidsskrift (Danmark)
DS Diplomatarium suecanum
FFFT Finska Fornminnesföreningens tidskrift
FKHSH Finska Kyrkohistoriska Samfundets handlingar
FKHSA Finska Kyrkohistoriska Samfundets årsskrift
FM Finskt museum
FMU Finlands medeltidsurkunder
FT Finsk tidskrift
HAik Historiallinen aikakauskirja
HArk Historiallinen arkisto
HFHS Handböcker, utgivna av Finska Historiska Samfundet
HH Historiska handlingar
HLS Historiska och litteraturhistoriska studier
HTF Historisk tidskrift för Finland
HTutk Historiallisia tutkimuksia
HUB Helsingfors Universitetsbibliotek
HUBS Helsingfors Universitetsbiblioteks skrifter
KB Kungliga Biblioteket i Stockholm
KHKa K. H. Karlssons avskrifter
KLNM Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid
PG Patrologiae series graeca (ed. Migne)
PL » » latina »

RAP Svenska Riks-Archivets pergamentsbref
REA Registrum Ecclesise Aboensis eller Åbo domkyrkas svartbok
Rev. Revelationes sanctse Birgitta?
Sextus Liber sextus i Corpus juris canonici
SFSS Svenska Fornskriftssällskapets skrifter
SHT Historisk tidskrift (Sverige)
SKHÅ Kyrkohistorisk årsskrift (Sverige)
SRA Svenska Riksarkivet
SSLF Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland

THArk Turun historiallinen arkisto
UUB Uppsala Universitetsbibliotek
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Inledning
Källor och källkritik

INLEDNING

Den som i en avhandling vill skildra en person ur vår nordiska
medeltida historia, möter två svårigheter. Å ena sidan är det rent
personhistoriska källmaterialet så knappt, att en biografi i egentlig
mening är utesluten. Om man å andra sidan söker teckna en kulturell
och ideologisk bakgrund och placera personen in i hans historiska
sammanhang, blir materialet så mångsidigt, att det med nödvändig-
het måste avgränsas och sovras.

I denna undersökning om biskop Hemming av Åbo bar jag sökt få
med så mycket som källorna medger om biskopen personligen. Genom
lyckliga omständigheter äger vi faktiskt mera personhistoriskt käll-
material om Hemming än om de flesta andra av våra medeltida
biskopar och stormän i Finland men rikligt är materialet inte. I
andra rummet bar jag sökt tränga in i de kultur- och idehistoriska
sammanhangen. Mer än en skiss har det knappast kunnat bli, då
forskningen omfattat så vitt skilda områden som lärdoms- och
litteraturhistoria, teologi och juridik. Jag har också lagt mig vinn
om att skildra de allmäneuropeiska kultur- och kyrkohistoriska
sammanhangen, som kanske i någon mån försummats i vår fin-
ländska historieforskning, snarare än det speciellt nordiska eller
finländska. Av den politiska historien har jag i allmänhet endast
tagit med sådant, som värit väsentligt för att belysa de person-
historiska notiser vi äger om Hemming. I samband med kapitlet om
hans resa tili Frankrike å Birgittas vägnar har jag t. ex. sökt ge en
bakgrund tili de revelationer hän medförde om hundraårskriget och
påven Klemens VI. I kapitlet om Hemming och rikets furstar berörs
många händelser inom den nordiska politiska historien.
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En stor del av det urkundsmaterial som använts för denna av-
handling finns tryckt i Finlands medeltidsurkunder och Åbo dom-
kyrkas svartbok, i Svenskt diplomatarium och andra svenska och
nordiska urkundssamlingar. I andra hand kommer äldre berättande
källor, främst då den heliga Birgittas uppenbarelser samt akterna
från hennes kanonisationsprocess. Libellus de Magno Erici rege
samt Ericus Olai krönika hör också tili de äldsta källorna. Från
början av 1600-talet härstammar Johannes Messenius’ Scandia il-
lustrata och den finländska rimkrönikan samt Johannes Vastovius’
Vitis aquilonia. Kapitlet om Hemmings boksamling har krävt käll-
undersökningar av särskild art. En del av de äldre bokverken i
samlingen finns avtryckta i Mignes Patrologi, men verken från 1200-
och 1300-talet har i allmänhet endast funnits åtkomliga i medeltida
inkunabler eller handskrifter. Kapitlen om Hemmings studier och
resa tili Frankrike grundar sig delvis på material i urkundssamlingar
som gäller Englands och Frankrikes historia samt påvliga urkunder.
Också Chartularium universitatis Parisiensis har värit en viktig
källa.

Detaljerade källhänvisningar ges i litteraturförteckningen och
noterna. I detta inledningskapitel vill jag endast ge en del käll-
kritiska anmärkningar samt några rättelser och tillägg tili urkunds-
samlingarna.

FINLANDS MEDELTIDSURKUNDER OCH
ÅBO DOMKYRKAS SVARTBOK

Jag har redan i annat sammanhang anfört en del synpunkter på
dessa urkundssamlingar samt några rättelser tili en del av urkun-
derna.l) Några nya synpunkter och behov av rättelser och tillägg
har framkommit under det fortsatta arbetet på denna avhandling.

De handlingar och brev som jag använt omfattar urkunder och
handlingar från tiden omkring 1320 tili 1370 samt 1490 tili 1515,
dessutom enstaka urkunder från andra perioder. Ett jämförelsevis

i) HTF 1957, s. 125 ff.

KÄLLOR
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litet antal av dessa urkunder finns bevarat i original, i de flesta fall
i Svenska Riksarkivet. Det gäller t. ex. Åbo domkapitels brev tili
ärkebiskopen om Hemmings biskopsval (FMU 457) och biskop
Hemmings brev om moderns donation tili Uppsala domkyrka (FMU
484). Den sistnämnda urkunden är försedd med biskopens välbeva-
rade sigill.

Det stora flertalet av urkunderna från denna tid har bevarats i de
medeltida kopieböckerna främst Åbo domkyrkas svartbok samt
ett par andra kopieböcker från Åbo stift från 1400-talets slut eller
1500-talets början, de s. k. Skoklosters Codex Aboensis (Codex Särki-
lahti) och Biskop Magnus Stjernkors’ kopiebok.2 )

Några få av de brev som kopierats i Svartboken finns också
bevarade i original eller i andra kopior, och detta ger oss en möjlighet
att kontrollera kopistens tillförlitlighet. En jämförelse av t. ex. REA
153 och 176 med FMU 622 och 695, som bygger på originalhandlingar,
ger vid handen att skiljaktigheter i stavning och oväsentliga detaljer
förekommer men att kopian i stort sett överensstämmer med origi-
nalet. I många fall skrevs originalhandlingen ursprungligen i flere
exemplar, och små skiftningar i stavning och uttryckssätt kan ha
förekommit redan i dem.3 ) I ett fall (REA 136) är den variant av
urkunden som finns ien senare kopiebok (SRA B 15, f. 213) betydligt
utförligare än Svartbokens. 4)

Redan i originalhandlingar förekommer misstag i datering, namn
och dylikt så t. ex. i fråga om dateringen av biskop Bengts från-
fälle i brevet om Hemmings biskopsval (FMU 457). Risken för dylika
slarvfel blir ännu större i fråga om kopior eller avskrifter av kopior.
Ibland kan felen påvisas på grund av sammanhanget, ibland kan
man endast påpeka sannolikheten av att ett sådant fel förekommer.
I varje fall måste man alltid räkna med möjligheten av dylika miss-
tag.

Som jag tidigare påpekat (aa, s. 128 ff) finns det ett antal ur-
kunder från Hemmings biskopstid, som antagligen är feldaterade.
Stadgarna om tiondebetalning för Karelen och norra Österbotten, i
vilka datering och biskopsnamn inte överensstämmer (REA 110 och

2 ) Se J, Jaakkola, Vanhimmat historialliset kopiokirjamme, samt ds. företal
tili faksimilupplagorna av Svartboken och Codex Särkilahti. K. Pirinen, Turun
tuomiokapituli, s. 118.

3 ) Sven Andersson har i HTF 1949 (s. 56 ff) gjort några dylika jämförelser.
4 ) Variantens läsning finns angiven iDS 4673. Se härom nedan s. 29.

FINLANDS MEDELTIDSURKUNDER OCH ÅBO DOMKYRKAS SVARTBOK
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111), har jag hänfört tili biskop Bengts tid. s ) I fråga om Hemmings
förbud för prästerna att lämna stiftet (FMU 565, REA 151) har jag
uttalat förmodan att dateringen i Svartboken (och Skoklosters
Codex), 1352, är mera sannolik än 1350, som FMU anger enligt
Biskop Magnus Stjernkors’ kopiebok. REA 167, en urkund, väri
konung Magnus ger biskop Hemming frihet från skatt för fisket i
Abborfors, har jag omdaterat tili år 1347 (Svartboken har det i
sammanhanget omöjliga 1357). Den i fråga om året odaterade ur-
kunden REA 196, som av Hansen daterats tili något av åren
1365—70, hänför jag tidigast tili år 1367 eller 1368, alltså efter
biskop Hemmings död. Jag har också rättat några fel i REA 158, en
urkund som innehåller listan på de böcker Hemming skänkte sin
domkyrka.

Jag vill här tillfoga ytterligare några rättelser och anmärkningar
tili medeltidsurkunderna från 1300-talet.

FMU 560 (23/9 1349) bör falla bort, då den inte har något att göra
med Finland. Såsom påpekats i rättelserna tili Svenskt diplomata-
rium VI, s. 1145, är den »frater Johannes episcopus Abien-
sis» som där omtalas biskop i Abida (in partibus) och inte i Åbo.

Tili Hemmings synodalstatuter (FMU 624) skall jag återkomma
mera utförligt här nedan.

I REA 175 (8/1 1362) omtalas Johan Petersson, »canonicus Arosi-
ensis», vilket av Hansen med orätt ändrats tili »Aboensis». Johan
Petersson var kanik i Västerås.

Enligt muntlig uppgift av doktor I. Friedländer i Svenska Diplo-
matariekommitteen gäller REA 212 (FMU 782) Urban VI, inte
Urban V. I stället för 1370 bör årtalet därför vara 1386.

Bo Jonssons testamente (delvis återgivet i FMU 922) finns bevarat
i många olika avskrifter. I en av dessa, i SRA B 19 (tryckt i H.
Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare, I), lyder det stycke som gäller
gåvan tili Sigfridsaltaret i Åbo: »Jtem gifuer jagh S. Sigfridz
prouento i Åbo, som giordes effter min frende, her Nils Thureson,
[giffuer iagh] mitt godz i Finnlande, som heeter Kaxakyrta, medh
the qwarn som ther tili lyde —,» Som synes skiljer sig denna variant
betydligt från den som Hansen avtryckt, inte minst i fråga om
godsets namn, och den är mera sannolik.

5 ) Se om dessa urkunder Pirinen, Kymmenysverotus Suomessa, s. 225 ff.

INLEDNING. KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK
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Tili några av de urkunder från 1400- och 1500-talet som gäller
Hemmings translation skall jag återkomma.

Följande urkunder, som på något sätt har samband med Finland,
saknas i Finlands medeltidsurkunder:

Ett påvligt brev av den 14 juli 1341, väri biskoparna av Dorpat,
Åbo och Kurland får i uppdrag att försvara dominikankonventet i
Reval i en tvist med dekanen och domkapitlet i denna stad. 6 )

Ett påvligt brev av den 24 november 1342, väri påven beviljar
Johan Petersson ett kanonikat i Västerås, varvid biskopen och dom-
prosten i Åbo samt en kanik i Uppsala utses tili exekutorer. 7 )

Ett i Stockholm utfärdat intyg av den 1 juni 1351 på inbetalningen
av 333 mark, utgörande ett påvligt tionde från Åbo stift, samt 40
mark för två års inkomst från den vakanta kyrkan Vesilaks. B )

En supplik av den 17 juli 1352, väri konung Magnus anhåller
(utom om vad som omtalas i FMU 616) om ett kanonikat i Skara
för Rötger Hermansson (jmfr FMU 636). I ett samma datum ut-
färdat brev beviljas denna ansökan. 9 )

Ett utförligt brev av samma datum, väri påven ger biskop Hem-
ming i Åbo fullmakt att tili åtta kanonikat i åtta olika stift utnämna
de personer konung Magnus valt. lo ) Motsvarande supplik bar av-
tryckts i EMU 616.

Ett påvligt brev av den 16 maj 1358 tili ärkebiskopen i Uppsala
och övriga biskopar i den svenska provinsen med uppmaning att
förmå konung Magnus att betala sin skuld tili påvestolen. ll )

En förbindelse av den 4 september 1358, väri konung Erik Magnus-
son vid ett riksrådsmöte lovar att inte ålägga Södermanlands rustici
eller andra sinä undersåtar extra skatter. Också biskop Hemming
av Åbo beseglar brevet. l2 )

En den 9 augusti 1363 i Enköping utfärdad kvittens på delbetalning

6 ) Se J. Gallen, La province de Dacie de I'ordre des freres precheurs, s. 182.
L. Arbusow i Acta Universitatis Latviensis XVII, s. 364 (n. 127).

?) KHK a.
s) Tryckt i AC, n. 407.
9) DS 5362, 5369.
io) DS 5365.
ii) AC 569.
12) Tryckt i Historiska handlingar 11, s. 3. (Om proveniensen, se samma

arbete s. 1.) Datum, »feriä tertia post Egidii Abbatis», blir år 1358 den 4 septem-
ber, inte den 11, som anges i HH. Se L. Sjöstedt, Krisen inom det svensk-skånska
väldet 1356—1359, s. 37.

FINLANDS MEDELTIDSURKUNDER OCH ÅBO DOMKYRKAS SVARTBOK
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av konung Magnus och hans borgenärers, inklusive biskop Hemmings,
skuld.l3 )

Två brev av den 9 augusti 1364, utfärdade av den påvlige kamre-
raren i Avignon, om skuldbetalningen. l4 )

Två brev av den 12 december 1367, ocksä utfärdade av kamreraren
i Avignon, angående de avlidna biskoparna Hemmings och Henrik
Hartmanssons kvarlåtenskap. ls )

HANDSKRIFTERNA A 942 I KB OCH K 12 a I UUB
BISKOP HEMMINGS STATUTER

Det är sannolikt att det utom de bevarade kopieböckerna från
Åbo stift funnits åtminstone en tili, som tyvärr gått förlorad. Den
finns bevarad i två avskrifter från slutet av 1500-talet, handskriften
A 942 i Kungliga Biblioteket i Stockholm samt handskriften K 12 a
i Uppsala Universitetsbibliotek. Det är tydligt att båda dessa hand-
skrifter är avskrifter av en gemensam källa. A 942 innehåller dess-
utom i början och i slutet kopior av en del senare brev m. m.

M. A. Sainio har beskrivit handskriften K 12 a, men utan att
kanna tili A 942. 16) Hän gör därför en del förhastade slutsatser.

UUB K 12 a bär överskriften: »Een aff Copiall på Gamble Konun-
gars breff, statuter och recesser, sampi medh Biscopers breff och
Samtycker.» I handskriftens början finns en del krönikenotiser,
mest om nordiska helgon, samt anteckningar om de år då Åbo stad
eller domkyrkan brunnit, ända fram tili år 1593.17) Därefter följer
en urkund av år 1439 (pubi. av Sainio, s. 349 f) samt REA 103, 82,
85, 125, 123, EMU 1735, 2598, REA 151, 725, 119, 110, ett formulär för
riddared och en stadga av år 1348 (Sainio, s. 350), FMU 624, REA
460, 459, 498, 583, början av REA lll.is)

KB A 942 bär överskriften: »Een aff Copiall på gambleKonungars

13) AC 650.
14) AC 682 och 683.
15 ) AC 718 och 719. Samma ärende berörs ien påvlig anteckning av år 1371

(AC 776).
i6) K. A. Sainio, Eräs turkulaisperäinen lähdekokoelma, FKHSH 52, s. 342 ff.
17 ) Krönikenotiserna m. m. är avtryckta hos Sainio, aa, s. 344 f.
i 8) Handskriften har tydligen värit längre, något eller några blad på slutet

fattas.

INLEDNING. KÄLLOR OCH KÄLLKRITTK
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breff. De decimis caeterisque subsidiis Sacerdotum Finlandensium.
Skrifvet af en svensk prest i Åbo stift, omkring åren 1590—1600.»
Med A. I. Arwidssons stil har tillfogats anteckningen: »Af-
skrifterna bära pregel af slarf eller oförmåga att läsa gammal hand-
stil.»

Denna handskrift börjar med fyra brev av Gustaf Wasa, som
saknas i K 12 a. Men från och med s. 10 har skrivaren kopierat
samma källa som den nyss beskrivna handskriften. Också om den
gäller Arwidssons anmärkning att kopieringen inte är felfri, men
eftersom de båda kopisterna inte gör samma fel, måste man dra
slutsatsen att de inte kopierat varandra, utan en gemensam tidigare
källa.

I exakt samma ordning som i K 12 a har också A 942 både krönike-
notiserna och urkunderna. Men i stället för enbart REA 111 finns
här biskop Konrads brev av år 1478 (REA 670) med eität av REA
53 och 111, som här är fullständig. Sedän följer med andra, växlande
stilar nägra brev och anteckningar från 1500-talet.

Alla de urkunder som de båda handskrifterna har gemensamma
härstammar från 1300- eller 1400-talet. Den yngsta daterade ur-
kunden gemensam för båda handskrifterna (REA 583) är från 1457.
Bland krönikenotiserna är de fyra sista, om eldsvådor i Åbo på
1500-talet, delvis på svenska och betydligt mer detaljerade än de
tidigare. Det förefaller troligt att de tillagts av en senare hand eller
senare händer i den gemensamma källan, som ursprungligen kan ha
avfattats mot 1400-talets slut. (Den sista krönikenotisen från 1400-
talet är från 1473.) Handskrifternas gemensamma källa kan inte
vara Svartboken, som Sainio föreslagit. Dels innehåller de ju många
urkunder, som inte finns i Svartboken. Dels skiljer sig en del av
urkunderna i många detaljer från formuleringen i Svartboken. 19 )

En av de urkunder som inte finns i Svartboken (REA 725) före-
kommer i Skoklosters Codex Aboensis, dock som Sainio påpekat
med betydande variationer.2o ) Men den allra viktigaste urkund som

19) Se t. ex. handskrifternas avskrift av REA 119, som dessutom har ett
tillägg, som inte alls finns i Svartboken ooh som tydligen egentligen hört ihop
med någon annan urkund. Porthan (Opera, 11, s. 464) som genom Nordin fått
en avskrift av en handskrift som sannolikt är identisk med K 12 a (se I, s. 248
ff), hänför detta tillägg (om begravning av döda) tili den närmast föregående
urkimden, REA 725.

20) Sainio, aa, s. 343 f.

HANDSKRIFTERNA A 942 I KB OCH K 12 a I IJUB
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dessa båda handskrifter innehåller finns för övrigt inte alls bevarad
tili våra dagar, Jag avser då biskop Hemmings statuter av år 1352,
som i Finlands medeltidsurkunder (n. 624) avtryckts enligt K 12 a.
Varken Hansen eller Sainio som i en filologisk uppsats avtryckt
och undersökt dessa statuter 21 ) har värit medveten om deras
förekomst också i KB-handskriften. 22 )

Som jag redan nämnde, förekommer läs- och skrivfel i båda hand-
skrifterna. Men då de säilän innehåller samma fel, kan de i någon
mån rätta och komplettera varandra. Jag avtrycker därför statu-
ternas text enligt KB A 942 som ett bihang tili denna avhandling.

URKUNDER I SAMBAND MED SKRINLÄGGNINGEN

Några fragment av en brevregistratur från Linköpings stift i
Svenska Riksarkivets handskrift A 22 är en viktig kalla i fråga om
den påvliga tillåtelsen tili Hemmings kult och translation.23 ) De
innehåller nämligen bl. a. kopian av ett brev skrivet av ärkebiskopen
Jakob Ulfsson den 20 maj 1506. I detta brev tili biskoparna i Skara,
Strängnäs och Växjö om den heliga Ingrids förestående skrinlägg-
ning citerar ärkebiskopen i sin helhet ett påvligt hreve av den
16 juli 1497 om Hemmings och tre andra svenska helgonkandidaters
skrinläggning. Detta brev får i FMU (n. 4759) endast ett kort om-
nämnande. Hansen avtrycker i stället helt och hållet enligt en
avskrift hos Celse ett nastan likalydande påvligt brev, daterat
den 16 mars 1499. Den kopia av detta brev som Celse tydligen använt
finns bevarad bland Svenska Riksarkivets pappersbrev. Kopian är
blek och svårläst, men inte värre, än att man kan konstatera att
Celses och Hausens redaktion (FMU 4829) innehåller många slarvfel.
Dessutom finns en lucka i slutet tav brevet. Stycket bör lyda: » pie-
nani ac liberam facultatem coniunctim a duobus vei vni vestrum
aliis legittime jmpeditisVna cum publicacione miraculorum dictorum

21 ) Sainio, Piispa Hemmingin synodaalistatuutit vuodelta 1352. THArk X,
s. 55 ff.

22 ) Själv har jag blivit uppmärksamgjord på denna handskrift genom Svenska
Diplomatariekommitteens kartotek.

23 ) Om fragmentens proveniens se E. Nygren, Registra Ecclesie Lincopensis
11, s. 107. Herman Schuck, Ecclesia Lincopensis, s. 20 ff.

INLEDNING. KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK
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beatorum tenore presencium auctoritate apostolica concedimus fa-
cultatem —»

För jämförelsens skull citerar jag här motsvarande rader i brevet
i A 22, f. 47: » plenam et liberam fraternitati vestre coniunctim
aut duobus ex vobis ad minus tenore presencium auctoritate aposto-
lica concedimus facultatem.» I detta brev saknas satsen om kun-
görandet av helgonkandidaternas underverk, men för övrigt är detta
avsnitt både språkligt och sakligt riktigare än i papperskopian i
Riksarkivet. I denna upprepas ordet »facultatem», det första är
tydligt en felläsning av »fraternitati». Tillåtelsen för en biskop att
förrätta translationen förefaller osannolik, särskilt som man med
kännedom om det medeltida skrift- och förkortningssystemet kan
tänka sig möjligheten att »coniunctim aut duobus ad minus» läses
»coniunctim a duobus vei uni».

Jarl Gallen har i en artikel om Ingrid av Skänninge publicerat
dessa brev24 ), men då denna publikation är rätt svåråtkomlig, av-
trycker jag dem i bihanget tili denna avhandling. Man kan fråga sig
om inte båda breven ursprungligen värit identiska. Det tycks inte
finnas någon rimlig orsak varför inom två års tid två påvebrev om
samma sak skulle utfärdas, G. Carlsson antar att brevet av år 1497
är ett »breve», som ärkebiskopen också kallar det i sitt brev, brevet
av år 1499 den högtidliga bullan. Men det tidigare brevet har en
högtidligare avslutning; »Datum rome apud sanctum petrum sub
annulo piscatoris die xvj Julii mcccclxxxxvij pontificatus nostri anno
quinto.» Och varför citerar ärkebiskopen år 1506 detta tidigare brev,
inte det senare? Tyvärr finns inga originalhandlingar i saken beva-
rade och inga antydningar därom i de påvliga arkiven, som har en
lucka just för dessa år. Att en originalhandling funnits torde man
väl kunna ta för givet. Knappast skulle Hemmings, Ingrids av
Skänninge och Nils’ av Linköping skrinläggning vid olika tidpunkter
högtidligt ha ägt rum på grundval av ett förfalskat brev. Original-
handlingen kan ha utfärdats i flere exemplar, den är ju riktad tili
biskoparna i flere olika stift. Små skiljaktigheter i formuleringen
kunde härigenom få sin förklaring. Det förefaller också som om
papperskopian i Riksarkivet trots överskriften: »Copia gracie novis-
sime impetrate —» vore en senare kopia av en kopia och hade gjorts

24 ) Archivum Fratrum Praedicatorum, VII, 1937.

URKUNDER I SAMBAND MED SKRINLÄGGNINGEN
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av en slarvig skrivare. Det är inte uteslutet att den också har ett fel
i dateringen. Mot detta talar dock det faktum att i båda breven
årtalen stämmer överens med de också angivna påvliga regerings-
åren.

PROGRAMFÖRSLAGET FÖR HEMMINGS
SKRINLÄGGNINGSFEST

Tili de brev och handlingar i Medeltidsurkunderna som bygger på
sena kopion hör Hemming Gadhs långa programförslag tili Hem-
mings skrinläggningsfest. Originalhandlingen fanns på 1700-talet i
Åbo men gick antagligen förlorad vid Åbo brand. Kopior av brevet
trycktes under Bilmarks presidium och av Porthan. Hansen
har publicerat brevet enligt Porthan (och Bilmark) i EMU 5715. I
en not beskriver Porthan brevet, som hän betecknar som svårläst,
och i den form hän ger det finns också svårtydda ställen.2s )

I Uppsala Universitetsbibliotek finns två 1700-tals avskrifter av
samma brev, Den ena ingår i E 175 (s. 409 ff), en samling kopion av
medeltidshandlingar avskrivna med olika handstilar. Kopian av
Gadhs brev är enligt en anteckning på bladet »communic. och upläst
af Hr, Not. Deutsch», densamme som enligt Porthan vid 1700-talets
mitt hade återupptäckt handlingen. Den andra finns i K 32 (f. 11—•
13) en samling avskrifter av brev från 1272 tili 1702, vilka enligt
påskrift »hafwa tillhört Biskop Benzelstjerna och inköptes jemte en
mängd av Elias Palmskiölds afskrifter i ecclesiastikärenden 1795»,

Vad stavningen och många enstaka ord beträffar, skiljer sig de två
avskrifterna både sinsemellan och från de tryckta versionerna, men
oftast är det fråga om obetydligheter som närmast har filologiskt
intresse. Notarien Deutsch har lämnat bort en del svårtydda ord
eller skrivit dem tili hälften, i stort sett förefaller hans avskrift att
vara rätt omsorgsfull och försiktig. Avskriften i K 32 har däremot
många uppenbara läsfel. I flere detaljer förefaller det som om Bil-
marks och Deutschs versioner vore mera pålitliga än Porthans, men
ingen av dem har tydligen fuilständigt kunnat läsa 1500-talsskriften.

25 ) G. Sivers under Bilmarks presidium 1775. Porthan, I, s. 284 ff och noterna
132—133.

INLEDNING. KÄLLOR OCH KÄLLKRITIK
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BIRGITTAS REVELATIONER
OCH KANONISATIONSAKTERNA

Av Birgittas uppenbarelser finns ingen modern kritisk utgåva,
frånsett en liten del därav, de s. k. Revelationes extravagantes, som
för några år sedän utgavs av L. Hellman.2 6) Däremot har en av
de äldsta latinska handskrifterna av revelationerna, den s. k. Codex
Falkenberg, skriven under 1400-talets första decennium, och en hand-
skrift med en del av den fornsvenska texten (KBA sb) utgivits i
faksimilupplaga. 27 ) För den fornsvenska texten har vi också tillgång
tili Klemm i n g s utgåva.2B ) Tryggve Lunden har nyligen
utgivit en svensk översättning av den latinska texten enligt den
äldsta tryekta upplagan.

Vid eität av Revelationes har jag utom i fråga om Revelationes
extravagantes, där jag följt Hellman hållit mig tili texten i Codex
Falkenberg, som för övrigt i stort sett överensstämmer med de äldsta
tryekta upplagorna. Den fornsvenska texten citerar jag vanligen
enligt Klemming, då den tryekta faksimilupplagan inte innehåller
de revelationer jag behövt. För Regula Salvatoris, som inte finns i
Codex Falkenberg, har jag följt texten i de äldsta tryekta upplagorna,
jämförd med en handskrift i UUB (C 25, f. 2—22) från 1400-talets
början.

Av kanonisationsakterna finns en fullständig kritisk utgåva av
I. Co lii jn.29)

Birgitta-texterna innehåller beskrivningar av några episoder i
Hemmings liv och revelationer i samband med hans resa tili Frank-
rike. De är en samtida och i fråga om konkreta episoder utan tvivel
i stort sett tillförlitlig kalla. Skildringarna är färgade av Birgittas
religiösa livssyn, men de ger oss just därför en möjlighet att tränga
djupare än urkunder och statuter kan föra oss och att få kännedom
om den andliga miljö, i vilken biskop Hemming var hemma.

" 6 ) L. Hollman, Den heliga Birgittas Reuelaciones extrauagantes. SFSS 2
ser., V.

2 7) CCSM 10, 13—14. E. Wessen i företalet tili Cod. Falkenberg, S. XXVIII.
28) SFSS 14, I—s.
29) SFSS, 2 ser., I.
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MESSENIUS OCH VASTOVIUS

I fråga om redan nämnda och övriga källor har jag vanligen, där
källvärdet kan ifrågasättas, påpekat detta i avhandlingen eller i
noterna. Detta gäller också 1600-talsförfattarna Messenius och
Vastovius, men jag vill också här i korthet beröra dem.

Johannes Messenius hann tyvärr aldrig helt avsluta sitt omfat-
tande arbete Scondia illustrata. Om hän hade fullföljt det, skulle
det inte ha mött oss i den splittrade form det nu har, där samma
händelser omtalas i olika tomer, ibland så att den ena skildringen
motsäger den andra. Flere av problemen i samband härmed har
behandlats av Harald Ols s o n.3 0)

Personligen har jag vid läsning av Messenius tyckt mig finna, att
man inte kan helt lita på hans kronologi, som ofta motsäger sig
själv, åtminstone i den tryckta upplagan. Men när Messenius anger
tidpunkten för en händelse med både datum och årtal, har hän
vanligen haft tillgång tili en urkund som avfattats vid denna tid-
punkt. I flere fall är det fråga om urkunder som sedän dess gått
förlorade. I några fall, där man kan kontrollera hans referat av
urkundens innehåll, förefaller det dock som om hän handskats rätt
fritt med detaljerna och dragit väl vittgående slutsatser. Men å
andra sidan förefaller det som om ingen av de händelser hän omtalar
vore direkt gripen ur luften, de har alltid en kärna av sanning.

Johannes Vastovius, en svenskfödd jesuitlärjunge, som var biblio-
tekarie och kapellan vid konung Sigismunds hov i Polen, skildrar i
sin Vitis aquilonia en lång räcka heliga män och kvinnor i Sverige
och de övriga nordiska länderna. Hans avsikt är inte i första rummet
att skriva historia utan att påvisa den katolska religionens företräde
framom den protestantiska i fråga om dess förmåga att frambringa
helgon. I sitt företal citerar hän ett uttalande av Luther, där denne
säger att den »reformerade» kristenheten inte har producerat några
helgon. Det förefaller som om Vastovius i sitt nit att få en så lång
räcka nordiska helgon som möjligt medtagit personer vilkas helighet
starkt kan ifrågasättas. Tili stor del är det dock fråga om allmänt
erkända nordiska helgon, bland dem Hemming, om vilken hän har
en jämförelsevis lång biografi.

30 ) Harald Olsson, Johannes Messenius Scondia illustrata.
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Bland sinä källor tili biografien över Hemming anger Vastovius
själv sex av Birgittas revelationer (IV: 125 och 130, Rev. extr. 51,
85, 104 och 113), Bonifacius IX :s kanonisationsbulla, Åbo biskops-
krönika och »alij Scriptores rerum Suetioarum». Som jag i annat
sammanhang framhåller, är det möjligt att hän haft tillgång tili ett
förlorat Hemming-officium. Men i varje fall kan man inte tillmäta
hans biografi alltför stort käilvärde. Det är därför med reservationer
som jag redogjort för dess innehåll. Den har sitt intresse som ett
exempel på en rätt stereotyp helgonbeskrivning, kanske som den
»officiella» utformning Hemming-legenden har fått, men inte som
en historisk källa, utom möjligen i vissa detaljer.

MESSENIUS OCH VASTOVIUS
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I. Härkomst och utbildning

HÄRKOMST OCH SLÄKT

Liksom många andra medeltida biskopar i Finland härstammade
biskop Hemming från den svenska sidan av Bottenhavet. Hän föddes
i Bälinge socken i Uppland omkring år 1290.4 )

Bälinge var redan då en gammal kulturbygd, där runstenarna
stod tätt som historiska minnesmärken.2 ) Församlingens kyrka låg
endast fem kilometer norr om Gamla Uppsala, som länge värit medel-
punkt för svearnas hednakult och som från år 1172 värit säte för
ärkebiskopen i den svenska kyrkoprovinsen.

Redan tidigt hade Bälinge socken värit mycket närä förbunden
med Uppsala domkapitel. I slutet av 1100-talet fick kanikerna i det
tidigaste domkapitlet uppbära ärkebiskopstiondet från Bälinge och
Vaxala härad. När det yngre domkapitlet bildades omkring år 1250,
inkorporerades Bälinge socken med ärkediakonens prebende. Flere
av domkyrkans prebenden och kanonikat ägde gårdar i socknen.3 )

Den nuvarande kyrkan i Bälinge är tili omfånget en av de största
i Uppland. I dess murar finns rester av en 1200-tals kyrka. Omkring
år 1300 samtidigt med att den nya domkyrkan växte i höjden i
den nuvarande ärkebiskopsstaden, fem kilometer söder om Gamla
Uppsala ombyggdes och förlängdes kyrkan i Bälinge och fick sitt
nuvarande kor. Kyrkan har dock under senare århundraden så grund-
ligt ombyggts, att mycket litet av det medeltida finns kvar. Dörren
mellan koret och sakristian har återställts i sitt medeltida skick,
och en sliten rund dopfunt av slät sten härstammar från den äldsta
kyrkan. Det var troligen i den som den blivande biskop Hemming
av Åbo döptes omkring år 1290.4 )

!) Biskopskrönikan (Porthan, Opera, I, s. 207) uppger att Hemming dog i
sitt 77:e år år 1367 (de facto år 1366). Messenius (Scondia illustrata, X, 12)
anger som hans födelseår år 1291.

2 ) Ett trettiotal runstenar har bevarats tili vara dagar. C. A. Klingspor i
Upplands fornminnesförenings tidskrift 11, s. 234 ff.

3 ) DS 98, 414, 730, 3835, s. 305 ff. Jmfr J. Rosen, De sekulära domkapitlens
tillkomst, s. 60 ff.

4 ) B. Stolt, Bälinge kyrka, s. 139 f.
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I motsats tili många av sinä samtida nämns biskop Hemming av
Åbo aldrig i bevarade urkunder med angivande av fadersnamnet.
Detsamma gäller för övrigt om alla hans närmaste föregångare på
Åbo biskopsstol.s ) Hemmings far nämns inte heller i något annat
sammanhang. Det enda något så när säkra vi vet om honom är att
hän ägde gården Pålsbo (Pafwalsboda) i nordvästra Bälinge, som
Hemming själv kallar sitt 'patrimonium, fadersarv. 6 )

Hemmings mor hette Katarina. Hon hade av allt att döma ganska
nyligen avlidit, när Hemming den 24 april 1344 utfärdade ett brev,
som ännu finns bevarat i original.7 ) Hän bekräftade däri att modern
hade donerat fem öresland jord med tillhörande byggnader i Agersta,
Jumkil, tili Uppsala domkyrkas byggnadsfond. Brevet utfärdades på
Kustö biskopsgård, och utom biskopen var också några andra av
moderns närmaste anförvanter (»— magis propinquorum —») när-
varande och beseglade urkunden. Dessa släktingar namnges som
Hemming Olofsson och hans syster Elena samt den senares man,
Johan Petersson, vilken biskop Hemming i brevet kallar sin »svåger»
(»gener»).B ) I vilket släktförhållande dessa personer stod tili bisko-
pen anges inte. Säkert är det emellertid att Hemming Olofsson och
Elena är moderns arvingar i rätt nedstigande led, eftersom biskopen
talar om dem som jämnställda med sig själv i släktförhållande tili
modern. En bror eller syster tili modern skulle inte alls ha haft
någon arvsrätt, när bröstarvingar fanns i livet.9 ) Dessutom används
ordet »gener» säilän om någon som är gift med en släkting av en
äldre generation. Däremot brakas det om systers, brorsdotters eller
systerdotters man.lo ) Gissningsvis kan vi anta att Hemming Olofs-
son och hans syster var barn tili en avliden bror eller syster tili
biskop Hemming.

Endast fem dagar efter att biskop Hemming utfärdat brevet om

5 ) Bengt Gregerssons fadersnamn får vi kännedom om endast genom en
urkund från hans kaniktid (DS 2260).

6) REA 112.
7 ) FMU 484. Original bland Svenska Riksarkivets pergamentsbrev.
8 ) Brevet säger att Hemmings mor donerat godset »ex consensu nostro et

Hemmingi Olafsson sororisque sue Elene». Satsen har tolkats som om det vore
fråga om moderns syster Elena (modern är satsens subjekt). Det tycks dock
naturligare att hänföra »sue» tili det närstående Hemming Olofsson.

9 ) Enligt Upplandslagens ärvdabalk XI kommer inte bakarv eller annat slags
arv i fråga, så länge någon av bröstarvingarna lever.

J o) Jmfr Vadstena-diariet (SRS I, 124), där en gener tili Birgitta omtalas
med tillägget: » habuit filiam fratris ejus in uxorem».

HÄRKOMST OCH SLÄKT



HÄRKOMST OCH UTBILDNING

26

sin mors donation köpte hän, på Petrus Martyrens dag den 29 april,
för två hundra mark svenskt mynt jord i Kairis i Nummis (S :t
Karins) socken av åboborgaren Matts Skälge. Köpebrevet utfärdades
först ett år senare. ll ) Ungefär vid samma tidpunkt var det sannolikt
också som biskopen bytte bort sitt fädernegods Pålsbo i Bälinge mot
gården Levelaks i Pemar, som i sin tur byttes bort mot en av dom-
kyrkans gårdar, Dessa transaktioner omtalas i ett odaterat brev i
Svartboken, som Hausen hänfört tili åren 1345—46. 12 ) Kanske
skedde alla dessa olika överenskommelser i samband med arvskiftet
efter biskonens mor.

*

Några kilometer i västlig riktning från Bälinge kyrka, också i
Bälinge härad, ligger Jumkils 1300-tals kyrka. Agersta sätesgård är
belägen vid vägen mellan de två kyrkorna. En del av dess jord till-
hörde en gång Hemmings mor. Hon var kanske släkt med den burgne
och inflytelserike prästmannen herr Ingevald i Åkerby närä Jum-
kil som grundade det f jortonde prebendet vid Uppsala domkyrka.
Detta prebendes jord omfattade nämligen bl. a. elva öresland jord i
Agersta, Jumkil, dessutom gårdar i Åkerby och Bälinge. I Ingevalds
testamente, som uppgjordes år 1338, omnämns bland talrika släk-
tingar en syster Katarina. Men detta namn är ytterst vanligt, och
någon systerson Hemming omtalas inte. Jordlotterna i Agersta,
resp. elva och fem öresland, motsvarar dock ganska tydligt en brors-
lott och en systerlott. Kanske härrörde de från en tidigare generation,
så att Ingevalds far och Katarinas mor värit syskon. l3 )

Från Jumkils kyrka löper vägen i väst-nordvästlig riktning längs
Jumkils-ån, som. utgör gräns mellan Bälinge och Jumkils socknar.
Ungefär femton kilometer från Bälinge kyrka, i den nordvästligaste
delen av socknen, ligger Pålsbo gård, just på gränsen mellan Uppsala-
slätten, som redan på Hemmings tid tili stor del var uppodlad, och
en ännu i våra dagar ganska obebyggd skogs- och ödemark.

Pålsbo kallas som sagt biskop Hemmings patrimonium, fadersarv.

ii) REA 108.
12) REA 112.
") DS 3379, 3836, s. 326. Om Ingevald se också t. ex. DS 2179, 2323, 2528,

2567. Peringskiöld, Monumenta 11, s. 264. Ingevald hade en bror, Nils Filipsson
i Skutunge. De var kanske släkt med Södermanlandslagmannen Filip Ingevalds-
son.
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Detta behöver inte nödvändigtvis som man ofta antagit inne-
bära att Hemming föddes just på denna gård. Fadern kan naturligt-
vis ha ägt också andra gårdar. Inte heller är det säkert att fadern
själv brukade gården. Det är kanske mera sannolikt att hän inte
gjorde det. Det finns visserligen inga antydningar om att Hemming
tillhörde de förnämsta svenska stormannaätterna, som tili stor del
rekryterade det högre prästerskapet. Men å andra sidan är det inte
troligt att hän tillhörde småfolket. Av allt att döma var hän hela
sitt liv rätt förmögen. Hans närmaste manliga släktingar på moderns
sida beseglade urkunden om modems gåva med egna sigill, av vilka
tyvärr endast remsorna numera finns kvar. 14 )

Kan man identifiera biskop Hemmings gener Johan Petersson
med den Johan Petersson som år 1353 var häradshövding i Bälinge
härad och vars frälsevapen beskrivs som »en snedbjälke belagd med
en sparre (?) i sköld utan hjälm»? Hypotesen är inte osannolik, men
då Johan Petersson är ett ytterst vanligt namn, kan man inte dra
alltför säkra slutsatser. Det var också en Johan Petersson (i Sörby,
Äkerby) som år 1368, efter biskop Hemmings död, sålde Pålsbo i
Bälinge (sju örtugsland) åt östgötalagmannen Bo Jonsson Grip för
450 mark (l 1 på en lödig). ls ) Det kan tänkas att det var åt sin
släkting som Hemming hade bytt bort fädernegodset Pålsbo mot
Levelaks i Pemar. Men då skulle Johan Petersson tidigare ha värit
ägare tili det finländska godset.l6 )

År 1356 finner vi en Johan Petersson som biskop Hemmings
hövitsman (»prefectus») på Kustö biskopsgård. Hän har antagits
vara identisk med biskop Hemmings släkting med samma namn, och
denna möjlighet är inte utesluten.l7 ) Den behöver inte heller nöd-

14) FMU 484. REA 112.
is) RAP 148—149, 816. DS 4978—79. Sju örtugsland jord i Pålsbo, Bälinge,

tillhörde omkring år 1400 det trettonde kanonikatet vid Uppsala domkyrka.
DS 3835, s. 318. Antagligen hade gården tillfallit kanonikatet genom något av
Ro Jonssons många godsbyten, eller kanske först efter hans död. I samband
med reformationen indrogs gården tydligen tili kronan. År 1624 skänktes den
av Gustaf II Adolf jämte andra av hans »arfwegods» tili Uppsala akademi, som
gården ännu tillhör. C. Annerstedt, Uppsala universitets historia, Bihang I,
s. 207.

i 6) Det vore lockande att identifiera honom med den Johan Liten, som på
1320-talet i Matts Kättilmundssons testamente fick en gård just i Pemar oeh
som år 1325 tillsammans med sin hustru Elena pantsatte åt biskop Bengt halva
sitt gods Doukinais (nuv. Loukinainen) i Dundo. Men detta är i varje fall en
mycket osäker hypotes. FMU 328. REA 41.

") REA 163. F. Hollmen, Den medeltida frälsesläkten Tavast, I, s. 63.

HÄRKOMST OCH SLÄKT
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vändigt stå i motsättning tili att samme Johan Petersson år 1353
var häradshövding i Bälinge härad. År 1357 omnämns nämligen där
en annan häradshövding, Nils Petersson i Länna. lß )

Som jag redan nämnt, ägde arvskiftet efter Hemmings mor år
1344 av allt att döma rum i Finland. Det förefaller som om biskopens
släktingar vid denna tidpunkt befunnit sig Öster om Bottenhavet.
Det finns en obevisbar tradition att biskop Magnus Tavasts far
skulle ha värit biskop Hemmings hövitsman på Kustö. Hollmen
har påvisat att det kunde vara fråga om biskop Magnus farfar. Hans
far hette Olof Jönsson och kan tänkas ha värit son tili Johan Peters-
son. Själv anser Hollmen teorien mindre sannolik just emedan hän
vill identifiera hövitsmannen Johan Petersson med biskop Hemmings
släkting med samma namn. l9 ) Men det ena behöver inte nödvändigt
utesluta det andra. Det är inte omöjligt att Hemmings släkting Elena
värit gift med en finländsk man. Mycket intressant vore det, om
man verkligen kunde påvisa att biskop Magnus Tavasts farmor
sålunda vore en närä släkting tili biskop Hemming. Men bevisen
saknas.

Hemming Olofsson är ett mindre vanligt namn än Johan Petersson.
Den ende person med namnet Hemming Olofsson som vid denna
tidpunkt omtalas i uppländska urkunder var hemma i Burunge,
Vendels socken, inte långt från Bälinge. Hän förde egendomligt nog
samma eller liknande vapen som den redan omnämnde häradshöv-
dingen Johan Petersson i Bälinge.2o ) År 1358 hade hän en bror Lars
Olofsson i Burunge och två systrar Katarina och Kristina. Detta
tycks antyda att hän inte är identisk med biskop Hemmings släkting
med samma namn, som ju enligt Hemmings brev endast har systern
Elena. Med kännedom om 1300-talets ofta invecklade släktskaps-
förhållanden kan man dock inte utesluta möjligheten att Hemming
Olofssons mor t. ex. värit biskop Hemmings tidigare avlidna syster
och att de år 1358 nämnda syskonen är barn i ett faderns senare
äktenskap. 2l )

18 ) RAP 302 etc. Denne Nils Petersson, som förde samma eller liknande
vapen som Hemmings företrädare biskop Bengt, bevittnade år 1368 försäljningen
av Pålsbo. Klockars, Biskop Bengt Gregerssons härkomst, s. 127 f. RAP 816.

ia) Hollmen, s. 63.
20) RAP 357, jmfr 327, 359. RAP 111, s. 326.
21 ) Far tili denne Hemming Olofsson är antagligen den Olof Larsson i

Burunge som år 1341 nämns i en urkund utfärdad av konung Magnus (DS 3561).
Det förefaller som om han vore i konungens tjänst eller i varje fall i hans gunst.
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År 1351 omtalar biskop Hemming i en urkund ytterligare en av
sinä släktingar, Peter Nilsson. Släktskapen anges inte närmare. I
brevet i fråga skänker biskopen det redan omtalade Kairis i Nummis
tili biskopsbordet och godset Koveri i Masku tili domkyrkans fabrica,
mot att hans släkting (»cognatus noster») Peter Nilsson och dennes
arvingar i stället fritt skulle få disponera Överby gård i Kyrkslätt,
vilken tidigare tillhört domkyrkan.22 )

Med full säkerhet kan vi naturligtvis inte påstå att väre sig Peter
Nilsson eller biskop Hemmings andra släktingar var bosatta i Fin-
land. Peter kunde inneha en gård utan att själv bo där. Men både i
fråga om honom och Johan Petersson är det ganska sannolikt att de
åtminstone någon tid kanske också mera stadigvarande värit
bofasta på den finländska sidan av Bottenhavet.

Trots att vi alltså tili namnet känner flere av biskop Hemmings
släktingar, är det ytterst litet vi med säkerhet vet om hans här-
stamning. Både på faderns och moderas sida hade hän, som vi sett,
rötter i Bälinge härad i Uppland. Åtminstone moderns släktingar
tillhörde tydligen frälset. En del av biskop Hemmings släktingar
hade förbindelser med Finland. Men huruvida dessa förbindelser
knutits först genom biskopen eller tidigare är svårt att avgöra.

BARNDOM OCH SKOLTID

Biskop Hemmings namn förekommer inte i några bevarade ur-
kunder förrän år 1329, då hän redan var närmare fyrtio år gammal.
Några medeltida biografier om honom, som kunde ge upplysningar
om hans barndom och ungdom, bar inte bevarats. De enda egentliga
levnadsteckningar över Hemming som finns är av så sent datum
som tiden omkring år 1600 Messenius’ korta biografi i
Scondia illustrata och Vastovius’ utförligare beskrivning i
Vitis aquilonia. 23 )

22 ) REA 136, enligt en variant i Svenska Riksarkivets handskrift B 15, foi.
213 (Lars Sparres kopiebok). Variantens läsning finns angiven i DS 4673. Den
betydligt mera detaljerade varianten bygger tydligen på en annan kopia av
urkunden än Svartboken, kanske den kopia som givits Peter Nilsson.

23 ) J. Messenius, Scondia illustrata, Tom. IX, s. 43. J. Vastovius, Vitis
aquilonia, s. 95 f.

HÄRKOMST OCH SLÄKT
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Det finns mycket i innehållet som talar för att den svenskfödde
jesuitlärjungen Vastovius’ biografi åtminstone delvis bygger på det
förlorade Hemming-officium som hade författats i samband med
biskopens translation år 1514 och vars förekomst antydes i Hemming
Gadhs brev om translationsfesten.24 ) Vi kan anta att detta officium
i sin tur byggde på äldre källor. De helgonofficier som författades
under medeltiden var ofta utsmyckade med klicheartade fromma
fraser, och sådana återfinns i stor utsträckning i Vastovius’ biografi
över Hemming. Det är mycket svårt att dra gränsen mellan det som
bygger på historiska fakta och det som är tillagt tili läsaraas upp-
byggelse.

Inte heller Messenius’ beskrivning av den unge Hemming är fri
från fromma fraser, Den blivande biskopen beskrivs som ett dygde-
mönster, som tidigt gav prov på sin kommande helighet. Messenius
skriver:

»Sanotus Hemingus, in parochia natus Uplandise, Basling-
ensi, tale in juvenili aetate prsebuit de se virtutum specimen,
ut omnes illarum aestimatores, in magnum quandoque virum
praedixerint evasurum. Nec fefellit eos opinio, cum Cyclopediä
scientiarum multa cum laude domi absolutä, forisque, inpri-
mus Canonicum Upsalise et Abogise esset beneficium conse-
quutus.»2s)

(»Den helige Hemming, född i Bälinge socken i Uppland, gav i sin
ungdom ett sådant prov på dygder, att alla som bedömde dem förutsade
att hän en gång skulle bli en stor man. Deras förväntan kom heller inte
på skam, då hän, efter att med stort beröm ha avslutat studiet av veten-
skaperna i hemlandet och i utlandet, först erhöll beneficium som kanik
i Uppsala och Åbo.»)

Tili frågan om Hemmings studier i hemlandet och i utlandet och
om hans beneficier skall jag senare återkomma. Vastovius’ utförliga
skildring uppehåller sig mest vid den unge Hemmings föredömliga
fromhet. Den börjar:

»Hemmingvs clarissimum puritatis speculum ab ineunte
statim setate multiplicia futurse sanctitatis edidit documenta.

24 ) Porthan I, s. 284 ff. FMU 5715.
25) Messenius IX, s. 43.



31

Nam quas aetas iuvenilis studiose sectari solet vanitates ille
omnino execrabatur, nonnisi matura et sancta voluens animo,
conuersatione scilicet in coelis defixa; studiorum quoque
suorum non alium proposuit finem quam Del et ecclesiae eius
sanctae obsequium. Quare in Ecclesiasticum cooptatus ordinem
Vbsalensis et Aboensis Canonicus animarumque curator factus
meruit caelesti revelatione tempus nativitatis D. Brigittse
cognoscere. » 26 )

(»Hemming, en renhetens klara spegel, gav redan från tidig ålder
många exempel på sin kommande helighet. Ty de fåfängligheter som
ungdomen vanligen ivrigt eftersträvar tog hän helt avstånd ifrån och

tänkte endast på sådant som var moget och heligt, d. v. s. hade sitt
umgänge i himmelen. Hän uppställde inte heller något annat mål för
sinä studier än att tjäna Gud och hans heliga kyrka. Efter att ha upp-
tagits i det prästerliga ståndet och ha hiivit kanik i Uppsala och Åbo
och en själarnas vårdare gjorde hän sig därför förtjänt att genom en
himmelsk uppenbarelse få veta tiden för Birgittas födelse. —»)

Den sistnämnda uppgiften är uppenbart felaktig, det var Hem-
mings företrädare Bengt, som hade en vision i samband med Birgittas
födelse. 27 ) För övrigt innehåller Vastovius’ beskrivning inga verkliga
fakta, som inte finns hos Messenius.

Den tidigaste finländska biskopskrönikan, bevarad i det s. k, Palm-
sköldska fragmentet, börjar sin mycket kortfattade beskrivning av
biskop Hemming;

»Hemingh Swecus diocesis wpsalensis et de parochia bäl-
ningh —>> 2B )

Ingendera av de två bevarade medeltida krönikorna över Åbo-
biskoparna ger för övrigt några upplysningar om Hemmings barn-
dom och ungdom.

26 ) Vastovius, s. 95.
27 ) Missförståndet är lätt förklarligt. Vastovius hade tillgång tili kanonisa-

tionsbullan och det vita abbreviata över Birgitta som finns i de tryckta upp-
lagorna av Revelationes caelestes. I det senare står på tai om nämnda vision
endast att det var fråga om en präst i en grannförsamling tili Birgittas födelse-
ort, »qui et factus fuit episcopus Aboensis, vite et eonversationis beate —».

Kanonisationsbullan t.alar om en präst »approbate vite et aetatis perfecte».
Vastovius hade däremot tydligen inte läst kanonisationsakterna, som namnger
biskop Bengt. Acta et proc, s. 474.

28) Xenia Ruuthiana (FKHSH 47), s. 388. Jmfr Porthan, I, s. 207.
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Uttrycket »diocesis wpsalensis» kan enligt medeltidens språkbruk
tolkas så, att Hemming genom sin prästvigning tillhörde Uppsala
stift, och eftersom hän var född närä stiftsstaden, kan vi anta att
hän hade gått i skola och blivit prästvigd i Uppsala. Med kännedom
om Hemmings ålder kan vi räkna ut ungefär vid vilken tidpunkt
hans skolgång och andra händelser i hans barndom och ungdom ägt
rum.

Hemming föddes antagligen år 1290 eller 1291. Det senare året
omtalas i flere gamla krönikor som ett mycket skickelsedigert år.
Det inledde en tid av svår hungersnöd, och en dödlig pest rasade. På
ett år dog ärkebiskop Johan i Uppsala, tidigare biskop i Åbo, bisko-
pama i Linköping, Strängnäs och Växjö, lagmännen i Södermanland
och Västergötland och många andra präster och lekmän. Domkyrkan
i Strängnäs brann ned på själva sin invigningsdag. Det fanns predi-
kanter som förkunnade att alla dessa olyckor hade samband med
»Antikrists» seger i det Heliga landet, där kristenheten samma år
förlorade sitt sista fäste.

Troligen var det i samband med dessa hungerår som en omtalad
händelse inträffade i Hemmings egen hemtrakt. Västerås-biskopen
Israel Erlandsson har upptecknat den i en samling av Erik den
heliges mirakler som nedskrevs i slutet av 1200- och början av 1300-
talet. Berättelsen är odaterad, men alla de mirakler som omtalas
före och efter densamma ägde, med undantag för en annan odaterad
episod, rum på 1290-talet.

I flere ars tid, berättar Israel, rådde svår missväxt och torka med
åtföljande hungersnöd. I Bälinge-trakten upphörde nödåren efter att
befolkningen anhållit om Erik den heliges förbön. En fornsvensk
version av skildringen, som är mer detaljrik än den latinska, berättar
härom:

»Bönderna aff bäling pikkaby oc akerby gingo til raadz
hwadh hedhr te wille göra gudhi at gudh wille wnna thöm
aarswext tom til födha oc berning ty at i flere aar waar
alstingx haardh tiidh oc mange foro illa för hunger skul ta
sarnfalte the sigh at the wille tree freedagha gaa hwar til
sinna soknakyrkio oc bidhia gudh om sinä nadhr oc at the
wille offra s:te eric eet ax aff silffuer forgylt om gudh wille
for hans helgha böön oc forskyllan skul giffua torftelighan
wadherleek oc aarswext oc tha the thetta giort haffde ta fingo
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the sidhan regn som akrana behöffde oc nyttoghan wädher-
leek oc godhan aarswext.»29 )

Denna nödtid var bara en av många som Hemming skulle få upp-
leva. Under hans biskopstid rasade bl. a. digerdöden i Europa.

*

Enligt dåtida sedvänja torde Hemming ha blivit konfirmerad under
något av 1200-talets sista eller 1300-talets första år. Konfirmationens
sakrament utdelades endast av biskopen, detta skedde ofta i sam-
band med en högtidlig biskopsvisitation av församlingen. Det var
sannolikt ärkebiskopen Nils Allesson (biskop 1292—1305) som med
det vigda krismat tecknade korset på Hemmings och hans jämn-
årigas panna.

Den kanoniska rätten föreskrev att varje präst med själavård
skulle ha en biträdande klerk, bl. a. för att halla skola (»scholas
tenere») och ge religionsundervisning åt socknens barn.3o ) Vi vet
inte i vilken utsträckning denna regel under medeltiden följdes
i Norden. Men troligt är det i varje fall att också Hemming
fick sin första skolundervisning av någon klerk eller präst i hem-
socknen, Kanske var det också denne, som upptäckte gossen Hem-
mings begåvning och möjligheter och beredde honom tillfälle tili
fortsatta studier vid domskolan i Uppsala. Det kan också tänkas
att familjen var tillräckligt förmögen att själv bekosta gossens skol-
gång. Hans skoltid i Uppsala bör ha infallit under den redan nämnde
ärkebiskopen Nils Allessons och hans efterträdares, Nils Kettilssons,
biskopstid.

Nils Allesson var en myndig kyrkans man, berest och lärd, Från
hans biskopstid finns flere viktiga statuter bevarade. En del av dem
skulle upprepas i de statuter för Åbo stift, som Hemming utfärdade
år 1352 och tili vilka vi skall återkomma. År 1298 utfärdade ärke-
biskopen också viktiga regler för kortjänsten vid domkyrkan. Slutet

29 ) SRS I, 1, s. 26, 63, 90; 11, 2, s. 70. Miraklet är citerat enligt ett Vatikan-
manuskript, tryckt i Handlingar rörande Skandinaviens historia VI, s. 43. Finns
också (på lätin och fomsvenska) i SRS 11, 1, s. 304. Om mirakelsamlingen och
dess författare se T. Lunden, Medeltidens religiösa litteratur, s. 191 f. Ds. i
J. Gallen—T. Lunden, Sankt Erik konung, s. 51 ff. Lundens uppdelning av
miraklerna, så att odaterade mirakler hänförs tili tiden före 1292, tyckes mig
alltför kategorisk och håller av alit att döma inte streck i fråga om det mirakel
det hä.r är fråga om.

30 ) Decretales 111, 1, 3.
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av hans biskopstid kännetecknades av ökad spänning i förhållande
tili den världsliga myndigheten och marsken Torgils Knutsson. 31 )

Nils Kettilsson, tidigare biskop i Västerås, ärkebiskop 1305—1314,
blev som electus tillsammans med konung Birger tillfångatagen i
»Håtunaleken». Efter att hän hade blivit frigiven och kyrkans
privilegier hade stadfästs, reste hän tili Avignon, därifrån hän
återkom tidigast hösten 1308. Åren 1311—1312 deltog hän i kyrko-
mötet i Vienne, där tempelherreorden upplöstes. Som ärkebiskop
kom hän därför att under relativt långa perioder vistas utom sitt
stift.32 )

I kulturellt avseende var 1300-talets början inom Uppsala ärkestift
en tid av uppsving och sjudande verksamhet. En symbol för denna
utveckling var den under byggnad varande domkyrkan, där got-
ländska skulptörer och stenhuggare nyss hade avlöst de franska,
som lett arbetet under 1200-talets sista årtionden. I flere av sock-
narna runtomkring bl. a. i Bälinge byggdes eller tillbyggdes
kyrkoma vid denna tid och smyckades med träskulpturer och andra
prydnader.33 )

En myndig representant för det rika kulturella livet vid denna tid
var domprosten i Uppsala, magister Andreas And, som innehade
domkapitlets förnämsta ämbete i två perioder och under inte mindre
än sju ärkebiskopar (1278—1299 och 1302—1317). Honom kunde
den unge Hemming knappast undgå att lära kanna och röna infly-
tande av. Andreas omorganiserade och effektiviserade domskole-
undervisningen i Uppsala, grundade och finansierade både ett hem
för korklerkerna i Uppsala och ett studentkollegium för ärkestiftets
studerande i Paris. Domprosten var också den drivande kraften vid
grundandet av Helgeandshuset i Uppsala. Hän var den ende kyrklige
medlemmen i den kommission som under ledning av hans kusin
lagmannen Birger Persson avfattade Upplandslagen.34 )

Också i övrigt var Uppsala domkapitel vid denna tidpunkt en
representativ församling med många lärda, dugliga medlemmar. I

3i) DS 1187, 1240, 1235, 1236, 3834, s. 300 f.
32 ) DS 3834, s. 301. G. Ekström, Västerås stifts herdaminne, s. 37 f. Om

ärkebiskoparna se G. Åsbrink—K. B. Westman, Svea rikes ärkebiskopar.
33 ) Se om domkyrkan G. Boethius—A. L. Romdahl, Uppsala domkyrka 1258

—1435.
34) DS 1044, 1045, 1467, 2055, 2056, 2073 etc. Biografi av K. B. Westman i

Svenskt biografiskt lexikon.
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detta sammanhang kan vi endast i korthet nämna några av dess
ledande män och av dem som hade hand om skolundervisningen och
de unga prästernas fostran.

Som jag redan nämnde, hörde Bälinge socken tili ärkediakonatet,
och allt som gällde ärkediakonen var av särskilt intresse för socken-
borna. Ungefär vid tiden för Hemmings födelse dog den lärde och
förmögne ärkediakonen magister Johan Odulfsson, som hade stiftat
ett nytt prebende och testamenterat många gods, böcker och dyrbar-
heter tili domkyrkan. Hän efterträddes som ärkediakon av Olof, son
tili Nils av Skeberga. Under striderna mellan konung Birger och
hans bröder uppträdde ärkediakonen Olof tidvis som domkapitlets
ledare, så t. ex. under ärkebiskopens frånvaro år 1307, I ekonomiskt
avseende trasslade ärkediakonen vid denna tid tili sinä affärer. I en
redovisning för ärkebiskopsuppbörden i Attundaland med lag-
mannen Birger Persson bland garanterna säger hän sig bl. a. vara
skyldig sin kyrka Bälinge (»ecclesie mee de baeling») tjugusju mark.
Då hän år 1310 av ärkebiskopen kallades att göra räkenskap inför
sinä kreditorer och ansvara för påstådda oegentligheter, infann hän
sig inte och blev därför exkommunicerad. Exkommunikationen upp-
lästes i kyrkorna i Uppsala, Bälinge och Stockholm. Ärkediakonen
avvek från stiftet och begav sig tili kurian i Avignon. Hans slutliga
öde är obekant, men eftersom det på 1340-talet vid Uppsala dom-
kyrka fanns ett av honom instiftat prebende vilket bland annat
förpliktade tili en mässa varje vecka för de avlidnas, inklusive
donatorns, själaro kan vi anta att hän dött försonad med biskopen
och kyrkan,3^)

Den tredje högre värdigheten vid Uppsala domkapitel, dekanatet,
innehades från något av 1300-talets första år av den välkände
magister Lars Olofsson av Vaxala vanligen omtalad under den
latinska namnformen Laurentius Olavi. Hän verkade som dekan
ända tili år 1330. Då inträdde hän i dominikanklostret i Sigtuna,
där hän avled två år senare.36 )

35) DS 3835, s. 305 f, 1036, 1232, 1555, 1667, 1668, 1680, 1691, 3836, s. 324.
År 1335 omnämns »domicellus» Erik, kung Birgers yngre, minderårige son som
ärkediakon i Uppsala. Hän var tydligen ämnad för en prästerlig bana, som dock
avbröts på grund av faderns avsättning. DS 2001, 3835, s. 306.

36 ) Lars innehade sedän 1280-talet Danmarks kanikprebende. DS 1184 (sigill),
1395, 1454, 1586, 1683 etc., 2231, 2241, 2377, 2776. J. Gallen, La province de Dacie,
s. 149.
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Tili dekanens uppgifter hörde uppsikten över gudstjänstlivet vid
domkyrkan och över de unga korprästema. 37 ) Troligen hade hän
också överuppsikt över skolundervisningen. Kanske var det i sam-
band med sitt ansvar för de unga prästeruas fostran som dekanen
Lars författade några böcker tili handledning för prästerna. En av
dessa fanns bland de böcker som biskop Hemming senare skänkte
Åbo domkyrka. Boken vittnar om levande fromhet och sedligt allvar.
Troligen hjälpte dekanen Lars tili att inprägla dessa egenskaper
hos det blivande helgonet.

År 1299 nämns två skolrektorer vid Uppsala domkyrka, som båda
hette Nils.38 ) Kanske var den ene av dem ansvarig för den lägre,
den andre för den högre undervisningen. Bland Uppsala-kanikerna
och prebendaterna fanns under dessa årtionden flere vid namn Nils,
och vi kan inte med säkerhet identifiera rektorerna. Men troligen är
den ene av dem identisk med den »Nicolaus scolasticus» som omtalas
år 1302—1305 och omkring år 1310 och som innehade Tierps kanik-
prebende. Eftersom magister Nils Sigvastsson från Kalmar som
senare blev påvlig nuntie och kollektor samt ärkediakon var kanik
i Tierp och i domkyrkans register kallas scolasticus, är det tydligen
fråga om honom. Hans tid som scolaisticus torde ha infallit före år
1315. Därefter vistades hän för det mesta utomlands. 39 ) Hän bör
alltså ha värit ledare för skolundervisningen i Uppsala under en del
av Hemmings skoltid.

Kanske bodde Hemming under sin tid som skolklerk i den curia
scolarium som domprosten Andreas grundat och som nämns redan
år 1291.40)50m sed var mottog hän antagligen redan som skolgosse
de lägre klerikala vigningarna. Vid aderton års ålder kunde hän
vigas tili subdiakon och vid tjugu tili diakon. Minimiåldern för den
slutliga prästvigningen var tjugufem år i undantagsfall beviljades

37 ) P. Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts, 11, s. 92 ff.
38) DS 1271.
-9) DS 1373, 1395, 1454, 1467, 1640 etc, 3838 se 306. AC 191 År 1315 nämns

en Johannes scolasticus. Nils Sigvastsson följde år 1315 electus Olof Björnsson
på väg tili Avignon men tillfångatogs i Stockholm på hertig Valdemars anstif-
tan. De närmaste åren var han ärkebiskopens prokurator hos påven och hos
ärkebiskopen i Lund, från år 1317 i påvens tjänst. Mest bekant är han för den
utförliga rapport han i början av 1320-talet på ärkebiskopens uppdrag avgav
vid påvestolen om kyrkan i de nordiska länderna. Se om honom Salomon Kraft,
Kaniken Nils Sigvastssons rapport. Y. Brilioth, Den påfliga beskattningen,
s. 128 ff.

40) DS 1044.



37

dispens. 4l ) Om Hemming var född år 1290 eller 1291, ägde hans
prästvigning under normala förhållanden rum under ärkebiskop
Olof Björnsson (1314—1332). Denne också hän en släkting tili
lagmannen Birger Persson hade ända sedän slutet av 1200-talet
värit kanik vid domkyrkan (med Lagga härads kanikprebende) och
bör alltså ha värit väl förtrogen med prästerna och klerkerna vid
katedralen.

STUDIER UTOMLANDS

Enligt Messenius fullbordade Hemming studiet av veten-
skaperna med stort beröm både hemma och i utlandet (»— Cyc-
lopedia scientiarum multa cum laude domi absoluta, forisque —»),

Det uttryck som här användes »cyclopedia scientiarum»
förefaller att tili sin betydelse omfatta också andra vetenskapsgrenar
än de grundläggande artes. Vi vet inte vilka källor Messenius här
litar tili. Men mycket tyder på att hän i varje fall just i fråga om
Hemmings studier var väl underrättad,42 )

Som redan nämnts, gmndlade domprosten Andreas And år 1291
ett kollegium i Paris, avsett att härbärgera studerande från Uppsala
stift. Liknande kollegier grundades något senare också för Linkö-
pings ooh Skara stift. Uppsala-kollegiets mycket intressanta regle-
mente finns bevarat och bygger i stort sett på Sorbonne-kollegiets
statuter, som avfattats något tidigare. Uppsala-huset var enligt reg-
lerna avsett för tolv studerande och var direkt anslutet tili domskolan
i Uppsala, vars rektorer gav rekommendation åt de skolklerker och
unga präster som var löftesrika nog att få fortsätta sinä studier vid
den dåtida lärdomens internationella högsäte.43 ) Men i rätt stor
utsträckning tycks också mera tili åren koruna präster ha vistats
i Paris och vid andra franska högskolor för att komplettera sinä
kunskaper i teologi och kanonisk rätt.

Att en biskop skulle vara kunnig i litterarum sciencia var på
1300-talet tydligen redan en självklar fordran. Denna formel före-

41 ) Om åldem för de olika vigningarna, se Clementinse I, VI, 3.
42 ) Scondia illustrata IX, s. 43.
43 ) DS 1045. H. Schiick, Svenska pariserstudier I, s. 44 ff.
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kommer i domkapitlets brev om Hemmings biskopsval och också i
andra liknande brev inom den svenska kyrkoprovinsen från samma
tid. 44 ) Ide fali, då det är möjligt för oss att kontrollera uppgifterna,
förefaller frasen också att ha täckning i verkligheten. Redan en
flyktig undersökning bekräftar att så gott som alla den svenska
provinsens ärkebiskopar och ett stort antal biskopar i andra stift
under 1300-talet hade studerat utomlands. Detta gäller för övrigt
inte endast biskoparna utan också domprostar, ärkediakoner och
andra dignitärer vid domkapitlen samt ett stort antal kaniker. De
som redan hade nått högre kyrkliga värdigheter använde dock säilän
sin magistertitel, även om de hade rätt därtill.4s)

Redan med kännedom om denna rätt höga allmänna lärdoms-
standard kan man anse det osannolikt att Åbo domkapitel år 1338
hade enhälligt valt kaniken Hemming tili biskop, om hän inte verk-
ligen haft ett visst mått av litterarum sciencia. Detta uttryck är för
övrigt ännu rätt begränsat tili sitt innehåll, omfattar egentligen inte
mer än goda insikter i latin, grammatik, logik och andra grund-
läggande kunskaper. Det uttryck som Messenius brukar, cyclopedia
scientiarum, förefaller däremot att ha vidsträcktare innebörd.

Med hjälp enbart av det bevarade urkundsmaterialet från 1300-
talets första årtionden kan man inte påvisa Hemmings studier i
utlandet. I natio anglicana i Paris den nation som de nordiska
studerandena tillhörde börjar de regelbundna prokuratorsproto-
kollen först på 1330-talet.46) Därförinnan är urkundsmaterialet
bristfälligt. Det finns en lista på ett stort antal studerande och
magistrar, som vistades i Paris år 1313 bland dem åtminstone
två Åbo-kaniker och flere andra svenskar.47 ) På denna lista återfinns
inte Hemmings namn.

När man fördjupar sig i urkundsmaterialet från en något senare
tidpunkt Hemmings biskopstid finner man däremot mycket,
som indirekt antyder Hemmings boklärdom. Hans statuter, brev och

44 ) FMU 457. Jmfr DS 3600, 3714, om biskopsval i Uppsala (1341) och i
Strängnäs (1343).

45 ) Maliniemi i Suomen kulttuurihist. I, s. 580. I Uppsala domkyrkoregister
förefaller det ofta som om titeln »magister» brukades endast om dem som
aktivt hade att göra med undervisningen vid domskolan, främst om »iscolasticus».
Se om utrikesstudierna, Klockars, Parismagistrar och offentliga notarier, som
dock i stort sett gäller endast 1340-talet. Se också T. Lunden, Medeltidens
religiösa litteratur, is. 132 ff. H. Schiick, Ecclesia Linoopensis, s. 489.

46 ) Publicerade i Auctarium I.
47 ) Chartularium 11, n. 703.
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förordningar vittnar om både språklig och saklig kunnighet och
innehåller många hänvisningar tili den kanoniska rätten och svenska
landskapslagar. Ett myeket vägande vittnesbörd om fördjupad boklig
bildning är den bokgåva som Hemming skänkte sin domkyrka och
som jag skall behandla i ett särskilt kapitel. Det är som jag där
skall påpeka myeket sannolikt att denna samling böeker är
anskaffad av en man med ingående kunskaper både i teologi och i
kanonisk rätt. En del av verken i kanonisk rätt är dessutom av sådan
art, att de knappast särskilt skulle ha inköpts för en nordisk dom-
kyrka. Antagligen hade de anskaffats i samband med studier i denna
vetenskapsgren.

Som vi också senare skall finna, hade den heliga Birgitta stort
förtroende tili biskop Hemmings klokhet lika väl som tili hans
fromhet. Birgitta skulle knappast ha valt en man utan intellektuella
förutsättningar att söka media fred mellan konungama i Frankrike
och England eller att föra hennes budskap tili påven. Också i litur-
giska frågor tycks hon ha haft förtroende tili Hemmings sakkunskap,
När magister Peter Olofsson av Skänninge hade författat liturgien
för Vadstena-systrarna, gavs honom i en revelation befallning att
visa densamma åt biskop Hemming, och denne fick frihet att stryka
eller lägga tili. 4B)

I samband med förberedelserna för kanonisationen av den heliga
Birgitta nedskrevs det enda direkta uttalande om Hemmings utlands-
studier som bevarats ett uttalande som ger oss möjlighet att
bestämma platsen och den ungefärliga tiden för dessa studier samt
i någon mån studiernas art. I kanonisationsprotokollen finns (i ett
tillägg tili den s. k. »relacio Galhardi episcopi Spoletani» av den 14
december 1373) följande passus om Birgitta;

»Ex mandato eciam Christi pape Clementi tunc reetori
ecclesie Dei litteras scripsit in quibus continebatur eius vita
eiusque actus et hanc litteram quidam deuotus epis-
copus, qui in scolis discipulus pape Clementis fuerat, sibi
portauit

4S ) Rev. extr. 51 m. fl. Se kapitlen 111 och VII! Rev. extr. 113. Denna revela-
tion finns enligt Hellman (aa, s. 99) inte i sin helhet i någon bevarad handskrift,
men den ger ett starkt intryck av autenticitet. 1400-tals-redaktören hade i varje
fall Inga skäl att uppfinna en dylik revelation ooh hade tydligen tillgång tili
någon nu förlorad käilskrift.
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(»På Kristi befallning skrev hon också tili påven Klemens, som då
var ledare för Kristi kyrka, ett brev, som handlade om hans liv och

verksamhet och detta brev fördes tili honom av en from biskop,
som vid universitetet värit påven Klemens elev ») 49 )

Jag skall senare behandla biskop Hemmings resa tili Avignon.
I detta sammanhang intresserar oss närmast uppgiften att den bis-
kop som förde Birgittas budskap tili påven Klemens VI hade värit
dennes elev. I första hand förefaller denna uppgift rätt överraskande,
men en undersökning ger vid handen att påståendet inte är osanno-
likt. Dess trovärdighet styrkes av det faktum att det nedskrevs bara
något år efter Hemmings död och ett tjugutal år efter hans resa tili
påven. Troligen härrör uppgiften från den av Birgittas biktfäder,
Peter Olofsson av Alvastra, som var Hemmings färdkamrat under
resan och därför väl förtrogen med honom.

Påven Klemens VI, vars ursprungliga namn var Petrus Rogerii
(Pierre Roger), var född av adlig släkt i södra Frankrike (Limoges)
omkring år 1291 och alltså jämngammal med biskop Hemming.
Redan som gosse inträdde hän i benediktinorden, och från omkring
år 1307 torde hän ha vistats i Paris för studier. 50 ) Hän var tidigt en
älskare av böcker, oöh från hans studietid liksom från senare år
finns talrika anteckningar av hans hand bevarade. De vittnar om
olikartade intressen, bl. a. för naturvetenskap och juridik. I filoso-
fiska frågor citerar hän ofta Platon och Augustinus.sl )

Petrus Rogerii hade inflytelserika förbindelser, År 1323 skrev
påven Johannes XXII på konung Karl IV :s uppmaning ett brev tili
universitetskanslern i Paris med bön om att förläna Petrus magister-
graden i teologi, Denne var då prior i ett kloster i Correze. Hän ägde
tydligen de erforderliga kunskaperna och åtnjöt redan en viss be-
römmelse som lärare. Påvens brev gällde endast dispens från ett av
de formella kraven för erhållande av magister- eller doktorsgraden
i teologi. Eniigt statuternas krav hade Petrus Rogerii som teologie

49 ) Acta et proc, s. 105. »Relacio Galhardi» består tili största delen av det
s. k. Biktfädernas Vita. Det förefaller som om det citerade stycket värit en del
därav, som bortglömts vid utskrivningen och därför tillagts efter underskrif-
terna. Kursiveringen är min.

50) G. Mollat, Les papes d'Avignon, s. 82, not 1. Enligt Chartularium H, n. 822
hade Petrus år 1323 tillbragt omkring 16 år vid Paris-universitetet.

si) A. Maier, Der literarische Naehlass, I, s. 332 ff, 11, s. 72 ff.
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baccalarius föreläst två år över Bibeln och två år över Petrus
Lombardus’ Sentenser. Men de erforderliga sex åren hade ännu inte
förflutit, sedän föreläsningarna över Sentensema börjat.s2 )

På grundval av tidsuppgiften i det påvliga brevet kan vi dra slut-
satsen att Petrus som teologie baccalarius föreläst över sentensema
tidigast år 1318, över Bibeln följaktligen tidigast år 1316. Men i
fråga om sentensföreläsningarna har vi möjlighet tili en noggrannare
tidsbestämmelse, I en Borghesiana handskrift finns nämligen bevarad
en s. k. disputatio collativa (en disputation som omfattade flere, vid
olika tillfällen hållna föreläsningar) som Petrus Rogerii i samband
med sinä föreläsningar över sentensema hållit med den kände fran-
ciskanteologen Franciscus de Mayronis. Av denna handskrift kan
man sluta sig tili att Petrus föreläst över Sentensernas böcker i
ordningen I, IV, 11, 111. Sin principium-föreläsning över fjärde boken
höll hän den 21 januari 1321, inledningsföreläsningen tili andra
boken den 14 april samma år. Man har beräknat att hän antagligen
börjat föreläsningarna över den första boken i september eller okto-
ber 1320, över tredje boken i juni 1321.53 )

Franciscus de Mayronis fick sin doktorsgrad i teologi nästan
samtidigt med den blivande påven och var Duns Scotus’ mest berömde
lärjunge. Petrus Rogerii säges ha deltagit i disputationer också med
en annan berömd franciskanteolog från denna tid, Petrus Aureoli. I
de bevarade föreläsningarna citerar hän ibland denne, som blivit
teologie doktor år 1318. Petrus Aureolis ställning inom de filosofiska
och teologiska skolorna är omdiskuterad. Hän har ansetts som
nominalist. En del nyare forskare har dock velat placera honom mitt
emellan skotismen och tomismen som en »moderat realist» och
kristen aristoteliker alltså i allt fundamentalt ännu tillhörande
via antiqua och ganska närä Tomas av Aquino.54 )

Man kan ställa frågan i vilken mån den blivande påvens disputa-
tioner med de två franciskanteologerna innebar ett motsatsförhål-
lande tili deras filosofiska grundsyn. I fråga om Franciscus de
Mayronis bar man i varje fall tunnit svaret i de redan nämnda
sentensföreläsningarna. Petrus Rogerii är i dem en tydlig mot-

52 ) Chartularium 11, n. 822. Ett flertal andra påvliga brev med anhållan om
dispens från tidsbestämmelsen finns bevarade frå-n denna tid.

53 ) Codex Borghesiana 39. A. Maier, aa, I, s. 334 f.
54 ) Chartularium 11, n. 772, 823. F. Ehrle, Historia Bibliothecae Romanorum

Pontificum, s. 584 ff. M. de Gandillac i Le mouvement doctrinal, s. 367, 372 ff.
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ståndare tili skotisterna och deras formalitates. I stort sett följer
hän karmeliten Guido Terreni, som några år tidigare (1313—1318)
i Paris bekämpat skotismen.

Petrus Rogerii har särskilt på grundval av de Panegyrica hän
författat om Tomas av Aquino framställts som en övertygad
tomist, Å andra sidan har det dock framhållits att hän åtminstone
i sentensföreläsningama visserligen är en motståndare tili sko-
tismen men knappast intar någon positiv egen ståndpunkt. Inte heller
citerar hän Tomas. Hans grundsyn överensstämmer dock med den
tomistiska.55 )

I striden mot de radikala fattigdomsivrarna franciskanspiritua-
lerna deltog Petrus Rogerii med en skrift De paupertate Christi.
Också i andra av tidens stridsfrågor tog hän aktivt del. Flere av
hans skrifter, bl. a. samlingar av hans mycket retoriska predikningar,
fanns i de påvliga biblioteken på 1300-talet. De finns ännu bevarade
i många handskrifter.ss )

Petrus Rogerii steg snabbt i graderna, blev bl. ai. biskop i Arras
1328, ärkebiskop i Sens 1329, i Rouen 1330, kardinal 1338, påve 1342.
Från år 1328 användes hän nästan oavbrutet i diplomatiska uppdrag,
både av den franske konungen och av påven, s7 ) Det är troligt att
hän inte sedermera hade mycken tid att aktivt tjänstgöra som lärare
i Paris. I stort sett torde hans lärarverksamhet i den teologiska
fakulteten kunna begränsas tili tiden före 1328. Hän var också
provisor för kollegiet i Sorbonne. Som sådan nämns hän år 1331,
men hän var då själv frånvarande och representerades av en före-
trädare.sB)

&

55) p. Fournier, Pierre Roger, s. 210 f. A. Maier, I, s. 336 och passini. Jmfr
M. H. Laurent, Pierre Roger et Thomas cTAquin.

56) Ehrle, s. 163, 165, 218, 288, 333, 360, 415, 428, 474, 524, 556 etc. Ph.
Schmitz, Sermons et discours de Clement VI, s. 15 ff. A. Maier, I och 11. I UUB
C 342 och C 385, två Vadstena-handskrifter, finns predikningar av kardinalen
av Rouen, den blivande påven.

s?) Mollat, aa, s. 82, not 1. Se nedan kap. VII.
58 ) C. Rulseus, Historia universitatis Parisiensis, IV, s. 229. Om påven Kle-

mens se f. ö. G. Mollat, Les papes d'Avignon, s. 80 ff och passim. Baluze, Vitae
paparum Aveni onensium, 11, s. 337 ff och passim. Fournier, s. 209 ff. Antoine
Pelissier, Clement VI le Magnifique,
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Vår framställning av den blivande påven Klemens och hans del-
tagande i universitetslivet i Paris har avsiktligt gjorts ganska
utförlig. Dels ger detta oss en möjlighet att i någon mån bestämma
tiden för och arten av biskop Hemmings studier i Paris, dels ger det
oss en något fylligare bakgrund tili dessa studier och samtidigt
också tili en senare tilldragelse i biskop Hemmings liv, hans resa
tili påven Klemens i Avignon.

Vilka slutsatser kan vi nu av detta dra om Hemmings utlands-
studier? För det första torde vi kunna fastställa att Hemming hade
bedrivit studier vid den teologiska fakulteten i Paris. I artes-fakul-
teten studerade eleverna under en lärare som tillhörde samma nation
och vanligen samma kyrkoprovins som de själva. Om vi granskar
engelska nationens prokuratorsprotokoll, finner vi inga undantag
från denna regel. s9 ) Naturligtvis är det möjligt att eleverna redan i
denna fakultet utom undervisningen hos den egna nationens
lärare gick att åhöra föreläsningar också hos andra berömda
lärare. Men i större utsträckning tycks detta ha värit fallet först i
de högre fakulteterna, där ingen egentlig nationsindelning mera
förekom. Kollegiot i Sorbonne, där Petrus Rogerii var provisor, var
avsett för teologie studerande oberoende av nationstillhörighet.

Eftersom det är ytterst osannolikt att Hemming i artes-fakulteten
hade en fransman som lärare och ännu mindre en fransman,
som var ordensman vågar vi dra slutsatsen att uttrycket »in
scolis discipulus pape Clementis fuerat» syftar på hans studier vid
teologiska fakulteten. Hän kan ha iyssnat tili den blivande påven
redan när denne föreläste över Bibeln och Sentenserna omkring år
1320. Hän kan också ha åhört hans magisterföreläsningar efter år
1323. Slutligen kan uttrycket också tolkas sålunda, att Hemming
hade bott som elev i Sorbonne-kollegiet under den tid Petrus Rogerii
var provisor där.60 ) Principiellt vore detta inte omöjligt, eftersom
kollegiot som sagt var avsett för studerande från alla nationer.
Huruvida nordiska teologie studerande verkligen bott i detta kolle-
gium vet vi däremot inte, men det förefaller mindre troligt.

Det står inte uttryckligen i statuterna, men är dock underförstått,
att man för att inskrivas vid någon av de högre fakulteterna. i

59) Auctarium I.
60 ) År 1349 kallar sig en beneficiesökande teologie baccalarius i en rotulus

riktad tili påven Klemens »alumpno vestro». Denifle tolkar detta uttryck på
sistnämnda sätt.
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teologi, kanonisk rätt, medicin först skulle ha avlagt examen vid
artes-fakulteten.6l ) Vi kan därför anta att Hemming före sinä teo-
logiska studier i minst tre års tid studerat vid artes-fakulteten och
där avlagt examen. Hur långt hän sedän kom i de teologiska studierna
vet vi inte, men den boksamling hän skänkte sin domkyrka vittnar
om att hän ägde mer än bara de grundläggande kunskapema.

Som vi redan antytt, finns det mycket i biskop Hemmings för-
ordningar och statuter, och ännu mer i hans bokgåva, som ger vid
handen att hän också var förtrogen med den kanoniska rätten.
Bland det femtontal verk i kanonisk rätt som boklistan upptar finns
det flera bl. a. i processrätt som inte, tycker man, kunde vara
tili direkt nytta vid Åbo domkyrka, utan som snarare anskaffats i
samband med juridiska studier.

Under förra hälften av 1300-talet bedrev nordborna i allmänhet
sinä studier i kanonisk och romersk rätt vid franska högskolor,
främst i Orleans, Generalstudiet i Orleans betraktades nästan som
en juridisk fakultet tili Paris-universitetet. Också i Paris fanns en
fakultet i kanonisk rätt, men den var tämligen obetydlig. 62 )

Vi vågar kanske fastslå som troligt att biskop Hemming studerat
både vid artes-fakulteten och vid den teologiska fakulteten i Paris
samt vid någon juridisk fakultet eller högskola, Hän måste i så fall
sammanlagt ha vistats rätt många år i Frankrike. Sora nämnts
förekommer hans namn inte i Paris-listan år 1313. Hän kan natur-
ligtvis då ha värit tillfälligt frånvarande. Men det är också möjligt
att hän liksom många andra påbörjat sinä utrikesstudier vid
jämförelsevis sen ålder, kanske först efter sin prästvigning. 63 )

Hemmings teologiska studier kan vi i anslutning tili vad som
ovan sagts om Petrus Rogerii undervisning datera tili någon tid
mellan år 1318 och 1328. År 1329 är Hemming i Finland. Det år
tydligt att hans utomlandsvistelse är en bidragande orsak tili att
hans namn inte tidigare förekommer i väre sig svenska eller fin-
ländska urkunder.

Urkunderna har åt oss bevarat naimien på en del av de svenskar
som vistades i Paris år 1323, det år den blivande påven Klemens fick

61 ) Statuter för teologiska fakulteten Ohartularium 11, n. 1188, 1189. Jmfr
Schiick aa I, s. 22 ff.

62 ) Auctarium I, s, XXXVI. Se om de juridiska studierna Klockars, Paris-
magistrar, s. 10 ff. På 1200-talet hade många nordbor studerat i Bologna.

63 ) Å andra sidan uppsköts of ta prästvigningen på grund av utlandsstudier.
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sin teologie doktors grad. Åtminstone en del av dem var säkert
Hemmings studiekamrater. Bland dessa Paris-studerande fanns
Henrik Ludvigsson, borgarson från Stockholm, som senare blev
scolasticus i Uppsala, samt inte mindre än tre av Hemmings blivande
medbiskopar, Hemming Nilsson från Västerås (ärkebiskop 1342
51), Tomas Johansson av Maista (biskop i Växjö 1344—76) och
Sigfrid Rötgersson, också hän hemma i Västerås (biskop i Skara
1352—54).64) När ärkebiskopen Hemming Nilsson år 1351 upp-
gjorde sitt testamente ihågkom hän bland sinä medbiskopar just
Tomas av Växjö och Hemming av Åbo. (Inte heller Sigfrid Rötgers-
son, som da var dekan i Uppsala, blev bortglömd.) Kanske orsaken
tili att dessa särskilt utmärktes får sökas i att de redan i ungdomen
värit hans studiekamrater och vänner.6s)

Vilka andra lärare än den blivande påven Klemens kunde Hemming
och hans medstuderande ha lyssnat tili under studieåren i Paris?
Troligen åhörde de någon gång de redan nämnda franciskanteolo-
gerna Franciskus de Mayronis och Petrus Aureoli. Kanske lyssnade
de tili dominikanen Jakob av Lausanne, lärare från år 1311, teologie
magister från år 1317 tili sin död 1322. Hans predikningar fanns
senare i Hemmings boksamling. Säkert deltog också de nordiska
studerandena i de ibland hetsiga disputationerna mellan represen-
tanter för de olika filosofiska skolorna inom via antiqua neo-
augustinianer, skotister, tomister. Via moderna hade på 1320-talet
ännu inte på allvar vunnit insteg vid Paris-universitetet. (Ockham
själv var då ännu ung och i onåd hos påven.)

De svenskar som omkring år 1323 vistades i Frankrike hade
kanske tillfälle att delta i de stora högtidligheterna i samband med
att Tomas av Aquino kanoniserades. Säkert tog de också ställning
tili de många brännande frågorna inom den teologiska debatten vid
denna tid, t. ex. den skarpa tvisten om det radikala fattigdoms-
begreppet, där Paris-universitetet i stort sett stod på påvens sida
mot franciskan-spiritualerna.

I samband med kapitlet om Hemmings bokgåva ooh ideologiska
bakgrund skall jag i den mån det är möjligt försöka utröna
Hemmings egen ställning tili de olika filosofiska och teologiska
skolorna.

64 ) DS 2495, 2498, 2501, 2504, 2505, 2508. Jmfr 2440 (om tiden)
«5) DS 4716.

STUDIER UTOMLANDS
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År 1261 hade ärkebiskop Lars förordnat att varje nyvigd präst i
Uppsala stift om hän inte innehade något viktigt beneficium
skulle minst ett år delta i domkyrkans kortjänst som förberedelse
för sin prästerliga tjänstgöring »pro addiscendo ecclesiastico
officio et ministeriö sacerdotali discrecius jn posterum exsequen-
do».66)

För de unga korklerkerna chorales inrättade domprosten
Andreas en gemensam bostad ett commune på en ö i Fyrisån.
När hän avled år 1316, lämnade hän efter sig noggranna föreskrifter
för detta communes ekonomiska förvaltning. 67 )

Vi äger inga uppgifter om biskop Hemmings tjänstgöring vid
domkyrkan som korpräst. Det är troligt att hän, om hän inte genom
något slags beneficium var befriad från denna tjänstgöring, hade
fullgjort densamma redan före sinä utlandsstudier.

Enligt Messenius och V astovius var Hemming kanik
både i Uppsala och i Åbo. Det finns dock inga uppgifter i samtida
urkunder, som bekräftar att hän innehaft något kanonikat i Uppsala

trots att dessa urkunder för övrigt ger oss ganska frikostiga
upplysningar om Uppsala domkapitel.

Uppsala domkyrkoregister innehåller en år 1344 uppgjord för-
teckning över kanonikaten vid domkyrkan, deras grundare, gods,
inkomster och innehavare. När man jämför denna förteckning med
övriga urkunder och andra tillgängliga uppgifter, förefaller det som
om den för tiden 1300—1344 i allmänhet vore tillförlitlig. 6B ) I de
ytterst få fall där man kan påvisa att en innehavare av ett kanonikat
hiivit bortglömd, är det fråga om någon som endast en mycket kort
tid innehaft sitt beneficium.

Den ende kanik Hemming som finns upptagen i domkyrkans för-
teckning är en magister Hemming, innehavare av Lagga härads
kanikprebende. Denne Hemming uppgjorde redan år 1299 sitt testa-

66 ) DS 470. I danska stift hade denna tjänstgöringstid redan i början av
1300-talet förlängts tili tre år, huruvida detsamma skett i Sverige vet vi ej.

L. Helveg, De danske Domkapitler, s. 37 f. Se Pirinen, Turun tuomiokapituli,
s. 23 f.

e?) DS 2055.
68) DS 3835. Uppgifterna ora den äldsta tiden, och i ännu högre grad tilläggs-

listorna efter 1344 är däremot ofullständiga.
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mente i Paris och kan alltså inte vara identisk med biskopen. 69 ) Men
det är inte omöjligt att det är hans namn i förteckningen vilken
helt saknar årtal som är ursprunget tili Messenius’ och Vastovius’
uppgift.

Om Hemming värit kanik vid Uppsala domkyrka, kan det alltså
endast ha värit en mycket kort tid. Mera sannolikt förefaller det att
hän innehaft något av de lägre prebendena vid domkyrkan eller något
annat beneficium i ärkestiftet.7o ) Utlandsstudierna bekostades ju
ofta genom inkomsterna från något beneficium i hemstiftet, och det
är osannolikt att Hemming i detta avseende var lottlös.

Man har uttalat en förmodan att Hemming någon tid haft sin
tjänstgöring vid Storkyrkan i Stockholm.7l ) I kyrkligt avseende var
denna stad på Hemmings tid mycket närä förbunden med Uppsala
domkyrka. Hemming vigdes senare tili biskop i Storkyrkan. Men
detta säger inte mycket också hans två närmaste företrädare på
Åbo biskopsstol, biskoparna Ragvald och Bengt, hade fått sin vigning
i Stockholm. 7 2)

När Hemmings saligförklaring var aktuell i slutet av fjorton-
hundratalet, förefaller det som om man ansett storkyrkoförsamlingen
i Stockholm särskilt intresserad i saken. Det framgår av biskop
Magnus Stjernkors’ innehållsrika brev tili kyrkoherde Martin i
Stockholm år 1495. Efter translationen år 1514 överfördes också
genast en del av Hemmings reliker tili församlingskyrkan i Stock-
holm.7 3)

Något bevis för att Hemming tjänstgjort i Stockholm äger vi inte,
även om antagandet i sig självt inte är osannolikt. Man kan inte
heller finna några säkra spår av den blivande biskopen annorstädes
i Uppsala stift under 1300-talets första årtionden.

Påståendet att Hemming värit kanik i Uppsala kan inte bevisas,
men däremot torde uppgiften att hän värit kanik i Åbo stift inte
behöva betvivlas. Man kan undra varför Hemming flyttade tili det

e») DS 1271, 3835, s. 310.
70 ) Också över domkyrkans lägre prebenden finns emi förteckning (DS 3836),

men innehavarnas namn anges inte.
71 ) I Simonsson, Storkyrkan, s. 50.
72) Porthan, I, s. 170, 180, 207. Messenius, X, 14.
?3) FMU 4619, 5736.
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finländska stiftet. Liksom många andra frågor i samband med
biskopens tidigare liv är detta en på vilken vi inte kan få något
säkert svar.

Förbindelserna mellan Finland och Sverige var vid denna tid lik-
soin senare av mångfaldig och skiftande art, och vi kan i detta
sammanhang blott summariskt omnämna en del. En livlig handel
gick från Åbo och andra orter i Finland tili Reval i söder och Stock-
holm i väster. Många släktförbindelser knöt samman borgarna i
dessa och andra städer. Kolonisationen av Finland från den svenska
sidan var inte avslutad, och också på landsbygden fanns släktför-
bindelser mellan båda sidor av Bottenhavet. Tillsammans med de
svenska hövitsmännen och fogdarna kom många svenskar. I urkun-
derna nämns svenska frälsemän, som ägde jord i Finland.

Av särskilt intresse är det utbyte som ägde mm inom den kyrkliga
hierarkien mellan de olika stiften i den svenska kyrkoprovinsen

inklusive Finland särskilt i fråga om de högsta kyrkliga
värdigheterna. Redan under 1300-talets första årtionden besattes
dessa värdigheter inte säilän genom påvlig provision. Det var van-
ligen svenska prästmän och studerande i Frankrike, som på detta
sätt skaffade sig beneficier i hemlandet, men inte alltid i hem-
stiftet.74)

Det är inte omöjligt att också Hemming under sin utlandsvistelse
skaffat sig ett kanonikat i Åbo stift genom påvlig provision, fastän
vi inte äger några bevarade uppteckningar om saken. Som vi redan
nämnt, ägde Hemming släktingar, som åtminstone tidvis vistades i
Finland. Det är inte alldeles uteslutet att hans släkting Elena var
gift med en finländsk man. Om släktingarna var bosatta i Finland
redan före Hemming själv, kan hans förbindelser med Åbo stift ha
knutits genom dem. Hemming kan också på något sätt ha värit
förbunden med den svenskfödde biskopen Bengt Gregersson, som år
1321 blev biskop i Finland. Även denne hade ju sinä rötter i Upp-
land.7s) Som präst och kanik i ärkestiftet hade hän sannolikt redan
före sin biskopstid lärt kanna den unge Hemming. Vi vet egentligen
ytterst litet om bådas vistelseort under större delen av deras tidigare
liv. Det är möjligt att de haft närä förbindelser med varandra.

Biskopskrönikan omtalar att biskop Bengt grundade två nya

74 ) Y. Brilioth, Den påfliga beskattningen, s. 354 ff.
75 ) Klockars, Biskop Bengt Gregerssons härkomst, s. 124 ff.
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kanonikat vid Åbo domkyrka; »Hic duos Canonicatus de novo funda-
vit, cum prius non essent nisi quattuor Canoniae in Ecclesia Aboensi.»
Messenius anger tiden för kanonikatens instiftande tili 1328.76 ) Man
har antagit att Hemming, som nämns första gången år 1329, inne-
hade ett av dessa nygrundade kanonikat, På grund av det glesa
urkundsmaterialet är det svårt att bevisa ett sådant påstående.
Utom kaniken Elof av Keso nämns överhuvud inga kaniker i Åbo

stift mellan 1320 och 1328. Under åren närmast efter 1328 nämns
fem, Elof av Keso, Olof av Nousis, Sigurd av Finström, Ragvald och
Hemming. På grundval av namnordningen vid sigillering av urkunder
drar Jaakkola slutsatsen att Hemming är lägst i rang och
sålunda den sist utnämnde kaniken. Men detta innebär ju inte nöd-
vändigtvis att hän innehade ett av de nygrundade kanonikaten. 77 )

Med absolut säkerhet kan man inte ens identifiera den kanik
Hemming som nämns 1329—30 med den kanik med samma namn
som år 1338 valdes tili biskop. Men då antalet kaniker i stiftet var
litet och namnet Hemming jämförelsevis ovanligt, finns det inga
vägande skäl att betvivla identiteten.

Vi kan inte här grundligare gå in på frågan om domkapitlets
sammansättning, kanikernas inkomster och levnadsförhållanden och
andra dylika problem. De har tidigare delvis utretts av andra. 78 )

Det tycks i varje fall ha värit sed att kanikerna i Finland på 1300-
talet (och nästan hela följande århundrade) hade sin huvudsakliga
inkomst från någon landsförsamling, där de oftast själva var bo-
satta. Det bör alltså finnas en trakt i Finland, med vilken Hemming
hade närä förbindelser under kaniktiden.

Urkundsmaterialet är knappt, men ändå tillräckligt för att vi
skall våga framställa en hypotes i fråga om den landsförsamling,
som kaniken Hemming var förbunden med omkring år 1330. De
handlingar i vilka hans namn förekommer är följande:

a) Tre Kimito-bors gåvobrev år 1329 på kalkberget Krakanäs i
nämnda socken tili Åbo domkyrkas byggnadsfond. Platsen, där brevet
utfärdats, är inte angiven. Utom av kaniken Hemming bevittnas

7G) Porthan, I, s. 178. Messenius X, s. 14.
77 ) REA 46, 55, 56, 59. FMU 412, 416. J. A. Cederberg, Lehtiä Turun tuomio-

kapitulin historiasta, s. 76 f. Jaakkola, Piispa Pentin tuomiokapitulireformi,
s. 40 ff. Pirinen, aa, s. 43 f. Kaniken Olof ägde jord i Uppland och kan därför
också ha värit hemma i Sverige.

78 ) Pirinen, aa, s. 42 ff, 61 ff och passini.
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brevet av biskop Bengt, av domini Vinald i Tenala, Olof i Karis och
Olof i Uskela samt av dominikankonventet i Åbo.

b) Ett testamente, uppgjort år 1330 av ett barnlöst äkta par i
Bjärnå, Peter och hans hustru Brynhild, väri de skänker ali sin
egendom tili Åbo domkyrka.

c) Ett brev, väri biskop Bengt bekräftar nämnda testamente och
ger Peter och hans hustru rätt att mot en formell årsavgift på ett
lispund smör fritt disponera egendomen under sin livstid. De två
sistnämnda breven bevittnas av kanikerna Olof, Ragvald och Hem-
ming, prästerna Menikin, kyrkoherde i Bjärnå, samt Jakob i Halikko,
dessutom av en del lekmän från Bjärnå-trakten.79 )

Frånsett biskopen och de tre kanikerna är alla de präster och
lekmän som bevittnat de tre dokumenten förbundna med en grupp
varandra närliggande socknar: Kimito, Bjärnå, Tenala, Karis, Uskela
och Halikko. Eftersom Hemming dessutom är den enda kanik som
beseglade den förstnämnda urkunden, kan man förmoda att hän
hade försänkningar just i denna trakt. Det förefaller märkligt att
denna första urkund bevittnas av präster i Tenala, Karis och Uskela
men däremot inte av någon präst i Kimito socken, som saken gällde.
Kanske var kaniken Hemming präst just i denna församling. År

1325 nämns en präst, herr Nils, i Kimito, men sedän omtalas ingen
annan förrän år 1344, då Hemming redan var biskop. Den Vinand
som då är kyrkoherde där kallas senare (år 1351) också kanik, 80 )

Av kaniklistorna i Uppsala domkyrkoregister framgår att kani-
kerna i ärkestiftet ofta brukade sin optionsrätt och flyttade från ett
kanonikat tili ett annat, som av någon anledning blivit ledigt. Vi har
inte tillräckligt källmaterial för att med säkerhet avgöra huruvida
denna sedvänja fanns också i Åbo stift.Bl ) Om kaniken Hemming
tiger urkunderna i varje fall helt mellan år 1330, då hän tyckes
förbunden med Kimito-trakten, och tiden för biskopsvalet år 1338.
Men det förtjänar att påpekas, att när Hemming år 1340 stiftade
domprostämbetet, var Nousis kanikprebende ledigt oöh införlivades
med domprostens prebende. Det är möjligt att prebendet blivit ledigt
genom Hemmings vai tili biskop. Kaniken Olof, som troligen var

79 ) REA 49, 55, 56. Krakanäs låg i trakten av Förby i nuv. Finby socken.
J. Gardberg, Kimitobygdens historia I, s. 11.

80) REA 41, 105, 137.
S1) DS 3835. Pirinen anser det troligt att den inte förekommit (aa, s. 68, 269).

Se G. W. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts 11, s: 194 f.
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identisk med den Olof av Nousis, som tidigare innehaft prebendet,
omtalas redan år 1334 som avliden, och Hemming kan ha innehaft
detta kanonikat under de senare åren av sin kaniktid.B2 )

*

Den 24 oktober 1338 avled biskop Bengt Gregersson på Kustö
biskopsgård. Några veckor senare valde domkapitlet enhälligt kani-
ken Hemming tili biskop. Det långa brev, i vilket domkapitlet tili
ärkebiskopen i Uppsala avlade rapport om valet, är i ali sin officiella
korrekthet en av de få berättande källor vi äger om biskop Hemming
och förtjänar därför att refereras utförligt.B3 )

På utsatt dag, söndagen efter S:t Martins dag d. v. s. den 15
november 1338 hade alla frånvarande kaniker anlänt tili stifts-
staden, och kapitlet var fulltaligt samlat för att förrätta valet,
berättar brevet.

I förbigående kan här anmärkas att kanikernas antal enligt bis-
kopskrönikan vid denna tidpunkt var sex. Då emellertid utom kapit-
lets eget sigill remsorna av sju andra sigill finns kvar på det i
original bevarade brevet, har det framkastats som sannolikt att de
deltagande kanikerna värit åtta. B4 ) Endast två av kaniksigillen på
brevet är bevarade, kyrkoherden (?) Stigulf Anderssons i Kumo
samt ett skadat sigill med »Si canonicus». Det är här sanno-
likt fråga om den kanik Sigvard eller Sigurd på Åland, som nämns i
urkunderna år 1328 och förekommer ännu år 1342.85 ) Av själva
brevets innehåll framgår det att dessutom kaniken Elof (Gregers-
son) och kaniken Hemming var Ibland de närvarande.

Brevet omtalar att den som ledde förhandlingarna vid valet (av
allt att döma var det kaniken Elof, som troligen var domkapitlets
nestor) först uppmanade de närvarande att vid valet ha Gud för
ögonen och se tili kyrkans gagn snarare än tili sinä privata fördelar.

83) FMU 416. REA 101.
S 3) REA 95—96. FMU 457. Original på pergament i Sv. Riksarkivet. Jmfr

Pirinen, aa, s. 290.
84) Pirinen, aa, s. 43 ff, 44, not. Kanske är det dock en smula förhastat att

ta för givet att den nyvalde biskopen, som deltagit i valet, inte beseglat urkunden.
En av sigillremsorna kan ha tillhört skrivarens sigill, han var ju inte nödvändigt-
vis kanik. Om Pirinens antagande är riktigt, kan det tänkas att någon av
kanikerna var kanik genom påvlig provision »sub expectatione prebendae».
(Se Pirinen, aa, s. 52 f.)

s5) REA 46, 58, 59, 103.
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Därefter sade en av de närvarande, innan några förhandlingar hade
hunnit äga rum: »Jn nomine sancte trinitatis ego eligo dominum
Heminggum in episcopum et pastorem ecclesie Aboensis.» (»I den
heliga Treenighetens namn väljer jag herr Hemming tili kyrkans i
Åbo biskop och herde.») Ögonblickligen (»— statim subito et repente
—») reste sig alla och biföll enhälligt tili valet av Hemming, »en
förståndig man, som med skäl kunde anbefallas på grund av sin
bokliga bildning, sitt liv och sinä seder» (»— virum utique prouidum,
litterarum sciencia, uita et moribus merito commendandum»). Kani-
ken Elot bekräftade sedän högtidligt valet på sinä egna och hela
kapitlets vägnar med följande ord; »Ad honorem Del omnipotentis,
beate Marie semper virginis tociusque curie celestis ego Elauus,
canonicus Aboensis, uice mea et omnium de capitulo dominum Hem-
minggum, concanonicum meum, eligo in nostrum et ecclesie Aboensis
episcopum et pastorem.» (»Tili den allsmäktige Gudens, den saliga
evigt jungfruliga Marias och hela det himmelska hovets ära väljer
jag Elof, kanik i Åbo, på minä egna och hela kapitlets vägnar herr
Hemming, min medkanik, tili vår och kyrkans i Åbo biskop och
herde.»)

I brevet tili ärkebiskopen, avfattat tre dagar efter sammanträdet,
anhöll domkapitlet om att denne skulle bekräfta det kanoniskt för-
rättade valet (»— electionem sic canonice celebratam —»), Ärke-

biskop var då dominikanen Peter Filipsson.
Hemming var den sista av Åbo-biskoparna, som valdes och invigdes

utan att någon påvlig bekräftelse söktes. Hans biskopsutnämning
nämns därför inte heller i bevarade påvliga registeranteckningar
från denna tid.B6 )

Inga bevarade urkunder omtalar när electus Hemming vigdes tili
biskop. I varje fall nämns hän som »episcopus», inte »electus», i ett
brev av den 1 december 1339, en förlikning som uppgjorts i Stock-
holm mellan ärkebiskop Peter och franciskanerna. B7 ) Också biskop
Gunnar av Skara och biskop Styrbjörn av Strängnäs var då i Stock-
holm. Då biskopskrönikan förmäler att Hemming vigdes tili biskop

86 ) Regesta över de påvliga registren på Benedikt XII:s tid har publicerats
av J. Vidal. De enda vai av biskopar i den svenska provinsen som nämns är
valet av biskop Gunnar av Skara och Peter av Linköping, båda tillsatta genom
påvlig provision. Jmfr Brilioth, aa, s. 304 f. B. von Törne, Om Finlands skatt-
skvldighet, a. 99 ff.

87) DS 3460.
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i sockenkyrkan i Stockholm, har man i allmänhet antagit att vig-
ningen hade ägt rum just vid denna tidpunkt. Det är också sannolikt
att ärkebiskopens och de två övriga biskoparnas närvaro i Stock-
holm hade föranletts av en sådan högtidlighet. I varje fall var det
ärkebiskopen Peter Filipsson som förrättade vigningen av Hemming
tili biskop i det finländska stiftet. Säkert var många representanter
för Åbo domkapitel och prästerskap då närvarande i Mälarstaden.
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II. Den ideologiska och kulturella bakgrunden,
avspeglad i Hemmings bokgåva till

Åbo domkyrka

INLEDANDE PRESENTATION AV BOKSAMLINGEN

En undersökning av den samling böcker som biskop Hemming
omkring år 1354 skänkte sin domkyrka kan ge oss en inblick i den
allmäneuropeiska ideologiska och kulturella miljö i vilken Hemming
och hans samtida levde och verkade, Den ger oss också ett begrepp
om arten av de kunskaper biskopen genom sinä studier hade för-
värvat.

Biskop Hemmings brev om den storartade bokdonationen finns
bevarat i avskrift i Åbo domkyrkas svartbok. Listan på böckerna
och deras författare är rätt summarisk och inte alltid entydig och
lättförstådd. Men i stort sett kan man dock identifiera böckerna och
placera dem i deras rätta sammanhang.l )

Först bör det framhållas att Hemmings bokgåva tili Åbo domkyrka
naturligtvis inte var på långt när de enda böcker som på denna tid
fanns i Finland. Om förekomsten av andra böcker vittnar både
enstaka samtida urkunder och ännu bevarade codex-fragment och
codices från 1200- och 1300-talet.2 )

Själva bokgåvans sammansättning antyder att andra böcker fanns
i stiftsstaden. Hemmings samling består nämligen nastan uteslutande

i) REA 158. Faksimilupplagan f oi. 14. Th. Rein (Filosofiens studium, s. 6 ff)
och J. A. Cederberg (Turun tuomiokapituli, s. 163 ff) har redan identifierat en
stor del av böckerna. Kompletterande uppgifter om några av verken ger H.
Nohrström (Borgå gymnasiebibliotek, s. 10 ff). Hemmings bokgåva har också
mera summariskt behandlats t. ex. i J. W. Ruuth, Åbo stads historia IV, s. 86 ff,
J. Jaakkola, Suomen sydänkeskiaika, s. 130 ff, J. Wallinkoski, The history of
the University Library, I, s. 48 f. Där identifieringen medför särskilda problem,
påpekar jag detta i notapparaten.

2) rea 150, 160. I UUB finns tre böcker från 1300-talet, som tillhört en klerk
i Åbo stift, Törner Andersson, senare prästmunk i Vadstena (UUB C 199, C 272,
C 453). Bland codex-fragmenten i HUB finns åtskilliga från 1200- och 1300-talet
som bevisligen är av finländsk proveniens. På Porthans tid fanns ännu ett flertal
handskrifter från den tidigare medeltiden i akademibiblioteket i Åbo.
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av sådana böcker som användes i samband med studier i de högre
universitetsfakulteterna, den teologiska och den juridiska. Gåvan
tyekes förutsätta tidigare tillgång tili de böcker som användes vid
den elementära skolundervisningen och de grundläggande filoso-
fiska studierna. Kanske hade domkyrkan också förut ett teologiskt
bibliotek, annars skulle inte, tyeker man, i den så representativa
bokgåvan helt saknas verk av sådana auktoriteter som Augustinus,
Tomas av Aquino, Bonaventura. 3 )

Hemmings boksamling kan i stort sett kallas ett standardbibliotek.
Naturligtvis återspeglar böckerna i någon mån biskopens personliga
smak, och det är tydligt att de anskaffats av en man med god blick
både för prästernas behov av andlig fostran och för de många rent
praktiska behoven vid domkyrkan. Men tili största delen är det dock
fråga om en samling standardverk, som vi kan återfinna i många
biskops- och domkyrkobibliotek över hela det västerländska Europa
på den tiden. Var urvalet, standardiseringen ursprungligen hade
skett är inte heller svårt att upptäcka. I stor utsträekning återfinns
de teologiska verken på boklistor från Paris-universitetet. Böckerna
i kanonisk rätt finns åter nästan undantagsiöst i bokförteckningarna
från den förnämsta juridiska högskolan, Bologna,4 ) Samma böcker
användes vid de franska juridiska högskolor som nordiska stude-
rande besökte på 1300-talet.

Den högre bildning som våra läshungriga klerker i Åbo kunde
inhämta på 1300-talet var alltså allmäneuropeisk. Den idevärld som
de trängde in i var i högsta grad kosmopolitisk. Om vi undersöker
boksamlingen närmare, finner vi att dess författare hör hemma i
vitt skilda länder, i det nuvarande Italien, Frankrike, Spanien, Por-
tugal, Schweiz, Tyskland, England, Irland, Sverige. Syrien och Pales-
tina representeras av Johannes av Damaskus och av Bibelns för-
fattare, och i samlingsverken finns många eität av Augustinus och
andra afrikanska kyrkofäder.

Den idevärld som böckerna för oss in i är traditionsbunden. Bok-
samlingen har visserligen ett överraskande stort antal verk som på
biskop Hemmings tid var moderna. Men många av böckerna kunde

3 ) Självfallet ägde domkyrkan tidigare liksom också de flesta församlings-
kyrkor de liturgiska böcker som. hörde tili gudstjänstlivet. Sådana saknas
helt i Hemmings gåva.

4) Chartularium I, s. 644 ff (n. 530), 11, s. 80 ff, 107 ff (n. 642). Statuti delle
Universitä e dei Collegi del Studio Bolognese, s. 32 ff.
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redan då blicka tillbaka på en månghundraårig, ja, tusenårig historia.
Böckernas författare representerar de flesta århundradena inom
den kristna erän. Traditionens rottrådar går ännu längre än tili de
urkristna författarna. Genom Gamla Testamentet suger de must
också ur judendomen. Det finns också trådar som leder tili grekiska
filosofer, romerska klassiker, ja t, o. m. arabiska lärde.

Den kristna kyrkans män är bärare och förvaltare av denna
tradition. Bortsett från Bibelns författare är böckernas upphovsmän
påvar, kardinaler och biskopar, präster, munkar och tiggarbröder,
många av dem är kanoniserade helgon och kyrkolärare. Några få
undantag finnes, bland dem den gifte lekmannen Johannes Andree,
berömd kanonist i Bologna, som hade dött bara något år, innan
Hemming skänkte sin bokgåva tili Åbo domkyrka. s ) Johannes An-
dree representerar det nya som just på 1300-talet tydligt kommer tili
synes i många länder, lekmännens framträdande vid prästernas sida
i det kulturella livet.

Hemmings bokgåva omfattade över fyrtio olika verk. En del av
dem var mycket utförliga och fyllde ett flertal volymer, Å andra
sidan fanns det en del korta skrifter som var bundna flere tillsam-
mans i en volym. Det förefaller naturligt att för en överblick indela
samlingen i teologiska och juridiska verk ett femtontal kan
räknas tili den senare gruppen. Som en tredje grupp finns några
encyklopedier och handböcker. I praktiken är indelningen inte alltid
lika lätt. Verken i kanonisk rätt innehåller ofta teologi, och standard-
verken i liturgik räknades ibland tili rättsstudiet. Ännu svårare är
det att hänföra de teologiska verken tili någon av den nutida teolo-
giens olika grenar. Exegetik och homiletik, systematisk och praktisk
teologi förekommer ofta i samma arbete. De skolastiska teologernas
verk står filosofien närä. Jag har avstått från försöket att inbördes
systematisera de teologiska verken och presenterar dem i stället i
stort sett i kronologisk ordning.

5 ) Där de biografiska uppgifterna om författarna i detta kapitel är hämtade
ur lätt tillgängliga encyklopedier och uppslagsverk, hänvisar jag inte tili litte-
raturen. Jag har framför allt använt Dictionnaire de theologie catholique, Enci-
clopedia Cattolica, Enciclopedia Italiana, Nouyelle biographie generale.
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BIBELN, KYRKOFÄDERNA OCH
ÄLDRE TEOLOGISKA FÖRFATTARE

Den inte bara kronologiskt äldsta utan också ur andra synpunkter
viktigaste boken i Hemmings samling är Bibeln. Den presenteras
ytterst kortfattat: » item bibliam —»6) Eftersom Hemming i
boklistan vanligen anger om verken är försedda med glossa
kommentarer är det här sannolikt fråga om ett okommenterat
exemplar av Hieronymus latinska bibelöversättning, av vilken ända
tili våra dagar flere fragmentariska medeltida exemplar bevarats i
vårt land. 7)

Att presentera Bibeln i sig själv ett bibliotek på ett sjuttiotal
böcker från olika tider och av många olika författare är i detta
sammanhang uteslutet. Den är den källa, ur vilken alla övriga verk
i boksamlingen i huvudsak öser. Detta gäller inte hara de rent
teologiska verken och predikosamlingarna. Också de kyrkorättsliga
skrifterna inte minst de officiella dekretalsamlingarna är fulla
av bibelcitat. Bibelns auktoritet var under den kulturperiod vi be-
handlar obestridd, »Credo etiam Novi et Veteris Testamenti, legis
et Prophetarum et Apostolorum unum esse auctorem, Deum et
Dominum omnipotentem», står det i flere av de trosbekännelser som
under medeltiden formulerades i striden mot olika kätterska rikt-
ningar.B)

Varje Paris-studerande, som hade avlagt examen vid artesfakul-
teten och begynte de teologiska studierna, skulle under de första
åren framför allt delta i kurserna i Bibeln och 1 Petrus Lombardus’
Sententice, d. v. s, i exegetik och systematisk teologi. Dessa kurser,
som vi redan nämnt i samband med Hemmings Paris-studier, hölls
av teologie baccalarii. Tili fordringarna för att bli magister (eller
det då liktydiga doktor) i teologi hörde att man själv som baccalarius
hade föreläst minst två år över Bibeln och två år över Sentenserna.
Tili dessa kurser skulle eleverna enligt teologiska fakultetens stadgar

6 ) REA 158, rad 21 f. (Raderna anges enligt den tryckta upplagan av Svart-
boken.)

7 ) Porthan (111, s. 33, 53) beskriver två handskrivna medeltida biblar på
pergament i akademibiblioteket. E. J. W. af Bruner, Notiser om typografiska
sällsyntheter, s. 168.

8 ) »Jag tror också att Nya och Gamla Testamentet, lagen, profeterna och
apostlarna har ett upphov, den allsmäktige Guden och Herren.» H. Denzinger,
Enchiridion, s. 170, 196, 216.
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bära med sig Bibeln och texten tili Sentenserna, som de alltså åtmins-
tone under studietiden alla måste ha tillgång tili. 9 ) I Hemmings
samling återfinnes båda dessa verk.

I samlingen fanns också ett separat exemplar av en biblisk bok,
Psaltaren (»— jtem antiquum psalterium cum glosa ordinaria —»,

r. 21). Psaltaren var under medeltiden skolornas förnämsta läsebok.
De liturgiska bönestunderna, som skolklerkerna i allmänhet väntades
ta deli, bestod tili stor del av böner ur Psaltaren. Därför fick elevema
också lära sig läsa latin med Psaltaren som textbok.lo )

Med psalterium förstod man under medeltiden dels Psaltarens
hundrafemtio psalmer i den ordning de har i Bibeln, dels en liturgisk
bok, där psalmeina inordnats i den dagliga tidebönsliturgien. Ett
psalterium försett med glossa är sannolikt av det förstnämnda slaget.
Med glossa ordinaria tili de bibliska böekerna avsågs de vidlyftiga
kommentarer som länge tillskrivits Valafrid Strabo, en samtida tili
Karl den store. Numera anser man denna glossa i stort sett vara
ett kompilationsverk sammansatt av Alfons av Laon och hans skola
på 1000-talet.ll )

Glossa ordinaria tili Psaltaren består tili största delen av eität ur
kyrkofadern Augustinus’ (354—430) Enarrationes in Psalmos och
statsmannen-munken Cassiodorus’ (omkr. 477—570) Complexiones
in Psalmos. Den senares utläggningar är inspirerade av den förres.
Det är i huvudsak fråga om en mystisk, allegorisk tolkning av bibel-
texten. 12 )

Näst efter Bibeln kan kyrkofadern Augustinus’ verk anses som en
huvudkälla, varur många av de senare verken i boksamlingen i
likhet med de nyssnämnda psaltarkommentarerna hämtat inspi-
ration och vetande. Något av Augustinus’ egna verk fanns dock inte
bland Hemmings böcker. De tre övriga latinska kyrkofädema, Hiero-
nymus, Ambrosius och Gregorius den store, var däremot alla repre-
senterade.

Den latinska officiella bibelöversättningen var, som redan nämnts,

9) Chartularium, 11, n. 1188, 1189.
io) G. Schniirer, Kirche und Kultur, 11, s. 87.
11 ) B. Smalley om La glossa ordinaria i Recherches de theologie ancienne et

medievale, VII, s. 235. ff, VIII s. 24 ff, IX, s. 365 ff. J. de Blic, L'oeuvre
exegetique de Walafrid Strabon, Recherches de theologie XVI, s. 5 ff. J. Gal-
len, Bibelkommentarer, KLNM I, s. 512 ff.

12 ) Gloasa ordinaria tili Psaltaren, PL 113, sp. 841—1080. Augustinus'
Enarrationes, PL 36—37. Cassiodorus' Complexiones, PL 70.
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närä förknippad med kyrkofadern Hieronymus’ (omkr. 347—420)

namn. Tusen år före Hemmings tid hade Hieronymusfått en grundlig
klassisk uppfostran i Rom som elev åt Lilius Donatus, ur vars
grammatik senare nästan alla medeltida skolgossar och utan tvivel
också den blivande biskop Hemming lärde sinä latinska paradigmer.
Hieronymus översatte i Betlehem största delen av Gamla Testamen-
tet direkt från hebreiskan, hans text tili Nya Testamentet bygger
däremot tili stor del på tidigare översättningar, Den skrift över
Markus-evangeliet (»— Jeronimum super Marcum —», r. 13) som
fanns i Hemmings samling var troligen inledningen tili den latinska
översättningen av Markus-evangeliet. l3 )

Hieronymus’ litterära verksamhet var helt ägnad kristendomens
heliga skrifter och bar frånsett språkbehandlingen inga spår
av den romerskt klassiska bildning som hän medvetet hade brutit
med. Kyrkofadern Ambrosius (omkr. 330—397) anknyter däremot
i sitt verk De officiis ministrorum avsiktligt tili den romerska
traditionen. Detta verk i Hemmings samling (»— Ambrosium de
officiis —», r. 14) är ett av de tidigaste försöken tili en systematisk
kristlig etik. »Et sicut Tullius» (Cicero) »ad erudiendum filium, itä
ego quoque ad vos informandos filios meos —» (»Liksom Tullius
[skriver] för att undervisa sin son, så [skriver] också jag för att
fostra er, minä söner —»), skriver den berömde Milano-biskopen tili
sinä unga klerker. l4 ) De officiis har inte bara titeln gemensam med
Ciceros lika benämnda verk. Ambrosius citerar ibland Cicero ord för
ord och upptar många begrepp ur den stoiska sedeläran och filosofien,
t. ex. den klassifiering av de fyra kardinaldygderna klokhet,
rättvisa, måttlighet och ståndaktighet som ännu i dag är allmän
i den katolska etiken, Men vid sidan av dessa dygder, som vi kunde
kalla manliga, ställer Ambrosius de mera kvinnliga som kristen-
domen också framhåller hängivenhet, ödmjukhet, kyskhet, barm-
härtighet. På samma gång som Ambrosius alltså i mycket väsentligt
avviker från sin förebild, förmedlar hans verk något av det bästa
inom den klassiskt romerska, närmast då den stoiska filosofien och
traditionen åt kommande århundraden. ls )

13 ) En Tractatus in Marcum finns ibland också upptagen bland hans skrifter.
Se Dictionnaire de tb.eolo.gie catholique, 8, s. 894 ff (s. 910).

14 ) De officiis I, VII (PL 16, sp. 34).
15 ) Tryckt i PL, 16, sp. 25 ff. Om kardinaldygderna bok I, XIV ff. G. Schnurer,

aa, I, s. 22 ff. Rein, aa, s. 7. Cederberg, aa, s. 167.
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Av påven och kyrkofadern Gregorius den store (f. omkr. 535,
påve 590—604) fanns två verk i Hemmings samling (»— item
moralia Gregorii super Job, in duobus voluminibus —», r. 11 f; »
pastoralem Gregorii —», r. 14). Det har sagts att Moralia Gregorii
super Job, som upptog två hela volymer, var den vanligaste boken
under medeltiden, både i Norden och annorstädes.16 ) Detta om-
fattande exegetiska verk, som Gregorius skrev redan före sitt vai tili
påve, ger en såväl historisk som allegorisk tolkning av en av Bibelns
äldsta böcker, Jobs bok.

Liber regulae pastoralis är ett mycket mera kortfattat verk och
handlar om en biskops liv och plikter. Det är indelat i fyra delar,
som behandlar a) kallelsen tili episkopatet, b) en herdes plikter,
c) den undervisning biskopen bör ge sitt folk, d) de reflexioner hän
bör företaga över sitt eget uppförande. Den idealbiskop Gregorius
framställer har många drag gemensamma med abboten i Benedikts
på den tiden mycket nya klosterregel Gregorius hade ju själv
värit benediktinmunk och abbot. Gregorius’ verk hjälpte i sin tur
säkert tili att forma de kommande århundradenas och kanske också
biskop Hemmings ideal av en stiftsherde. l7 )

Isidor av Sevilla (570—632) var en stor auktoritet under medel-
tiden, inte minst på sekulärvetenskapens område. Mest bekant är
hans bok Origines, en vetenskaplig encyklopedi, som gav en samman-
fattning av allt antikens vetande. I Hemmings samling fanns ett av
hans teologiska verk, Sententiae de summo bono, som det har kallats
efter inledningsorden: »Summum bonum Deus est.» (»Gud är det
högsta goda.») (»— ysidorum de summo bono —», r. 13.) Det är en
föregångare tili en mångfald andra s. k, Sententiae, bl. a. Petrus
Lombardus’ redan nämnda kursbok. lB )

Första boken i Isidors Sententiae är en översikt över den kristna
tron, börjande med Gud och hans egenskaper, slutande med domen,
helvetet, himlen. Andra och tredje boken kan snarast hänföras tili
etiken men behandlar också en mångfald andra ämnen, Där finns
kapitelrubriker sådana som: Tro, Synd, Lögn, Frosseri, Läsning,

16) E. Jergensen, Studier over danske middelalderlige Bogsamlinger, s. 27.
Tryckt i PL 75, sp. 509 ff, 76, sp. 9 ff. Två exemplar fanns på Porthans tid i
akademibiblioteket, Porthan 111, s. 118 f.

") Tryckt i PL 77, sp. 9 ff.
is) Tryckt i PL, 83, sp. 537 ff. Rein, aa, s. 6 f. Cederberg, aa, s. 166. Jmfr

A. Forest i Le mouvement doctrinal, s. 150 f.



Kontemplation, Skrymteri, Livets korthet. Det var i denna skrift
som Isidor om kyrkans förhållande tili kätteriet uttalade de ofta
citerade orden: »Sancta Ecclesia catholica, sicut male viventes in se
patienter tolerat, itä male credentes a se repellit.» (»Liksom den
heliga katolska kyrkan tåligt fördrar inom sig dem som lever illa,
så stöter hon ifrån sig dem som tror illa.») (Bok I, XVI, 3.) Av den
principen drog man de yttersta konsekvensema ännu på Hemmings
tid. För det moraliska onda fanns det bot i kyrkans sakrament, men
det intellektuella onda, irrläran, hotade, ansåg man, kyrkans och
samhällets enhet och bestånd. T. o. m. i Hemmings egna hemtrakter
hade i hans ungdom denna princip konkretiserats i processen mot
Botulf i Gottröra.l9 )

Johannes av Damaskus (d. troligen 749) var en österländsk kyrko-
lärare på 700-talet. Hän levde under arabernas herravälde hans
far var en kalifens uppbördsman. På hans tid hade klyftan mellan
den österländska och den västerländska kristenheten börjat bildas,
fastän den tills vidare mera var av politisk och kulturell än av direkt
religiös karaktär. Johannes’ verk blev därför tili en början inte
känt i Västerlandet. Först på 1100-talet kom hans De orthodoxa f ide
Uhri IV att genom en nyöversättning tili latinet utförd av Bur-
gundius av Pisa spridas i den västerländska kyrkan. Det är
intressant att Hemming ägde också detta verk inte ett av de
vanligaste (»— quatuor libri Damasceni —», r. 12 f). Det säges vara
en av de källor som Petrus Lombardus använt för sinä Sentenser
och är uppenbart ett av de verk som inspirerat Tomas av Aquino.
Johannes arbete, som är uppdelat i hundra kapitel, är en mycket
skarpsinnig, systematisk framställning av den kristna tron, delvis
riktad mot olika kätterska riktningar. Dispositionen följer i stort
sett den niceno-konstantinopolitanska trosbekännelsen. Ingående be-
handlas den centrala frågan om inkarnationen.20 )

i») PL 83, sp. 571. DS 1789. Y. Brilioth, Den senare medeltiden, s. 59. B.
Strömberg, Magister Mathias ställning (Svensk teologisk kvartalsskrift 1943),
s. 310 f.

20) Tryckt i PG 94, sp. 790 ff. Cederberg, s. 166.
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ANSELM, BERNHARD OCH PETRUS LOMBARDUS

Det århundrade, då Johannes av Damaskus verk upptäcktes i
Västerlandet, 1100-talet, var en tid av uppsving och förnyelse inom
den västerländska kristenheten och inom den filosofiska och teolo-
giska forskningen. Efter den karolingiska renässansen på 800-talet
hade den medeltida kulturen oöh kyrkan sjunkit ned i en av sinä
djupaste vågdalar. Också vår bokförteckning återspeglar denna
utveckling genom frånvaron av några alster som säkert stammar
från dessa århundraden. Förnyelsen i slutet av 1000-talet och början
av 1100-talet syns också tydligt i bokförteckningen, där flere av
denna tids stora namn finns representerade.

Anselm av Canterbury (omkr. 1034—1109), som ofta kallats den
medeltida skolastikens fader, tillhörde ännu 1000-talet. Elva icke
namngivna verk av honom fanns i samlingen (»— undecim libros
Anselmi —», r. 13 f). Då alla hans skrifter är korta koncentrerade
uppsatser, utgjorde de tillsammans knappast mer än en vanlig volym.
Vi kan anta att urvalet omfattade de kända Monölogium, en medita-
tion över gudomens väsen, och Proslogium, som bl. a. anför det ofta
citerade, s. k. ontologiska gudsbeviset. Troligen fanns där också De
veritate, ett försök tili definition av sanningsbegreppet, och Cur
Deus homo ? som i ett enkelt men djupsinning resonemang behandlar
återlösningens nödvändighet.2l )

Anselm utgick från tron för att med förståndet försöka fatta trons
innehåll. »Credo ut intelligam.» (»Jag tror för att förstå.») En del av
hans skrifter är avfattade i böneform. Men tili trots för sin synbara
enkelhet och korthet kräver hans verk en hei del av sinä läsare. Att
de fanns i Hemmings samling vittnar om att prästerna vid Åbo
domkyrka förväntades ha god träning 1 filosofi och logik.

Den man vars namn framför andras har blivit en Symbol för den
kyrkliga förnyelsen på 1100-talet är den helige Bernhard av Clair-
vaux (1090—1153). Som riddare, munk och helgon, korstågspredi-
kant och klostergrundare, författare och mystiker, rådgivare åt
furstar, påvar och enkla lehmän, förenade hän i sig själv alla medel-
tidens ideal. Hän var på sin tid hela kristenhetens drivande kraft

21 ) PL 158. Rein, aa, s. 7. Hemmings samtida, biskop Nils Hermansson av
Linköping, sades ha skrivit kommentarer tili Cur Deus homo? (E. Benzelius,
Monumenta. s. 112.) A. Forest, aa, s. 49 ff.
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och samvete och åstadkom en andlig fördjupning i alla katolska
länder.

Är 1145 valdes en av Bernhards andliga söner tili påve under
namnet Eugenius 111, Det var denne cistercienspåve som sände
engelsmannen Nicholas Breakspeare som legat för att organisera
kyrkorna i Norge och Sverige. Traditionen förtäljer att Finlands
blivande skyddshelgon, den helige Henrik, då kom tili Sverige från
Rom tillsammans med sin landsman. Vi kan nastan ta för givet att
hän också haft förbindelser med cisterciensema och rönt inflytande
av Bernhard.

Genom cisterciensklostren, av vilka de första grundades i Sverige
redan på 1140-talet, befästes Bernhards inflytande i våra nordiska
länder. Den förste ärkebiskopen i Uppsala var en cisterciensmunk.

Vi vet att den heliga Birgitta särskilt vid tiden för sitt andliga
genombrott rönte starkt inflytande av de svenska cistercienserna.
Tillsammans med hennes cisterciensiske biktfader, priorn Peter av
Alvastra, företog biskop Hemming den resa tili Avignon och konun-
garna av England och Frankrike som vi utförligt skall återkomma
tili.

Också genom den helige Bernhards mycket spridda skrifter för-
medlades inflytandet av hans varma, kontemplativa fromhet i de
nordiska länderna. Tre av hans verk fanns i Hemmings samling
(»— jtem, in vno volumine, librum de consideracione Bernardi et
epistolas suas diuersas cum omelia sua super missus —», r. 14 f).22 )

Det var för påven Eugenius 111 som Bernhard skrev sin mest
kända skrift, De consideratione. Med consideratio avser hän vanan
att reflektera över och söka svar på filosofiska och etiska frågor och
meditera över andliga sanningar, Första boken framhåller denna
vanas nödvändighet, också för en påve. Som föremål för påvens
consideratio framlägger Bernhard a) påvens ställning och förplik-
telser, b) hans undersåtar, alla kristna, c) hans rådgivare och d)

dem som står över honom, ängiarna och den Högste (»— te, quae
sub te, quae circa te, quae supra te sunt.»). (Bok II: 3—4.) 23 )

Inbundna i samma volym som De consideratione fanns i Hemmings
samling ett antal av Bernhards brev samt hans predikningar över

22 ) FMU har den felaktiga läsningen »missäs».
23) Tryckt i PL, 182, 727 ff. Hemmings lärare, Klemens VI, citerar i sinä

predikningar mycket ofta Bernhard, hl. a. just hans De consideratione.
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Missus est Gabriel. Samlingar av Bernhards brev avskrevs redan
under hans livstid, och ända tili våra dagar finns omkring fyra
hundra brev bevarade av hans vidlyftiga korrespondens med kyrkliga
och världsliga furstar, klosterfolk och lekmän. Breven är av skif-
tande innehållsligt och litterärt värde, men de bär vittnesbörd om
den stora auktoritet deras författare ägde inom alla samhälls-
klasser. 24 )

Bland Bernhards predikningar hörde utläggningarna av Höga
visan och predikningarna om Guds Moder tili de bästa och mest
uppskattade. De fyra predikningarna över Missus est Gabriel, alltså
över Marie bebådelse, hörde tili de sistnämnda. Utdrag ur dem finns
ännu i det romerska breviariet.2s ) Liksom flere av de författare vi
redan nämnt t. ex, Hieronymus, Augustinus, Johannes av Damas-
kus, Anselm gav Bernhard uttryck åt en djup vördnad för och
kärlek tili den heliga Jungfrun, Också i detta avseende var hans
inflytande stort och kan kanske spåras också i den stora kärlek tili
Vår Fru som både Birgitta och Hemming ådagalade. Birgittas
revelationer består ju tili stor del av samtal med Guds Moder, och
Hemming kallas Jungfru Marias vän.26 )

Till 1100-talets kända skribenter hör munken Gratianus i Bologna,
som kompilerade den första officiellt erkända samlingen av kyrko-
rättsliga förordningar. Tili honom skall vi återkomma i samband
med verken i kanonisk rätt.

Samtida med Bernhard och Gratianus och under den förstnämndes
andliga inflytande var också Petrus Lombardus (d, 1160), fostrad i
Bologna, lärare i teologi i Rheims och Paris. Att döma av den
användning hans Sententiae fick vid medeltidens universitet och
skolor lyckades de bättre än andra verk med samma namn att ge en
överskådlig framställning av den kristna dogmatiken. Som alla
»sentenser» är boken i stor utsträckning en kompilation ur kyrko-
fädernas skrifter, främst då Augustinus. Men Lombardus känner
också senare teologiska författare och är i viss mån självständig.
Hans Sententiae och ett par kommentarverk därtill fanns på Hem-

24 ) Bernhards brev i PL, 182, 69 ff.
25 ) T. ex. på ärkeängeln Gabriels fest, den 24 mars, och Marias namns fest,

den 12 sept.
26 ) Missus est Gabriel, tryckt i PL 183, 55 ff. Rein, s. 7. Om Bernhard se

Forest, aa, s. 124 ff.
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mings lista (»— item textum sentenciarum cum duobus scriptis
super illas —», r. 9).27 )

Sentensernas fyra böcker utlades och kommenterades ofta var för
sig av universitetens lärare. Den första behandlar den treenige ende
Guden, den andra Skaparen, änglarna och andra skapade varelser,
nåden och synden. Den tredje boken handlar om inkarnationen och
återlösningen, om dygderna och de tio buden, den fjärde och sista
om sakramenten och de yttersta tingen.

TIGGARORDNARNAS BLOMSTRINGSTID

Petrus Lombardus’ Sentenser kommenterades av ett stort antal
teologiska författare, kommentatorernas antal uppskattas tili mer
än trehundra. I Hemmings förteckning finns utom själva Sentenserna
inte mindre än tre kommentarverk tili dem (»— duobus scriptis
super ilias, videlicet vno Hanibaldi de ordine predicatorum et postea
cardinalis super totas sentencias, et alio satis diffuso super quartum
tantum —», r. 9 ff. » jtem summam distinccionum fratris Nicolaj
de Gorham de ordine fratrvm predicatorum —», r. 23 f). Ett av dem
är författat av dominikanen kardinal Hannibaldus (d. 1272), sam-
tida och vän tili den helige Tomas av Aquino. Denna sentenskom-
mentar är i stort sett en sammanfattning av Tomas egen sentens-
kommentar och har ofta tillskrivits denne. 28 )

Den andra sentenskommentaren, om vilken det endast sägs att
den gäller sentensernas fjärde bok och är rätt vidlyftig (»satis
diffuso»), är omöjlig att identifiera, då sentenskommentatorernas
antal som sagt var stort.

Det tredje verk som också utlägger Sentenserna är Summa dis-
tinccionum, skrivet av dominikanen Nicolaus av Gorran (d. 1295),
prior i S:t Jakobs dominikankonvent i Paris och en tid biktfar åt
konung Filip den sköne. (Sentenserna är indelade i Uhri och distinc-
tiones.)29 )

2 ?) PL 192, 519 ff. Rein, s. 6. Forest, aa, s. 150 f, 157 ff.
28 ) Så t. ex. i Lundakaniken Nils Bunkeflos testamente av år 1346 (DS 4111):

»Liber quem fecit frater Thomas de Haquino super omnes quatuor libros senten-
ciarum qui vocatur hanibaldus —». Jmfr Cederberg, s. 166.

29 ) Dictionnaire de theol. cath. XI, 1, s. 614. Om Nicolaus av G. se också F.
Lajard i Histoire litteraire de France XX, s. 324 ff.
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Med dessa sentenskommentarer har vi redan lämnat 1100-talet
och kömmit in i det följande århundradet, det århundrade, då tiggar-
ordnarna föddes och fick ett alltmer växande inflytande också inom
den teologiska undervisningen och forskningen. Som symbol för
detta inflytande kunde vi ställa dominikanfilosofen och teologen den
helige Tomas av Aquino och hans samtida, franciskanteologen och
helgonet Bonaventura. Det är betecknande att utom de två redan
nämnda sentenskommentarerna också nastan alla återstående teolo-
giska verk i Hemmings bokgåva är författade av dominikaner eller
franciskaner. 3o )

Tiggarordnarnas tillkomst medförde ett stort uppsving också i
den folkliga predikoverksamheten, Som hjälpmedel i denna verksam-
het författades ett stort antal exegetiska och homiletiska verk.
Mycket vanliga under senare delen av medeltiden, också i Norden,
var de predikningar som författats av dominikanernas provinsial-
prior i Frankrike, Jakob av Lausanne (d. 1322), De finns bevarade
både i tryck och i många handskrivna fragment. Som redan nämnts,
undervisade Jakob av Lausanne i Paris under Hemmings och hans
samtidas studietid, och detta kan vara en bidragande orsak att hans
predikningar också fanns i Hemmings samling (»— jtem sermones
Jacobi de Lausanne —», r, 17).31 )

Oambridge-dominikanen Robert Holcots (d. 1349) verk förekom-
mer inte i påvliga bokförteckningar förrän på 1370-talet, och man
kan konstatera att biskop Hemming verkligen följde med sin tid, då
hän redan på 1350-talet ägde Holcots vidlyftiga och senare mycket
populära kommentarer tili Vishetens bok (»— jtem Kolkot super
librum sapiencie —», r. 17) .

32 )

Holcot följde i teologiska frågor i stort sett dominikanernas läro-
fader Tomas, men i logiken och kunskapsteorien var hän en lärjunge
tili Ockham och räknas tili nominalisterna och den s. k. via moder-
na.S3) Om Holcots kommentarer tili Vishetens bok säger inledningen
tili en år 1489 tryckt upplaga att den är en god hjälp både vid
skolastiska disputationer och vid predikoverksamhet (»ad omnem
materiam tam scolasticam atque disputabilem quam ad populum

30 ) Se F. v. Steenberghen iLe mouvement doctrinal, s. 186 f. 218 ff, 246 ff.
31 ) Hans predikningar trycktes ännu på 1500-talet. Jag bar använt UUB C

366, en handskrift från 1300-talet. Jmfr Cederberg, s. 168.
32 ) P. Ehrle, aa, s. 250 ff, 438 ff, 545, 550, 562 ff. Cederberg, s. 168.
33 ) M. de Gandillac iLe mouvement doctrinal, s. 451 f.
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predicabilem utilissimus»). 34 ) Boken börjar med en definition av
själva begreppet vishet och en kritisk utredning av författarskapet
tili Vishetens bok. Den kommenterar sedän boken vers för vers och
går in på många metafysiska problem om tillvaron, själens odödlig-
het o. s. v.

Anmärkningsvärt är att biskop Hemming också ägde franciskan-
teologen Nicolaus’ av Lyra (d. omkr. 1348) samlade exegetiska verk
i sju volymer (»— postillas Lire super totum vetus testamentum, in
quatuor voluminibus, et per totum nouum testamentum in duobus
voluminibus, et vnum volumen morale super vtrumque testamen-
tum —», r. 3 ff), Lyras postilla litteralis skrevs först år 1322—1332,
hans postilla moralis avslutades 1339.

Lyras bibelkommentarer trycktes ännu flere århundraden efteråt,
sammanlagt i ett hundratal upplagor. De skilde sig från de flesta
tidigare därigenom att Lyra, som var kunnig bl. a. i hebreiska,
utgick från bibeltexternas bokstavliga betydelse, inte från den
allegoriska. Hän anförde därvid ofta också rabbinska källor. I den
volumen morale av honom som också fanns i samlingen frångick
Lyra däremot den bokstavliga tolkningen och gav »en mystisk, alle-
gorisk, tropologisk och anagogisk kommentar» tili skriften, 3s )

Manipulus florum, »en handfull blommor», var ett rätt allmänt
förekommande kompilationsverk, påbörjat av franciskanen Johannes
av Wales, verksam i Oxford och Paris, och fullbordat år 1306 av
Tomas av Irland (d. före 1338) (»— jtem manipulum florum.» R.
24 f). Det är en samling uttalanden i teologiska och filosofiska
ämnen ur trettio av kyrkofädernas verk, uppslagsorden är ordnade
i alfabetisk ordning. Boken börjar med abstinencia, och om denna
återhållsamhetens dygd citeras ett trettiotal uttalanden. Det sista
uppslagsordet är Kristus (Xristus).36 )

Av alldeles särskilt intresse är den enda bok i Hemmings samling
som är skriven av en svensk, dekanen i Uppsala, magister Lauren-
tius Olavi av Vaxala (d. 1332). Hän hade som nämnts antagligen

34) Tryckt av Joh. Otmar i Reutlimgen 1489. Sammanlagt aderton tryckta
upplagor.

35) F. Vernet i Dictionnaire de theol. cath. IX, s. 1410 f. Flere 1300-tals
fragment finns på HUB. Gallen i art. Bibel, Bibelkommentarer i KLNM I.
Brumer, s. 170. Malin i HArk 36, I, s. 62 ff.

36 ) Rein, s. 8. Boken fanns i andra skandinaviska samlingar (DS 3059, 4111).
Trycktes på 1400-talet och senare. Jag har använt UUB C 608, ett pergaments-
exemplar, som tillhört Vadstena kloster.
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handlett biskop Hemming i hans ungdom. Dekanen Lars inträdde
på sin ålderdom, år 1330, i dominikankonventet i Sigtuna. Hän nämns
som författare tili flere skrifter, av vilka två finns bevarade. Hans
ena verk, Summa decani Upsalensis de ministris et sacramentis
ecclesiasticis, fanns bland Hemmings böcker (»— jtem summa decani
Vpsalensis —», r, 23). Det finns bevarat i flere exemplar och frag-
ment, också från 1400-talet, varav man kan sluta sig tili att det var
rätt allmänt använt.

Summa decani är enligt sin egen utsago kompilerad tili nytta
i synnerhet för fattiga och enkla präster, som inte har tillgång tili
kyrkorätten eller kyrkolärarnas skrifter (»— qui copiam canonum
vei doctorum hatbere nequeunt»). Boken är indelad i två huvud-
avdelningar, om sakramentens förvaltare, d. v. s. det prästerliga
ståndet, och om själva sakramenten. Bland de tjugu kapitlen finns
sådana som handlar om de olika prästerliga graderna, prästernas
liv och ärliglhet, prästernas kyskhet, deras dräkt, den katolska tron,
de kanoniska tiderna o. s. v. Det finns också kapitel om vart och ett
av de sju sakramenten. Särskilt utförligt är kapitlet om bikten,
Boken har ett tydligt och enkelt språk, är klar och överskådlig och
ger uttryck för varm fromhet och sedligt allvar, Men den är en
allmänkatolsk kompilation och har ingenting som särskilt syftar på
svenska förhållanden.37 )

LITURGIK

Laurentius’ Sumina är innehållsligt svår att placera. Ett av dess
kapitel heter »De observantia canonum». Bland dess källor intar
också den kanoniska rätten en så viktig plats, att verket kunde
hänföras tili de kyrkorättsliga arbetena. Det utförliga kapitlet om
tidebönsliturgien och massan, och likaså kapitlen om sakramenten
hör närmast tili liturgiken, som under medeltiden studerades också
i samband med kyrkorätten.

37 ) Handskrifter av Summa decani t. ex. UUB C 27, 30, 64, KB A 209 (f.
11—130). Cederberg, s. 169. Utförligt behandlad av J. Gummerus i Beiträge zur
Geschichte des Buss- und Beichtwesens, s. 12 och Beihang, s. XLVI ff. Gallen,
La province de Dacie, s. 149. T. Lunden, Medeltidens religiösa litteratur, s. 131.
Artiklar om Laurentius’ Summa av C. G. Andren och B. E. Kilström i SKHÄ
1955, 1956.
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Hemmings lista upptar för övrigt två verk i liturgik och liturgiens
historia, som jag hittills förbigått (»— jtem librvm de diuiniis
officiis —», r. 22. » jtem racionale diuinorum officiorum —»,

r. 16).
Det äldre av dessa två verk, De divinis officiis , är det svårt att

identifiera med säkerhet. Det kan vara fråga om ett verk med detta
namn skrivet av Amalarius av Trier eller Metz och härstammar då
ända från 800-talet. Detta verk har också tillskrivits Alkuin. 3B )

Men det kan också gälla ett lika benämnt men betydligt utförligare
verk av den mycket produktive tyske benediktinmunken Rupert av
Deutz (d. 1130). Ingendera av dessa skrifter förefaller att ha värit
vanlig i nordiska bibliotek. Bådas innehåll är för övrigt likartat.
De ger en beskrivning av kyrkoåret, särskilt de stora högtiderna,
av mässan med glimtar av dess historia av tidebönerna, mäss-
kläder, altare o. s. v.3 9) Det är ofta fråga om en beskrivning av de
olika ceremonierna etc. utan försök tili allegorisk tolkning.

Standardverket i liturgik under medeltidens sista århundraden
var i varje fall det andra verk som fanns i samlingen, Rationale
divinorum officiorum. Dess författare var den rättslärde franske
biskopen Vilhelm Durand (d. 1296). Hans bok var kursbok både i
Paris och Bologna och fanns också i många nordiska bibliotek, bl. a.
i Vadstena kloster. Än i dag är den en av de viktigaste källorna tili
den katolska liturgiens och kultens historia. Den innehåller många
sakliga upplysningar om kyrkan och dess olika delar, altare, orna-
ment, kiockor, om prästgrader och liturgiska färger, om tideböns-
liturgien och massan, om kyrkoår, högtider och helgonfester. Sam-
tidigt ger den också många allegoriska, ibland rätt sökta förklaringar
av kyrkobruken. 4o )

Det fanns ett äldre verk i liturgik av den kanske engelskfödde
Johannes Beleth (d. 1182), lärare och rektor vid universitetet i
Paris, Hans arbete Divinorum officiorum explicatio kallas ibland

38 ) Så i PL (101, 1173 ff). Huruvida Amalarius av Metz är identisk med
Amalarius av Trier har sakkunskapen inte enats om. Han har skrivit också
ett närbesläktat arbete, De ecclesiaslicis officiis (PL 105, s. 985 ff).

39 ) Ruperts av Deutz verk tryckt i PL, 170, s. 10 ff. Ruperts samlade verk
utkom i tryck ännu så sent som år 1631. Jmfr Nohrström, s. 14.

40 ) Nohrström, s. 14. Boken trycktes redan 1459 och utkom i många upp-
lagor. Om W. Durand se Savigny, Geschichte des römischen Rechts, V, s. 301 ff.
J. v. Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts,
11, s. 144 ff. Jag har använt en kopia i UUB, tryckt 1474 i Braunsberg.

LITURGIK
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också Rationale divinorum officiorum. Durands verk bygger delvis
på Beleths och förekommer också sammanbundet därmed.4l)

DE KYRKORÄTTSLIGA SAMLINGARNA

Vi har redan i förbigående berört den andra huvudgruppen av
böcker i biskop Hemmings förteckning, de verk som behandlar den
kanoniska rätten. Listan omfattar dels hela det dåtida Corpus juris
canonici i dess fyra delar, dels ett antal skrifter som utlägger och
kommenterar dessa samlingar, och dels slutligen några verk som
kan räknas tili processrätten och sålunda står närä den romerska
rätten. (Savigny medtar dem också i sin Geschichte des römischen
Rechts.) Verk som direkt tillhör det romerska rättsstudiet Codex
Justiniani och Digestum novum och andra dylika verk, som fanns
t. ex. bland ärkebiskop Birger Gregerssons böcker (år 1369)
saknas i Hemmings samling.42 ) Inte heller upptar listan några av
de svenska lagsamlingarna. En del av dem fanns antagligen tidigare
vid Åbo domkyrka, i varje fall hänvisar biskop Hemming i statuter
och brev tydligt tili Hälsingelagen. Bland scolasticus Henrik Tempils
böcker fanns Södermannalagen. 43 )

Den kanoniska rättens studium liksom det återupplivade studiet
av den romerska rätten hade tagit fart i Bologna på 1100-talet.
Kamaldulensmunken Gratianus (d. 1159) lade grunden tili studiet
av den kyrkliga rätten som en från teologien skild vetenskap
genom sitt samlingsverk Concordia discordantium canonum, senare
mest känt under namnet Decretum eller Decreta. Gratianus ville
egentligen skriva en lärobok för domskolor och kloster, väri hän
sammanjämkade varandra motsägande kyrkliga förordningar och
påbud tili ett systematiskt helt, Men boken fyllde ett så skriande
behov att den med tiden fick officiell sanktion som en första kyrklig
rättssamling.

Gratianus indelar sitt verk i tre delar, Den första redogör för de
källor hän anlitat samt behandlar kyrkliga personer och ämbeten.

41 ) Beleths skrift tryckt i PL., 202, sp. 10 ff.
42 ) Peringskiöld, Monumenta, 11, s. 312 ff.
43) rea 160.
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Den andra går in på juridiska rättsfrågor, straffrätt, kyrklig egen-
domsrätt, lagar för äktenskapet o, s. v, Tredje delen behandlar tili
största delen liturgiska frågor, Utom påvliga dekret, kyrkomötes-
beslut o, dyl. innehåller Decreta eität ur kyrkofädernas och andra
kyrkliga författares skrifter samt också ur romerska rätten. 44 )

Decreta följdes på 1200-talet och början av 1300-talet av ytter-
ligare tre kyrkorättsliga samlingar. Alla dessa fanns som sagt bland
Hemmings böcker (»— jtem libros iuris canonici, videlicet decre-
tum, decretales, sextum et Clementinas cum glosis ordinariis —»,

r. 6 f).
Den viktigaste och utförligaste av dekretalsamlingarna var påven

Gregorius IX:s (påve 1227—1241) dekretaler, vanligen kallad
Decretales. Gratianus’ Decreta var på 1200-talet redan spritt och
kommenterat. Men det var föråldrat och ofullständigt, en del äldre
förordningar saknades och många nya hade tillkommit sedän Gra-
tianus’ tid. Det var påven Gregorius’ kapellan Raimundus av Penna-
forte dominikan och helgon som utarbetade den andra kyrko-
rättsliga samlingen. Den innehåller främst ett antal påvliga dekre-
taler samt kyrkomötesbeslut fram tili det fjärde laterankonciliet
(1215). Decretales är indelade i fem böcker »judex, judicium,
clerus, connubia, crimen» (»domare, rättskipning, prästerskap, äk-
tenskap, brott») en indelning som bibehölls också i senare kyrko-
rättsliga samlingar.

Liber sextus, som bl. a. innehåller besluten vid kyrkomötena i
Lyon 1245 och 1274, utgavs år 1298 av Bonifacius VIII. Ett tillägg
(tillskrivet Dino de Mugello) innehåller 88 regulce iuris från den
romerska rätten.

Liber septimus eller Clementinse, av vilken Hemmings lista upptar
två exemplar (också » textu Clementinarum sine glosa —», r. 20),
sammanställdes under den förste Avignon-påven, Klemens V, men
utgavs först efter hans död. Samlingen innehåller påvliga dekretaler
från Bonifacius VIII tili Klemens V och är liksom Sextus
ganska kortfattad.4s )

44 ) Forest, s. 165 ff. A. v. Hove, Prolegomena, s. 338 ff. Cederberg, s. 164 f.
Decreta är tillsammans med de övriga dekretalsamlingarna tryckt bl. a. i Corpus
juris canonici, utgiven 1879—81 av -33. Friedberg. Inledningen ger en god sam-
manfattning av dekretalsamlingarnas sammansättning.

45 ) Om dekretalsamlingarna se W. M. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts,
11, s. 408 ff, 419 ff, 422 ff. v. Hove, s. 337—366. Schulte, aa, I, 40 ff, H, 3 ff,
34 ff, 45 ff.
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Hemmings kyrkorättsliga samlingar var (med undantag för det
ena exemplaret av Clementinoe) försedda med den s. k. glossa ordi-
naria. Redan tidigt avfattades särskilt i Bologna ett flertal
kommentarverk tili dekretalsamlingarna. Bland dessa kommentarer
utkristalliserade sig snart denna s. k. glossa ordinaria, som fick en
officiell stämpel och ägde nästan samma auktoritet som dekretalerna
själva. Denna glossa var betydligt utförligare än samlingarnas egen
text.

Glossa ordinaria tili Gratianus’ Decreta hade redan efter lateran-
konciliet 1215 sammanställts av Johannes Teutonicus, prost i Halber-
stadt (d. omkr. 1246). Kommentarerna omarbetades av Bartolomeus
av Brescia (d. 1258). Tili Gregorius’ Decretales utarbetades glossa
ordinaria i huvudsak av Bernhardus Parmensis de Botone, kanik
och professor i Bologna (d. 1263).46 )

Tili Sextus och Clementinoe skrevs glossa ordinaria av den redan
omnämnde lekmannen Johannes Andree, en berömd kanonist, verk-
sam bl. a. i Bologna (död i pesten 1348). Om honom säger en sak-
kännare att hän stod på gränsen tili en ny tid också i så måtto, att
hän främst skrev som jurist och i mycket bortsåg från etik och
m0ra1.47)

Flertalet av de övriga kyrkorättsliga verken i Hemmings för-
teckning är utläggningar tili eller sammanfattningar av de olika
dekretalsamlingarna.

En mycket allmänt förekommande handledning vid studiet av
Gratianus’ Decreta var det s. k, Rosarium decreti, sammanställt av
ärkediakonen Guido av Baisio (d. 1313), också hän berömd kanonist
i Bologna och lärare åt Johannes Andree. Det var troligen detta
rosarium som fanns i Hemmings samling (»— [jtem katholicon]
cum rosario —», r. 8), även om också mindre vanliga skrifter med
samma namn existerar. Rosarium, decreti är en kompilation av ett
stort antal glossae av andra författare. 4B)

Den mest spridda utläggningen av Gregorius’ dekretalsamling
hade skrivits av påven Innocentius IV, vars hela tid som påve (1243

46 ) M. Sarti, De claris archigymnasii Bononiensis professoribus, I, s. 403
ff. v. Hove. s. 430 f. Plöchl, s. 439, 447.

■«) Schuite 11, s. 205 ff. Savigny, VI, s. 103. Plöchl, s. 449 f. v. Hove, s. 474 f.
4S ) Nohrström, s. 12. v. Hove, s. 483 f. Plöchl, s. 447. Många fragment

av Rosarium Decreti finns bevarade i Norden, ibl. a. i Svenska riksarkivet.
T. Schmid, Latinsk litteratur i det medeltida Sverige, s. 66.
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—54) upptogs av kampen mot kejsar Fredrik 11. Denne påve var en
utbildad kanonist, och hans verk Apparatus in quinque libros decre-
talium, som fanns på Hemmings lista (»— jtem Innocencium super
decretales —», r. 17 f), var för övrigt vanligt i nordiska bibliotek.
Det är ett mycket omfångsrikt verk, som vittnar om precision,
kunnighet och praktisk blick, enastående i sitt slag.49)

Goffredus (eller Gaufredus) av Trano (Trani), kardinal ett år
före sin död år 1245, var också hän lärare i Bologna och god vän tili
påven Innocentius IV. Hans Summa super titulis decretalium
(»— jtem summana Gamfridi —», r. 18) var en mycket spridd, klar
och praktisk sammanfattning av innehållet i de enskilda av Grego-
rius’ dekretaler och trycktes senare många gånger.so )

Hemmings lista upptar också Notahilia decretalium (»— cum
notabilibus decretalium —», r. 20). Notahilia kallades ett slags hand-
böcker med hänvisningar tili det viktigaste i de enskilda dekretal-
samlingarna. Notahilia tili Gregorius’ Decretales hade samman-
ställts dels av en okänd författare, dels av kanonisten Martinus av
Fano (d. 1272).5G

Också två kommentarverk tili Liber Sextus finns upptagna i Hem-
mings förteckning (»— jtem archidyaconum et Johannein Andree
super sextum —», r. 7 f). De är skrivna av de redan nämnda kano-
nisterna i Bologna, ärkediakonen Guido av Baisio allmänt omtalad
endast som archidiaconus och Johannes Andree.s2 )

Guidos av Baisio Apparatus ad Sextum är ett omfattande arbete,
fullbordat 1306—11, men enligt uppgift inte så omsorgsfullt som
hans lärjunges, Johannes Andree hade, utom redan nämnda glossa
ordinaria tili Sextus, i slutet av 1330- eller början av 1340-talet
författat ett senare verk, Novella super sextum. Det var antagligen
detta arbete, vid tiden för Hemmings donation mycket modernt, som
Hemming avsåg.s3 )

Ett omfattande arbete var också den Summa astensis (eller aste-

49 ) Schulte, 11, s. 91 ff. Sarti, s. 422 ff. T. Schmid, aa, s. 66. Jag har använt
en inkunabel i UUB, trvckt i Venedig 1491.

so) UUB C 543. v. Hove, s. 476. Schulte, 11, s. 88 ff. Sarti, s. 419 ff. Plöchl,
s. 447.

51 ) v. Hove, s. 440, 485. Cederberg hänför felaktigt »cum notabilibus decre-
talium» tili det föregående »summa Egidij» (s. 168).

52 ) Jmfr Nohrström, s. 12.
53) Schulte, 11, s. 188 ff, 205 ff. Savigny, VI, s. 104 f. Plöchl, s. 450. v. Hove,

s. 475.
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sana) som listan upptar (»— quandam summam magnam que vocatur
astensis —», r. 8 f).54 ) Den var författad av en franciskanteolog
från Asti (d. omkr. 1330). Bland sinä källor uppräknar hän utom
kyrkorättsliga författare både Tomas av Aquino och Bonaventura.
Boken är en av flere Summce de casibus conscientice, avsedda som
handböcker för hörande av bikt och åläggande av bot. Den innehåller
i sitt första avsnitt kapitel om de tio buden och de evangeliska råden,
om dygder och laster, om sakramenten. Men det finns också kapitel
om kontrakt och testamenten, om exkommunikation och interdikt.
Verkets sista del består av förklaringar tili ett stort antal juridiska
termer från både den kanoniska och den romerska rätten. Dess-
utom finns ett register tili dekretalsamlingama. ss )

VERK I PROCESSRÄTT

HANDBÖCKER OCR ENCYKLOPEDIER

De tre verk i Hemmings samling som kan hänföras tili process-
rätten är på listan uppräknade efter varandra (»— [jtem summam
Gamfridi] cum cauillacionibus magistri Johannis de Deo et summa
super officio aduocacionis in foro ecclesiastico et summa Egidij
[cum notabilibus decretalium] —», r, 18 f).

Johannes de Deo (d. 1253) var en uppskattad lärare i Bologna,
som härstammade från Lusitanien det nuvarande Portugal. Hän
författade ett stort antal verk i kanonisk rätt, bl. a. Liber cavilla-
tionum, en handledning i processteori, avsedd för praktiskt bruk och
mycket använd av senare författare. s6 )

54 ) REA har här den oriktiga läsningen »ascensio». Redan Porthan hade
dock (111, s. 12 f, not) den riktiga läsningen. Nohrström, s. 13 f. Jmfr Bruner,
s. 170.

55 ) v. Hove, s. 512, 515. Jag har använt en inkunabel i UUB, tryckt i Brauns-
berg före 1473. Ett exemplar av bokens sista avsnitt fanns på Porthans tid i
akademibiblioteket (Porthan, 111, s. 138). Boken är inte identisk med den Postilla
fratris Framcisci de Abbate astensis som Bruner omtalar (aa, s. 170 f) och
varav fragment finns på- HUB.

56 ) Detta verk på Hemmings lista har inte tidigare identifierats. Cederberg
antar (s. 168) att det är fråga om något slags förklaringar tili Gaufredus'
Summa. Arbetet bygger på ett tidigare verk av Übertus de Bobio (Savigny 111,
s. 587). Se f. ö. Sarti, s. 427 ff. v. Hove, s. 477 f, 491. Schulte 11, s. 94 ff. Savigny
V, s. 418 ff.
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Ungefär samtida med Johannes de Deo var kanonisten Bonaguida
Aretinus, professor i Arezzo (c. 1255). Hän har skrivit en Summa
introductoria super officio advocationis in foro ecclesiastico och
denna mycket använda handbok i fem delar avses antagligen med
det lika benämnda verket på Hemmings förteckning. Den är en klar
och praktisk vägledning för advokaten, byggd på författarens egen
långvariga erfarenhet som advokat vid den romerska kurian. s7 )

I likhet med de två föregående var också magister ZEgidius i
Bologna verksam som kanonist under påven Innocentius IV :s tid.
Hän var författare tili en vid Paris-universitetet använd Summa i
processrätt, troligen identisk med Summa Egidii på Hemmings lista.
Det är en ganska kortfattad skrift (på 22 trycksidor) och består tili
större delen av formulär för civil- och kriminalprocesser. sB )

Av delvis likartat innehåll som Egidius’ Summa var antagligen
det »formularium de diuersis formis litterarum et processuum» som
Hemmings lista upptar (r, 22 f). Då formulärböckernas antal emel-
lertid var mycket stort, är det omöjligt att identifiera verket. Efter-
som det innehöll också formulär för processer, hade det i varje fall
tillkommit efter rättsstudiets uppblomstring på 1100-talet. s9 )

#

Tiggarbröderna sysslade redan under 1200-talet också med andra
vetenskapsgrenar än filosofi, teologi och kyrkorätt. Därom vittnar
den under senare medeltiden mycket populäraCatholicon (r. 8), som
skrivits av dominikanen Johannes Balbus av Genua (d, 1298). Denna
Summa grammaticalis quce vocatur Catholicon är en handbok i

57 ) Inte heller detta verk har tidigare identifierats. (Jmfr Nohrström, s. 12.)
v. Hove, s. 485, 491. Schulte 11, 6. 110 f. Savigny V, s. 446 ff.

58 ) v. Hove, s. 491. Summa Egidii har förmodats vara ett verk av den kände
JEgidius av Rom (eller Colonna), (Jmfr Cederberg, s. 168, Jaakkola, Suomen
sydänkeskiaika, s. 131, m. fl.) Men denne (som f. ö. i boklistor vanligen kallas
»frater Egidius») har inte skrivit någon summa i kanonisk rätt, som det
här av sammanhanget att döma är fråga om. (Bland hans filosofiska verk finns
flere »summor», varför en närmare definition hade krävts.) Författaren tili
Summa Egidii har ibland identifierats med kanonisten iEgidius Fuscarariis
(d. 1289), också han verksam i Bologna (Så Sarti I, 451). Men enligt L. Wahr-
mund, som gett ut Summa Egidii i tryck (Quellen zur Geschichte des Röm. kan.
Processes, I, VI) är det fråga om två skilda personer.

59 ) Den Martinus av Fano som skrivit Notabilia tili dekretalerna skrev också
ett Formularmm (utgivet i Quellen zur Geschichte des R. kan. Proc. I, VIII).
v. Hove, s. 491.
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ortografi, prosodi, grammatik och retorik samt innehåller dessutom
en ganska omfattande ordbok över låg- och medeltidslatinet, som
ännu är värdefull för den filologiska forskningen. Balbus går i sinä
utläggningar tillbaka ända tili Lilius Donatus och Isidor av Sevilla,
hän gör iakttagelser om formlära och syntax och ger etymologiska
och semantiska förklaringar tili de ord hän upptar på sin lista. Om
bokens senare popularitet vittnar det faktum att den trycktes av
Gutenberg så tidigt som 1470 och för övrigt redan under 1400-talet
utkom i 13 upplagor.6o )

Enastående i sitt slag och för nutida läsare både kuriöst och
intressant är kompilationsverket De proprietatibus rerum (»— jtem
librum de proprietatibus rerum —», r. 16) skrivet i mitten av 1200-
talet av den engelske franciskanen Bartolomeus Anglicus (ibland
kallad de Glanville), Detta encyklopediska verk blev så populärt att
det översattes tili flere av folkspråken. Också det trycktes redan
på 1400-talet i många upplagor.

De proprietatibus rerum är indelat i nitton avdelningar och be-
handlar så olikartade ämnen som Gud, änglarna, kroppsdelarna,
sjukdomar (börjande med huvudvärk och slutande med rabies),
himlakropparna, materie och form, fåglar, provinser (t. ex. Asien,
Fenicien, Burgund, Kartago, »Winlandia» och »Yselandia»), träd
och växter, djur (bl. a. också fauner och satyrer). Boken slutar med
att behandla aritmetikens grunder, musik och musikinstmment.
Man kan undra vilket intryck det gjorde på klerkerna vid Åbo

domkyrka, när de läste om de trollkunniga invånarna i Finland,
som kunde skaffa vind av olika styrka genom att lösa upp knutar
på ett snöre. 61 )

Det mest intressanta i De proprietatibus rerum är kanske dess
källförteckning, Flere av de redan omtalade verken från 1200- och
1300-talet innehåller listor på de författare och auktoriteter som
kompilatorn dragit nytta av. En sådan förteckning finns i Manipulus
florum och Summa astensis. Robert Holcot anger ofta både bok och
kapitel, när hän citerar andra författare. I litteraturförteckningen

60) Nohrström, s. 13. Catholicon var bland de böcker som år 1406 i Paris
inköptes för klostret i Vadstena (SRS, I, 1, s. 121 f). Talrika exemplar och
fragment finns bevarade i Sverige, också HUB har ett medeltida exemplar. Jag
har använt en inkunabel i UUB, tryckt i Nurnberg 1486.

61 ) Cederberg (s. 167), som felaktigt anger att boken är från 1300-talet,
översätter i en not encyklopediens beskrivning av Finland.
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tili De proprietatibus rerum förekommer trettioåtta kyrkliga aukto-
riteter, kyrkofäderna, Johannes av Damaskus, Isidor av Sevilla,
Anselm, Alkvin o. s. v. Men dessutom uppräknas inte mindre än
sextioåtta s. k. »filosofer», omfattande Aristoteles, Platon, Zenon,
Tullius (Cicero), Virgilius, Seneca, Varro, Sallustius, Donatus, men
också Euklides, Galenus, Ptolemaios samt slutligen vilket inte är
minst överraskande Zoroaster och medeltida arabiska lärde som
Avicenna, Averrois, Algazel. 62 )

SAMMANFATTNING

Kan man av sammansättningen av biskop Hemmings bokgåva dra
några slutsatser om honom själv, bortsett från dem jag redan berört
i annat sammanhang, att hän var en man med en mer än ytlig boklig
bildning? Kan man bilda sig någon som helst uppfattning om bisko-
pens ståndpunkt i den filosofiska och teologiska debatten som var
så skarp under hans studietid? Inte med full säkerhet, tyckes det.
Samlingens teologiska verk är tili stor del författade av kyrkofäder
och kyrkolärare, som levde långt förrän motsättningen mellan de
olika filosofiska och teologiska skoloma skärptes mot 1200-talets
slut. Verk av de olika skolornas största auktoriteter, Augustinus,
Tomas av Aquino, Bonaventura, Duns Scotus, Ockham, saknas helt
och hållet i samlingen.

Men om man bortser från verken i kyrkorätt och liturgik och
undersöker endast de rent teologiska verken i samlingen från slutet
av 1200-talet och början av 1300-talet, kan man spåra en viss enhet-
lighet, Den teologiska debatten ägde ju ofta rum i samband med
utläggningarna av Petrus Lombardus’ Sentenser. Därför är de sen-
tenskommentarer som samlingen innehöll av särskilt intresse. Två
av de tre utläggningar tili Sentenserna som bokgåvan omfattade är
skrivna av dominikaner, Hannibaldus’ Sentenskommentar är dess-

62 ) De proprietatibus rerum finns upptaget på mangu medeltida skandina-
viska boklistor, och handskrivna exemplar finns bevarade. Jag bar använt en
inkunabel i UUB, tryckt av Anton Koberger i Nurmberg 1483. Enligt Rein
(s. 7) är De proprietatibus rerum en anti-aristotelisk filosofisk skrift (!), men
jag bar inte kunnat upptäcka något av denna karaktär bos boken, som är en
populär encyklopedi.
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utom som vi redan sett, skriven i mycket närä anslutning tili Tomas
av Aquinos verk. Den tredje sentenskommentaren, som gällde endast
Sentensernas fjärde bok, kan vi tyvärr inte identifiera.

Dominikan och tomist var också Jakob av Lausanne, vars predik-
ningar fanns i samlingen. Även den engelske dominikanen Holcot
följde i mycket Tomas, fastän hän i logik och kunskapsteori räknas
tili via moderna. Hans arbete över Vishetens bok skrevs dock först
efter Hemmings studietid och hade antagligen anskaffats betydligt
senare.

Det enda franciskanarbete i teologi som samlingen innehöll
utom kompilationsverket Manipulus florum var Nicolaus av Lyras
bibelkommentarer, också de av senare datum. De var i stort sett
exegetiska och företrädde inte någon speciell teologisk uppfattning.

Om vi skall dra några slutsatser om Hemmings teologiska åsikter
av samlingens innehåll, kan vi fastslå att hän i stort sett höll sig
neutral och sökte finna det gemensamma bortom de teologiska
tvisterna, men att hän dock hade en viss förkärlek för den domini-
kanska, tomistiska ståndpunkten. Detta stämmer väl överens med
vad vi vet om hans lärare, den blivande påven Klemens. Det överens-
stämmer också med vad vi vet om det rätt starka dominikanska
inflytandet både i Uppsala ärkestift och i Åbo stift vid denna tid.
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III. Människan

INLEDNING. VASTOVIUS’ BIOGRAFI

När kaniken Hemming år 1338 av ett enhälligt domkapitel valdes
tili biskop i Åbo, var hän en man som redan närmade sig femtioårs-
åldern. Vi kan anta att hans karaktärsegenskaper och levnadsvanor
då i stor utsträckning var formade. Det är inte rådligt att fästa
alltför stort avseende vid den karakteristik av honom som dom-
kapitlet gav i brevet tili ärkebiskopen, det är fråga om ett formulär.
Mycket tyder dock på att beskrivningen »virum utique providum,
litterarum sciencia, uita et moribus merito commendandum» i
Hemmings fall överensstämde med verkligheten. 1 )

Ett tyngre vägande vittnesbörd om att Hemming tili karaktär och
egenskaper var något utöver det medelmåttiga är själva det enhäl-
liga, nastan entusiastiska biskopsvalets snabba förlopp. Förrän vi
går tili urkunderna för att söka få en bild av Hemmings verksamhet
som biskop och storman, skulle det vara av intresse att få en bild av
människan Hemming i den mån detta överhuvud är möjligt med
de källor som står tili buds. Vi är i detta avseende i Hemmings fall

på grund av hans vänskap med den heliga Birgitta lyckligare
lottade än i fråga om de flesta medeltida personligheter i vårt land.
Det finns utom Birgittas revelationer också några andra mer
eller mindre tillförlitliga berättande källor, främst dåVastovius’
rätt utförliga Hemming-biografi.

Vastovius ger i Vitis aquilonia (s. 95—96) en ganska utförlig
beskrivning av Hemmings liv och dygder. I flere avseenden stämmer
hans skildring överens med vad vi ur andra berättande källor och
ur urkunderna kan få reda på om den fromme Åbo-biskopen, men
många av hans påståenden kan inte med säkerhet verifieras. En
nutida läsare blir lätt skeptisk på grund av de överdrivet fromma
fraserna, som skrivits mer än tvåhundra år efter Hemmings död och

!) FMU 457. Se ovan s. 37 f, 51 f.
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vilkas källor vi endast delvis känner tili. Men eftersom Vastovius’
skildring är den enda mera utförliga vi äger om Hemming, är det
dock skäl att i huvudsak redogöra för dess innehåll.

Vastovius’ beskrivning av Hemmings ungdom fram tili den tid-
punkt då hän blev kanik i Åbo har redan citerats i annat samman-
hang.2) I fortsättningen framställer Vastovius Hemming som en
framstående predikant, vilken utan anseende tili personen eller tili
mänsklig ynnest »som en tröskvagn sönderkrossade den jordiska
höghetens berg». Den nitets eld som besjälade honom, fortsätter
Vastovius, lät sig inte utsläckas av väre sig motstånd eller hotelser.
Hän väckte genom sin verksamhet många ur syndens sömn tili
frälsning och förkunnade den gudomliga viljan inte bara för den
hjord som anförtrotts honom, utan också för konungar och kyrko-
ledare. Sinä predikningar brukade hän begynna med att prisa den
heliga Jungfrun, som hän hela sitt liv var mycket tillgiven. 3 )

Vastovius beskriver därefter Hemming som en man med mycket
stark självdisciplin. Hän använde omsorgsfullt varje ögonblick av
sin tid, flydde onödiga samtal och tomma ord. Också i fråga om
kroppens behov var hän mycket asketisk och ålade sig själv vakor
och fasta. Hän var ännu mera återhållsam i sitt ätande än den på
hans tid stränga kyrkliga fastelagen föreskrev. På grund av en
observans som hän själv pålagt sig åt hän mitt ibland bordets läcker-
heter »som en annan Tantalus» bara enkla och smaklösa rätter.
Hän vakade också över sinä yttre sinnen och undvek att se på eller
ha förtroligt umgänge eller längre samtal med kvinnor, 4 )

Hemming var, säger Vastovius, redan vid sitt vai tili biskop i Åbo
en man, som var väl grundad i gudsfruktan. Men hän blev därefter

2 ) Se ovan s. 30 f.
3 ) Fuit vero Beato Hemmingo mira in concionando efficacia, qua dissolutos

arguendo, pios obsecrando felicissime permouit, nulla eum flectebat personarum
acceptio, nulla fauoris humani vei aurse popularis opinio demulcebat, sed iuxta
sermonem propheticum, quasi plaustrum triturans montes terrenae sublimitatis
conterebat. Ignis enim zeli Diuini quo pectus ejus agstuabat nullis aduersitatum
proceilis, nulla minarum vi extingui potuit. Sic multos peccatorum oppressos
veterno excitauit in salutem, nec apud commissum sibi gregem soluni, verum
etiam apud Reges et Pontifices Divinae voluntatis interpres fuit laudatissimus.
Oranes autem conciones suas a B. Virginis laudibus, cui tota vita deuotissimus
extitit, inchoare solebat.

-1 ) Nullum tempus cuius iactura vei minima nullo precio asstimabilis incassum
elabi sinebat, satis gnarus exactissimam Deo de tempore inutiliter exacto red-
dendam fore rationem. Colloquia vana fugiebat, Verbum inane vei risu dignum
(numquam?) effluebat, ejusque prsesentia tam chara erät omnibus et iucunda
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ännu ivrigare i att öva dygd och ägna sig åt att tjäna Gud för att
så bli ett föredöme för sinä underordnade. Hän älskade också Guds
hus, gav donationer tili sin domkyrka och grundade domprost-
ämbetet därstädes. Hän hängav sig ivrigt åt kontemplationen och
kunde ibland så hänryckas under umgänget med det gudomliga, att
hän var helt omedveten om allt som skedde runt omkring honom.
Genom en himmelsk vision fick hän vetskap om sin egen kommande
bortgång och dog, medan hän var stadd i bön.s )

Det finns många detaljer i Vastovius beskrivning, sorti kan veri-
fieras ur andra källor, Hemmings asketiska livsföring, hans gåvor
tili domkyrkan, hans död under bönen. Men andra fraser verkar
mera diskutabla, främst därför att de återkommer i så många hel-
gonlegender t. ex. fraserna om undvikande aiv umgänget med
kvinnor, om hänryckningen under kontemplationen, om helgonets
vetskap om sin egen förestående död. I sin helhet är Vastovius’
skildring alltför klicheartad för att ge oss någon verklig bild av
människan Hemming. Lyckligtvis äger vi också äldre berättande
källor, som ger oss mera levande glimtar av Hemming.

vt odorem Christi vndequaque efflaret. Domesticum hostem tanto periculosiorem
quanto blandiorem carnem assiduis vigiliis et dura inedia edomabat. Prseter
consueta enim Ecclesiae ieiunia ipse ad ampliorem carnis coercitionem et arctiora
perfectse vitse exempla subditis demonstranda sese macerabat victus tenuitate,
et inter mensae cupedias, quasi alter Tantalus plusquam seuerus in se censor
viles et insipidos cibos lege sibi talis obseruantiae indicta manducauit. Nec solum
pronae carnis molitiones repressit, et eius illecebras refraenauit, verum etiam
exteriores sensus per quos in animam sicaria mors irrumpit, summa vigilantia
custodiuit. Quocirca mulierum aspectum familiaritatesque et productiora cum
iis colloquia, quse sunt multis occasio ruinse, studiosissime declinauit, identidem
cum Dauide precatus: »Auerte oculos meos Domine ne videant vanitatem.»

5 ) Ad Episcopatum vero Aboensem euectus vir in Dei timore solide fundatus
solitis virtutum officiis nequaquam supersedit, imo vero tum impensius Diuinee
servituti totum se mancipabat, vt qui se tunc demum agnosceret velut in specula
excubitorem aut super monte Ciuitatem, subditis, vei custodise vei exemplo esse
propositum. Cum Propheta sancto diligebat decorem Domus Dei et loca habita-
tionis glorise ejus, et eapropter Cathedralem Ecclesiam multis iisque preciosissi-
mis auxit ornamentis; in eaque Praepositura (:ae) beneficium fundauit, dotauit-
que prediis ac possessionibus peramplis. Suspendebatur multoties tanto con-
templationis excessu eius animus vt supra semetipsum raptus, et diuinius quid
humano sensu delibans, quid circa se gereretur exterius prorsus ignorauerit.
Cum sic virtutum stadium perfecte decurrisset Hemmingus, placuit altissimo
agonothetae ad aeternae beatitudinis brauium eum maturius vocare, ne mala
genti suae impendentia, quas jam D. Brigitta diuino oraculo praedixerat, conspica-
retur. Igitur visione coelesti de obitu suo certior factus cum in oratione positus
esset animam creatori suo reddidit intaminatam anno ab incarnatione Domini
1307 post 60 aetatis suae 70, cum annis 20 munus praesulare gessisset. Vitis
Aquilonia, s. 95 f.
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BIRGITTAS KARAKTERISTIK AV BISKOP HEMMING

Det fanns åtminstone en kvinna som Hemming inte skydde att ha
långa samtal med den heliga Birgitta. Det är henne vi har att
tacka för att vi har äldre källor för att teckna biskop Hemmings
karaktär och levnadsvanor än Vastovina’ sentida levnadsteckning.
Vastovina själv var för övrigt ingalunda omedveten om detta fak-
tum, ty bland aina källor tili Hemming-biografien uppräknar hän
sex av Birgittas revelationer.

Åbo äldsta bevarade biskopskrönika, det s. k. Palmsköldska frag-
mentet, berättar att Hemming förde Birgittas uppenbarelser tili
påven och höll ett tai inför denne tili Birgittas lov, med vilken hän
var närä förtrogen.6 ) Vi vet inte när vänskapen mellan Hemming
och Birgitta tagit sin början. Hemmings företrädare, biskop Bengt,
hade av allt att döma haft närä förbindelser med Birgittas far, lag-
man Birger Persson, och hans familj. 7 ) Det berättas ju att Bengt i
samband med Birgittas födelse fick en vision, som antydde hennes
kommande storhet. Denna berättelse kan man enligt sin personliga
åsikt tillskriva större eller mindre historiskt sanningsvärde, Men
om vi erkänner att skildringen har en kärna av sanning, bör vi hålla
i minnet att biskop Bengt dog redan år 1338, då Birgitta visserligen
var en mogen och av allt att döma from kvinna, men då hon ännu
inte hade börjat i större utsträckning få de visioner och ingivelser
som skulle göra henne berömd. Om Bengt, såsom källan antyder,
före sin död taiat om sin vision eller dröm med kaniken Hemming,
är det troligt att Birgitta var en gemensam bekant tili dem båda,
som redan då genom sinä gåvor och sin personlighet hade gjort
intryck på sin omgivning.B )

Enligt Vastovius’ framställning hade Hemming redan innan hän
valdes tili biskop åtnjutit berömmelse som en from och oförvitlig
man med fasta grundsatser en man av den typ som särskilt måste
tilltala Birgitta. Som redan framhållits, bestyrker ibiskopsvalets för-
lopp sannolikheten av Vastovius’ framställning i detta avseende.
Om ryktet om Birgitta tidigt hade nått biskop Hemming, hade å

6 ) Reuelaciones sancte Birgitte ad papam detulit, et coram eo sermonem
fecit pro laude eius cui familiarissimus fuit. FKHSH 47, s. 388.

7 ) Klockars, Biskop Bengt Gregerssons härkomst, släkt och bakgrund, s. 130.
8 ) Acta et proc, s. 474.
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andra sidan antagligen också Birgitta hört talas om Hemming.
Troligen var det under åren omkring och efter år 1345 som deras
vänskap fördjupades. Av de glimtar vi äger kan vi sluta oss tili att
de vid denna tid flere gånger personligen sammanträffade. Det var
kanske också då som Birgitta hade tillfälle att lyssna tili någon av
Hemmings predikningar, som Vastovius beskriver i så panegyriska
ordalag och som antydes på flere ställen i Birgittas revelationer.
Birgitta hade särskilt lagt märke tili att Hemming brukade börja
sinä predikningar med att prisa jungfru Maria Vastovius har här
Birgitta som källa d. v.s. antagligen med ett Ave Maria. 9)

Flere av de revelationer som syftar på Hemming äger samband
med Hemmings kommande resa å Birgittas vägnar tili Avignon och
tili konungama i Frankrike och England. De ofta upprepade upp-
maningarna och löftena tili Åbo-biskopen i detta sammanhang an-
tyder dels att det var fråga om en hjärtesak för Birgitta, dels att
hon hade en viss respekt för Hemming och inte utan vidare var
förvissad om hans medverkan. Själva resan kommer vi att behandla
i ett särskilt kapitel. I detta sammanhang skall vi ur Birgittas
revelationer och ur kanonisationsakterna söka fram uttalanden om
Hemming, som kan kasta ljus över hans karaktär och fromhetsart,
sedda med Birgittas och hennes vänners ögon.

Bland de av Birgittas revelationer som omtalar biskop Hemming
är hennes beskrivning av sju fabeldjur som representerar sju
biskopar troligen den äldsta. Den första delen av denna revelation
torde härröra från tiden omkring eller kort efter år 1345.10 ) Tre av
biskoparna i allegorin, Tomas Johansson (biskop i Växjö 1344—76),
Peter Tyrgilsson (biskop i Linköping 1342—51 och därefter ärke-
biskop 1351—66) och Hemming av Åbo kan identifieras genom
senare tillägg eller förklaringar tili revelationen. ll )

9 ) » omn.es predicaciones suas inchoare solet a laude mea —» Rev. extr.
104, jmfr Rev, extr. 85.

10 ) Rev. IV: 125. En av de biskopar som kan identifieras, biskop Tomas av
Växjö, blev biskop först år 1344. Rev. extr. 104, vilken, som av innehållet fram-
går, skrivits före Hemmings resa tili påven (någon gång under 1340-talets
senare hälft) hänvisar tili uppenbarelsen om de sju djuren. Denna är alltså av
tidigare datum än Rev. extr. 104.

11 ) Bftersom Birgitta vid denna tidpunkt ännu inte lämnat Norden från-
sett pilgrimsfärden tili Spanien är man böjd att gissa att de fyra återstående
djuren föreställer den svenska provinsens övriga då levande biskopar, ärke-
biskop Hemming av Uppsala (1341—1351), biskop Sigge Jonsson i Skara (1341
—52) Frender (1343—44) eller Sigismund (1345—60) av Strängnäs och ödgisle
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Djurallegorin genomförs egentligen mera konsekvent endast i
fråga om de första biskoparna. De senare beskrivningarna består
snarast i en uppräkning av rent mänskliga karaktärsdrag och egen-
skaper. Detta gäller också skildringen av det sjunde djuret, biskop
Hemming, som jag citerar i dess helhet:

»Septimum animal nihil timet nec eciam mortem, quia non
sentit mortem antequam veniet. Hoc animal habet quattuor
mirabilia. Primo consolacionem interius habet indicibilem.
Secundo non sollicitatur de cibo, quia comedit vilia terre.
Tercio numquam stat sed semper currit. Quarto quod eciam
incedendo quiescit, et moderatum est in progresso suo.» 12 )

(»Det sjunde djuret fruktar ingenting, inte ens döden, ty det känner
inte döden förrän den kommer. Detta djur har fyra märkliga egen-
skaper. För det första känner det en outsäglig hugnad invärtes. För det
andra bekymrar det sig inte för mat, ty det äter simpla ting från jorden.
För det tredje står det aldrig utan Springer ständigt. För det fjärde
vilar det, t. o. m. medan det förflyttar sig, ooh rör sig i måttlig takt.»)

I den latinska versionen finns ett långt tillägg tili denna revelation.
Detta tillägg bar åtminstone vad stycket om Hemming beträffar

skrivits först efter hans död år 1366. Det lyder:

»Septimum animal, id est septimus episcopus, maxime aib-
stinentie fuit, zelum Dei habens, nec metu, nec amore, nec
dampno reticuit veritatem, hic cum se posuisset ad oracionem,
reddidit spiritum. De isto episcopo sunt plures reuelationes in
vita domine Birgitte. (Qui fuit dominus Hemingus episcopus
Aboensis et amicus beate virginis Marie. Sicut patet extra
capitulo ciiij.)» l3 )

av Västerås (1329—52). Men att med säkerhet bestämma vilka djur som mot-
svarar de olika biskoparna är på grund av det lilla vi vet om de flesta av dem
mer än vanskligt. T. Schmid (Birgitta och hennes upplevelser, s. 55) föreslår
att det tredje djuret identifieras med biskop ödgisle i Västerås.

12 ) Den motsvarande fornsvenska texten (KB Codex A 5 a. Klemming, H. Bir-
gittas uppenbarelser, 11, s. 223) lyder: »Siunda diurit rädhis änkte oc ey dödhin
thy at thz veet ey ällir kanne dödhin för än han kombir, thetta diurit hawir fyra
vndirlik thing, först hauir thz osighelikin hugnadhir jnnantil Annantidh hauir
thz ev vmsorgh for mat thy at thz ätir tholikit som thz faar aff jordhinne
Tridhatidh star thz aldre vtan löppir altidh Fiärdhatidh huiles thz gangande ok
är matelikit j sinom framgang.»

13 ) Stycket inom parentes finns i den tryckta upplagan av Revelationes men
saknas i de handskrifter jag rådfrågat (Codex Falkenberg, KB Codex A 67, i
den senare handskriften motsvaras revelationen av Rev. IV: 127).
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(»Det sjunde djuret, d. v. s. den sjunde biskopen, kännetecknades av

den största avhållsamhet och hade nitälskan för Gud. Varken på grund
av fruktan eller kärlek eller skada förteg hän sanningen. När hän var
försjunken i bön, gav hän upp andan. Om denne biskop handlar flere
uppenbarelser i fru Birgittas levnadsteckning. Hän var herr Hemming,
biskop i Åbo, och den heliga Jungfru Marias vän, såsom framgår av
kap. 104 i Bifogade uppenbarelser.»)

Den fornsvenska texten har ett tillägg av delvis annat innehåll:

»Siunda diurit tekna then som hauir siälinna älskogha oc
rädhis ey j sinom hugh thera ordh som tala mot honum Ok
höghfärdhas ey aff sniällom ordhom, oc är redhoboin at döö
for gudz skuld ok vtgaa aff världinne Ok är ämuäl redhoboin
at lina til gudz hedhir vm gudhi swa thäkkis.» l4 )

Denna paragraf i den fornsvenska texten är i den latinska versio-
nen en del av Rev. IV: 130, som också består av tillägg tili revelatio-
nen om de sju djuren. I den latinska texten framgår det dock inte
tydligt att det här vore fråga om den sjunde biskopen.ls ) Det finns
dock många detaljer i denna beskrivning som överensstämmer med
de övriga citerade styckena och kompletterar deras beskrivning av
Hemming.

14 ) Klemming, aa, TT, s. 224.
15 ) Den latinska texten lyder: » illud animal de quo dixeram tibi quod

quando videt vmbram suam timet et currendo proficit sibi, ille est qui zelum
animarum habet, et nec ad verba derogancium sibi deicitur animo, nec ad verba
assenciencium et, adulancium extollitur. Qui paratus est moriendo exire de
mundo, et preparatus, eciam si mini placet viuere propter honorem meum. Et
ideo occurram ei in media via sicut pater filio, et auferam eum de custodia sua
sicut iudex misericors, ne videat mala futura.» (»— det djur, varom jag sagt
dig att det rädes, när det ser sin skugga, och gagnar sig med att springa, det är
han, som nitälskar för själarna och som inite låter sitt mod sjunka vid deras
ord, som tadlar honom, eller förhäver sig vid deras ord, som samtycker tili vad
han säger och smickrar honom. Han är beredd att dö och dra bort från världen
och även beredd att levä tili min ära, om detta behagar mig. Jag skall därför
skynda honom tili mötes på halva vägen liksom en fader sin son och taga bort
honom ur hans förvar såsom en barmhärtig domare, så att han slipper se det
framtida onda.»)

Den första satsen: » animal illud de quo dixeram tibi quod quando videt
vmbram suam timet —» förefaller snarast att syfta på den sjätte biskopen
(»— si viderit se in umbra sua, currit quasi ad mortem —»). Uttrycket »et
currendo proficiat sibi» tyckes däremot syfta på beskrivningen av Hemming
(»— semper currit. —— eciam incedendo quiescit et moderatum est in
progresso suo»). Det är möjligt att någon omkastning skett eller några satser
bortfallit mellan dessa två leder. Vastovius anför också Rev. IV, 130 bland sinä
källor och refererar slutet på stycket i fråga såsom hänförande sig tili Hemming.
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Den karakteristik som Birgitta ger oss av biskop Hemming är i
ali sin korthet mycket suggestiv. Åbo-biskopen framställs för oss
som en mycket modig man utan människofruktan, innerligt, ja,
asketiskt from, en kontemplativ men samtidigt aktiv och verksam
människa.

Den egenskap som särskilt framhålles i alla de citerade styckena
är biskop Hemmings mod. Hän ställes i detta avseende i motsättning
tili de två närmast föregående biskoparna i revelationen, som för
övrigt också de är mycket sympatiskt tecknade. Den femte biskopen
var mycket räddhågad, den sjätte fruktade sig själv och sin egen
skugga. Men Hemming fruktade ingenting, inte ens döden. Hän hade

enligt tillägget i den latinska texten nit för Gud, och varken
fruktan, kärlek eller personlig skada kunde förmå honom att förtiga
sanningen. Hän »rädhis ey i sinom hugh thera ordh som tala mot
honum är redhoboin at döö for gudz skuld —» säger den
fornsvenska texten.

Det var utan tvivel biskop Hemmings mod och oförskräckthet som
särskilt tilltalade Birgitta och föranledde henne att utvälja just
biskopen i Åbo tili sin budbärare och medhjälpare.

Hemmings innerliga fromhet framträder tydligt i Birgittas be-
skrivning. Det första av de fyra »vndirlik thing» som enligt den
fornsvenska versionen karakteriserade honom var att hän hade
»osighelikin hugnadhir innantil» (»— consolationem interius habet
indicibilem —»). Det är kanske på detta uttalande som Vastovius
(eller hans hemulsman) byggt upp avsnittet om Hemmings för-
sjunkande i djup kontemplation. Utan tvivel antyder också uttrycket
»en outsäglig inre tröst» att Hemming nått ett gott stycke på kon-
templationens väg. Vad vi för övrigt får veta om honom ger oss dock
ingen anledning antaga att hän ägde en extatisk eller visionär
läggning.

Hemmings kontemplativa fromhet var så som ofta är fallet
förbunden med strängt asketiska levnadsvanor. Den sjunde biskopen
i revelationen hade inte »vmsorgh for mat thy at thz ätir tholikit
som tsz faar aff jordhinne» (» — non sollicitatur de cibo, quia come-
dit viha terre»). I tillägget tili den latinska texten säges Hemming
vara »maxime abstinentie». I de två revelationer som ger oss episoder
ur Hemmings och Birgittas liv (Rev. extr. 85 och 104) är det just
detta asketiska drag hos Hemming som särskilt framhäves.
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Hemmings asketism var dock inte ett mål i sig själv. Den motive-
rades av hans kärlek tili Gud och människor. De positiva dragen i
biskopens fromhet framträder tydligt i många av de uttryck Birgitta
i revelationerna använder om honom. I Rev. extr. 85 kallar Kristus
Hemming sin vän, som hän innerligt älskar och åt vilken hän som
vän ger en mera mödosam uppgift (»— quia amicus meus est et eum
intime diligo, ideo quasi amico laboriosius onus impono»). I Rev. I:
52 riktas följande ord tili biskop Hemming: »Ego sum Deus quem
pre ceteris diligis et amas.» Också den ibland ovisligt överdrivna
asketismen hade som mål att frigöra själen och göra den mera
mottaglig för den gudomliga kärleken (»— ne corpus suum contra
animam processum habeat contrarium —» Rev. extr. 85).

I likhet med Birgitta hyste också Hemming en varm kärlek tili
Guds Moder. I Rev, VI; 34 lägges följande ord riktade tili Hem-
ming i Jungfru Marias mun: »Tu sepe me misisti quasi nuncium
tuum ad Deum, et (ego) rogaui filium meum pro te. Nunc ego rogo
te vt tu vadas nuncius meus —.» (»Du sände mig ofta som din bud-
bärare tili Gud och jag bad tili min Son för dig. Nu ber jag att du
skall gå som min budbärare —») I Rev. extr. 104 omnämner Maria
att Hemming brukar börja sinä predikningar med hennes lov
(»— omnes predicaciones suas inchoare solet a laude mea —»). Hon
säger sig vilja vara en mor för honom och föra hans själ fram inför
Gud: »Die ergo ei quod ego volo ei esse in matrem et eius animam
presentare Deo.» Det förefaller som om Hemmings personliga from-
het med rätta kunde betecknas med den fras som användes om
honom t. ex. i överskriften tili Rev. extr. 85: » en viss biskop,
Kristi och jungfru Marias vän» (»— de quodam episcopo, amico
Christi et virginis Marie —»).

Hemmings fromhet var inte av den inåtvända typ som söker sig
tili de kontemplativa klostrens avskildhet. Om Birgittas karakteris-
tik av Åbo-biskopen är sann, tog sig hans fromhet uttryck i en
mycket aktiv och utåtriktad verksamhet. De uttryck som används
på tai om det tredje och f järde av de »vndirlik thing» som karakte-
riserade Hemming är i detta avseende mycket suggestiva: »Tridha-
tidh star thz aldre vtan löppir altidh Fiärdhatidh huiles thz gangande
ok är matelikit j sinom framgang.» (»Tercio numquam stat sed
semper currit. Quarto quod eciam incedendo quiescit, et moderatum
est in progresso suo.») Denne biskop som aldrig stod utan ständigt

BIRGITTAS KARAKTERISTIK AV BISKOP HEMMING



MÄNNISKAN

88

sprang måste ha värit en livlig, verksam, intensiv människa. Man
skulle vara färdig att kalla honom jäktad, om inte karakteristiken
i fortsättningen framhöll att hän mitt under sin yttre aktivitet be-
varade inre stillhet oöh självdisciplin.

Hemmings sjudande verksamhet var inte begränsad tili de många
yttre plikter som hörde tili en medeltida biskops uppgift. Vastovius
talar om en verksamhet som syftar tili att med ord och exempel
väcka och fostra de enskilda, höga och låga. Hän »hauir siälinna
älskogha» (»zelum animarum») säger tilläggen tili Rev, 125 om
Hemming. Tili denna hans omsorg om människomas själar vädjar
Birgitta gäng på gång i de revelationer där hon förbereder honom
för hans kommande uppdrag. »Considera et vide quod anime quas
redemi sanguine meo, sunt sicut illorum anime qui ignorant deum
et sunt captiue a dyabolo —» (»Se och skåda hur de själar som jag
återlöste med mitt blod är som deras själar, som inte känner Gud,
och är fjättrade av djävulen —») (Rev. I: 52), Och när sedän biskop
Hemming hade misslyckats i sitt uppdrag berättar Peter av
Alvastra i kanonisationsakterna kom Birgitta tili honom i en
dröm och sade bl. a,: »Redibis ad tuam patriam prospere et facies
fructum animarum.» (»Du skall lyckligt återvända tili ditt hemland
och frambringa en frukt av själar.») (Acta et proc., s. 82 f, 512.)

HEMMING OCH BIRGITTA

En detaljerad skildring av två episoder i Hemmings och Birgittas
liv har bevarats åt oss i Birgittas revelationer och kanonisations-
akterna. Båda episodeina framhäver det redan nämnda asketiska
draget i Hemmings fromhet. Men dessutom ger dessa skildringar
några levande glimtar av vänskapen mellan Hemming och Birgitta.
De förtjänar därför att refereras utförligt.

En gång berättar Rev. extr. 104 och det s. k. Biktfädernas Vita
(Acta et proc. s. 91) satt den heliga Birgitta och biskop Hemming
tillsammans vid ett gästabud. Birgitta åt med god aptit »in
honorem Dei» av de utsökta rätter som bjöds henne. Hemming
förundrade sig över att en kvinna med så rika Andens gåvor inte
visade större avhållsamhet, men hän gav inte uttryck för sinä
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tankar. Samma kväll, fortsätter skildringen, mottog Birgitta en
revelation, som innehöll ett budskap tili biskop Hemming. Dess
andemening var att Gud inte utväljer och brukar människor som
sinä redskap på grund av dessa människors avhållsamhet eller för-
tjänster. »Ego sum qui loquebar cum lob itä bene in deliciis suis
sicut quando sedebat in sterquilinio.» (»Jag är den som talade med
Job lika väl i hans fröjder som när hän satt på askhögen.»)

Biskop Hemming förstod genast vad denna revelation syftade på.
Hän berättade för Birgitta om sinä kritiska tankan och bad henne
ödmjukt om förlåtelse och förbön. Tre dagar senare tyckte sig
Birgitta höra den heliga Jungfrun tala. Hon sade bl. a.: »Die eidem
episcopo quod quia illud judicium caritatis et non jnuidie
erät, ideo caritas meretur consolari. Die ergo ei quod ego volo ei esse
in matrem et eius animam presentare Deo. Et ego nunc exponam ei,
quod ipse est animal septimum de animalibus prioribus tibi ostensis,
et quod ipse verba Dei coram regibus et pontifieibus portabit.»
(»Säg samme biskop att emedan hans omdöme var kär-
lekens och inte avundens, så förtjänar kärleken att hugsvalas. Säg
honom därför, att jag vill vara en moder för honom och föra hans
själ fram inför Gud. Och jag skall nu visa honom att hän är det
sjunde bland de djur, som förut visats dig, och att hän skall bära
Guds ord inför konungar och biskopar.»)

Den sista meningen gör det möjligt att datera denna revelation
tili någon tid före Hemmings resa tili Avignon, som ägde rum
tidigast år 1346.16)

Den andra episoden omtalas både i Biktfädemas Vita och i Peter
Olofssons vittnesbörd under kanonisationsprocessen. (Acta et proc.
s. 88, 521.) Endast i Peters vittnesbörd identifieras den omtalade
biskopen med Hemming av Åbo. De förmaningar som Birgitta i sam-
band med denna händelse riktade tili Hemming finns upptecknade i
senare delen av Rev. extr. 85. Eftersom denna episod säges ha in-
träffat, medan Birgitta var i Sverige (»— dum esset in regno
Swecie —»), och eftersom också i denna revelation finns hänvis-
ningar tili Hemmings kommande resa, torde händelsen i tid inte
ligga långt från den nyss nämnda.

Enligt denna skildring hade biskop Hemming utan någon männi-

1G) Jag skall återkomma tili tiden för resan. Jaakkola har föreslagit att
gästabudet ägde rum i juli år 1346. (P. Hemmingin retki, s. 217 f.)
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skas vetskap gett Gud ett obetänksamt löfte om överdriven fasta.
Av revelationens ordalydelse att döma, förefaller det som om bisko-
pen lovat att helt avstå från att äta kött eller fisk. »Habebat enim
dictus dominus episcopus quedam minus racionabilia vota et jeiunia
supra naturam.» Då sökte Birgitta en dag upp honom och räckte
honom en nedskriven revelation, som gällde honom själv och som
genast slog honom genom sin träffsäkerhet.

Revelationens första del handlar bl. a. om nödvändigheten av att
tillfredsställa kroppens behov av sömn, att iaktta måttlighet men
tillräcklighet i fråga om mat och dryck, att arbeta med måtta o. s. v.
Sedän följer det avsnitt som riktar sig direkt tili biskop Hemming.
Det är Jungfru Maria som talar;

»Ergo quia amicus meus per votum suum manus suas ligat,
ne corpus suum contra animam processum habeat contrarium,
ideo ego, que sum regina celi et filio meo carissima et proxima,
soluo votum suum, quia filio meo sic placet. Ideo
permitto ei, vt corpori suo, prout nature congruit et expedit,
indulgeat, carnes comedendo diebus carnium et pisces diebus
piscium. Insuper et illum timorem, quem pro excessu
ciborum sumendorum habet, verto ei in bonum, itä vt cibus
quem sumpturus est, ad corporalem ei fortitudinem et spiri-
tualem proficiet et ad anime profectum liquescat.»

(»Emedan nu min vän genom sitt löfte binder sinä händer, för att
inte hans kropp skall bli motspänstig mot själen, därför löser jag, som
är himmelens drottning och allra kärast för min Son och honom när-
mast, denne min vän från hans löfte, ty så behagar det min Son.
Därför tillåter jag att han omhuldar sin kropp, såsom det gagnar och
passar naturen, i det han äter kött på köttdagar och fisk på fiskdagar.

Den fruktan som han har för ett omåttligt ätande, skall jag
dessutom vända tili det goda för honom, så att den föda som han intar,
skall lända honom tili kroppslig och andlig styrka och förvandlas tili
båtnad för själen.»)

I fortsättningen av revelationen säger Kristus om Hemming:

»Ipsi iniunctum est officium apostolomm, ideo cibum apos-
tolorum permitto ei habere. Apostoli quippe, que apponaban-
tur, comederunt. Sic ipse in refeccione corporis sui se habeat
sicut apostolus.»
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(»Honom har apostlarnas ämbete hiivit ålagt. Därför tillåter jag
honom att ha apostlarnas föda. Apostlarna åt ju vad man satte fram.
Sålunda må hän i sin kropps vederkvickelse handia som en apostel.»)

Slutet av revelationen har samband med Hemmings kommande
uppdrag, som här omtalas som mycket närä förestående »in
pascha nunc appropinquante» (»under den påsk som nu nalkas»).

Peter Olofsson berättar i fortsättningen av sin skildring att
biskop Hemming med villighet tog emot Birgittas förmaningar,
insåg deras klokhet och rättade sig efter dem. Hemming omtalade
också för Birgitta att hän föregående natt i en dröm sett henne
komma tili honom och befria hans hjärta från en mycket tung börda.
»Jdeo non solum credo verbis tuis, sed et ipse video in anima mea,
quia Deus tecum est et facit tecum mirabilia.» (»Därför tror jag
inte endast dina ord, utan jag ser också själv i min ande att Gud är
med dig och gör under med dig.»)

I båda dessa episoder är det Birgitta, som är den rådgivande och
som intar en mycket sund ståndpunkt. När Hemming senare miss-
lyckats i sitt uppdrag, var det också Birgitta, som i drömmen trös-
tade honom, Men det finns antydningar om att deras vänskaps-
förhållande inte var ensidigt givande. Birgittas karakteristik av
Hemming är genomträngd av respekt för den modige, fromme bis-
kopen. När hon sände honom att media fred mellan konungarna i
Frankrike och England, var det inte enbart som hennes eget stumma
språkrör. Hän skulle också själv söka förmana och media. »Deinde
sicut spiritus meus informabit eum, proponat eis penas inferni, gau-
dium iustorum et retributionem iniquomm.» (»Sedän må hän, såsom
min Ande upplyser honom, framställa för dem helvetets kval, de
rättfärdigas glädje och de ondas vedergällning.») (Rev. VI; 34.)
Också tili det budskap som sändes påven fick hän frihet att tillägga
vad som tjänade Guds ära och själarnas frälsning. (Rev. extr. 51.)

MÄNNISKAN HEMMING

Vi måste räkna med möjligheten att den bild som den heliga
Birgitta ger oss av sin vän biskop Hemming i någon mån är ensidig
och subjektiv, Men den är betydligt mer fasetterad och levande än
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den sentida kliche som Vastovius bjuder oss. Det är en levande
människa vi möter hos Birgitta, modig och oförskräckt, men sam-
tidigt ödmjuk och villig att rätta sinä misstag, aktiv och verksam
men buren av en inre stillhet och en djup fromhet.

Vår fortsatta utredning kommer att komplettera bilden. Hemming
var inte bara den ödmjuke, kärleksfulle kristne, som så villigt er-
kände sinä egna brister hän kunde också uppträda som den
auktoritative stiftsherden eller stormannen. Hän må ha värit aske-
tisk i sitt personliga fromhetsliv, men som biskop kunde hän föra
sig som hans ställning enligt den tidens tänkesätt krävde, med både
myndighet och ståt. Som vi redan sett, hade hans asketism inte
heller mycket gemensamt med den ultrafranciskanska fromhet som
bl. a. föraktade ali boklig lärdom snarare tvärtom.

Den för övrigt enda bevarade karakteristik av biskop Hemming
som är byggd på samtida iakttagelser finns i den s. k. Libellus de
Magno Erici rege, författad kort efter Hemmings död. 17 )

Libellus säger om biskop Hemming: »Eodem quoque tempore
jubente rege captus est episcopus Aboensis, qui quanti zeli fuit ad
regem quanteque deuocionis et austeritatis erga deum et se ipsum,
probant et testantur opera sua laudabilia que fecit in vita sua —» 18 )

(»Vid samma tidpunkt tillfångatogs på konungens befallning bisko-
pen i Åbo. Vilken nitälskan hän hyste för konungen och vilken hän-
givenhet och stränghet gentemot Gud och mot sig själv framgår och
bevisas av de lovvärda gämingar som hän utförde under sitt liv —»)

Vi bör hålla i minnet att Libellus 3 beskrivning av Hemming kanske
är avsedd att vara en kontrast tili den tendentiösa svartmålningen
av konung Magnus. Men även om skildringen är överdriven, kan den
knappast vara direkt osann händelserna låg ännu så närä i tiden,
att de kunde kontrolleras. Libellus ■’ utsago vittnar i varje fall om att
biskop Hemmings helgonrykte inte är någon senmedeltida skapelse,
utan hade uppkommit redan under hans livstid.l9 ) Det var tydligen
inte utan skäl, som Messenius skrev om biskop Hemming att både

17 ) Den omtalar Hemming som avliden ooh konung Magnus såsom fången
och är alltså skriven mellan år 1366 ooh 1371. Om denna omdebatterade skrift,
se I. Andersson, Källstudier, s. 151 ff. S. Kraft, En pamflett mot Magnus Eriks-
son (SHT 1927), s. 1 ff. Ds, Textstudier, s. 155 ff.

is) SRS, 111, 1, s. 15.
19 ) Den händelse som Libellus' skildring antyder, skall vi behandla i kapitlet

om Hemming och rikets furstar.
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beundrare och kritiker redan under hans livstid ansåg honom värdig
helgonnamnet (»— tantisque enituit interim virtutibus, ut earum
admiratores et censores, etiam vivum Sancti nomine dignaren-
tur —») 20 )

20 ) Messenius, IX, sj 43.

MÄNNISKAN HEMMING
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IV. Storman, jordägare och domare

INLEDNING. GODSÄGARE

En biskop i den svenska kyrkoprovinsen på 1300-talet var en av
rikets förnämsta stormän, självskriven medlem i konungens råd.
Även bland stormännen stod biskoparna högst i rangskalan. I de
fridsförordningar som kung Magnus Eriksson och hans råd utfär-
dade år 1344 gavs biskoparna tillåtelse att ha ett följe på trettio
hästar. Den ende som kunde ha flera fyrtiofem hästar var den
kunglige ämbetsman som i konungens frånvaro representerade ho-
nom. Men de övriga rådsmedlemmarna, riddare eller svenner, fick
inte ha ett följe på mer än tolv hästar, andra riddare eller svenner
var begränsade tili åtta eller sex. Senare fick enligt landslagens
konungabalk konungens ämbetsman ha endast trettio hästar, liksom
biskoparna, medan ärkebiskopen fick ha fyrtio.l )

Biskop Hemmings förhållande tili rikets konungar skall behandlas
senare. I detta kapitel vill jag forsöka skildra honom som storgods-
ägare och domare, eller snarast ge några glimtar av de berörings-
punkter hän i denna egenskap hade med Finlands invånare. Jag
snuddar därvid vid många intressanta frågor, egendoms- och rätts-
förhållanden i 1300-talets Finland, som jag dock i detta samman-
hang inte grundligare går in på.

Konungen och hans hov hade på 1200- och 1300-talet inte ännu
någon fast boplats, utan flyttade under årets lopp från en kungsgård
tili en annan. På samma sätt levde också biskopar och stormän på
rörlig fot. Ärkebiskopen i Uppsala hade på 1340-talet nitton huvud-
gårdar med tillhörande landbönder och »torpakarla».2 ) Tyvärr finns
ingen liknande förteckning över de gårdar som tillhörde Åbo biskops-
bord. På grund av stiftets ytstorlek kunde gårdarna spridas över ett

!) DS 3864. Landslagens konungabalk XXII.
2 ) DS 3837. Om biskopsgårdarna i Linköpings stift se Herman Schiick,

Ecclesia Lincopensis, s. 280 ff. C. G. Andrae, Kyrka och frälse, s. 92.
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ännu mera vidsträckt område, Biskopen tycks dock inte ha ägt
gårdar i de mer avlägsna delarna av stiftet, Österbotten, Savolaks
eller Karelen. Men det var ändå inte korta resor biskopen med sitt
följe av väpnare, klerker och tjänare fick lov att företa mellan
gårdarna på dåliga vägar eller i förrädiska farvatten.

Redan vid 1300-talets början var Kustö i Pikis ett Åbo-biskopens
huvudsäte. Det plundrades och brändes av ryssarna år 1318 men var
av allt att döma snart på nytt i bruk. Man antar att det först efter
år 1318 byggts i sten. Biskop Bengt dog på Kustö år 1338, och biskop
Hemming hade år 1356 där sin hövitsman (»prefectus») liksom
konungen hade sin på Åbo slott.3 )

Kustö kallas i urkunder från denna tid biskopens curia, aldrig
castrum som i biskopskrönikan. 4 ) Andra större biskopsgårdar som
hedras med namnet curia eller manerium (i motsats tili mindre
gårdar, colonice, bebodda av cöloni eller oppidarii, landbönder) är
Saltviks gård på Åland, Kjulo och Kumo gårdar i Satakunda och
Vånå gård i Tavastland närä Tavastehus slott.s )

Biskopsbordets rätt tili Saltviks gård tycks under Hemmings
biskopstid ha ifrågasatts. Gården hade ursprungligen tillhört kro-
nan. År 1351 bekräftade konung Magnus i ett brev att gården skulle
tillhöra Åbo biskopsbord, som redan länge haft den i sin besittning,
fastän eventuella gåvobrev tydligen gått förlorade, kanske vid
plundringen av Kustö. Konungen förklarade sig dock tro på att
biskopsbordet inte innehade gården utan fömuftigt skäl (»— cre-
dentes eam hanc possessionem non sine causa racionabili[a]
habuisse —»). 6 )

I Kumo med angränsande socknar, där på 1500-talet närä hälften
av biskopsgårdarna var belägna, tycks biskopsbordet redan på Hem-
mings tid ha ägt ett helt komplex av gårdar, som biskop Hemming
ytterligare utökade.7 ) Biskopen själv vistades rätt ofta i denna trakt.

3) Porthan, I, s. 170. REA 17, 40, 64, 65, 72, 95, 96, 163. FMU 282, 310. R.
Hausen, Kuustö slott, s. 12 ff.

4 ) År 1331 omtalas händelser som ägt rum »in curia episcopi Kustu» (REA
64, 65). Hemming skriver 1344 »apud curiam nostram Kustu» (FMU 484).

5) REA 34, 144, 145. FMU 735, 769, 810. Se Andrae, s. 88 f.
ö) REA 144, 145. Hausen, aa, s. 11, not 12.
7 ) Av 225 biskopsgårdar låg på 1500-talet 100 i Kumo, Kjulo och angrän-

sande socknar. J. A. Almquist, Den civila lokalförvaltningen, 111, s. 525 ff. E.
Anthoni, Biskopsgodsen i Finland, s. 89 f, 99 f och passim. Se om biskopsgodsen
också. J. Rinne, Turun tuomiokirkko I, s. 141 ff.
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Bevarade urkunder ger några glimtar av biskop Hemmings för-
hållande tili underlydande och grannar i Kumo-trakten. En av dessa
urkunder är ett kontrakt som år 1365 uppgjordes mellan biskopen
och en av hans landbönder med det svenskt klingande namnet
Bengt Gudvastsson vid Kumo gård.B ) Kontraktet förnyades i
nästan samma ordalag av två av Hemmings efterträdare.9 ) Enligt
kontraktet med biskop Johan Petersson fick Bengt sin gård på
biskopens livstid, på villkor att ingenting sådant inträffade att hän
med skäl (»merito») måste förflyttas, mot att hän årligen senast på
Bartolomei-dagen levererade fyra pund smör och att hän på anford-
ran av förvaltaren (»provisor») på Kjulo gård fullgjorde samma
dagsverken och tjänster som biskopens övriga landbönder (»coloni»)
i Kumo.

En annan gård (»fundus»), i Forsby i Kumo, förenades år 1355
med biskopsbordet genom ett gåvobrev utfärdat av borgaren An-
dreas, kallad Väri, i Ulfsby, Mellan biskopens landbönder i Forsby-
trakten, som hörde under Kumo gård, och deras grannar uppstod
tvister om råmärken och skogar, som föranledde biskopen att år
1362 vid ett offentligt ting ge de missnöjda grannarna ett jordstycke
i Laikko i förlikning. Grannarna lovade i den förbindelse de därvid
avgav på hedersord att inte vidare ofreda biskopens landbönder eller
tvista om ägor och råmärken samt att låta alla de Övre skogarna
(»silue superiores») vara gemensamma för biskopens landbönder
och dem själva i fråga om hete, vedhuggning och dylikt. lo )

Redan tidigare hade biskop Hemming haft en annan tvist med
kumoborna. Den gällde älven och fiskevattnen i närheten av Lammais
(nuv, Lammainen) fors, där biskopen alltså också ägde jord. Lagen
var att den som ägde land vid fiskevattnen hade rätt att fiska, dock
på villkor att farleden inte avstängdes. ll ) Vid konung Magnus’ besök
i Finland i september år 1347 bekräftade konungen på biskopens
begäran denna de landägandes rätt att idka fiske, men utan att

8 ) Brevet utfärdades på Kjulo gård, under vars förvaltare Bengt lydde. Denna
gård var att döma av senare urkunder (t. ex. REA 399) en av de största
och viktigaste biskopsgårdarna.

9 ) Förbindelsen från Hemmings tid har endast bevarats i avskrift och i
svensk översättning, dessutom har någon rad borttappats. Jag håller mig därför
tili den latinska versionen i de senare kontrakten, som finns i original. FMU
735, 769, 810. FMU 769 finns i faksimil hos Jaakkola, Suomen sydänkeskiaika,
s. 304.

io) REA 159, 177.
n) Landslagen, Bygningabalken XX. Hälsingelagen, Wi|serbobalken XIV.

STORMAN, JORDÄGARE OCH DOMARE
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farleden eller fiskens vandringar hindrades. En nämnd skulle till-
sättas att avgöra tvistefrågor. Efter att denna nämnd fullgjort sitt
uppdrag, utfärdade lagman Björn i oktober samma år i närvaro av
klerker och lekmän en stadga om saken. Den underströk att fisk-
redskapen inte fick hindra båtarna att fara upp och ned »taer och
anderstaadh, ther biscopsins landh ligger» ett uttryck som an-
tyder att biskopen ägde andra gods i trakten och idkade skeppsfart.
Dessutom förbjöds olagligt »forfiske» i eller utanför älvmynningen,
väre sig med »kolkwm, naetiom eller nothom». l2 )

Denna lagmansdom var inte alla Kumo-boma tili lags. I varje fall
kan man gissa att det var för att uttrycka sitt missnöje, som de
företog sig att bryta ned biskop Hemmings laxverke i Lammais fors.
I februari 1348 dörnde därför fogden Gerhard Skytte å konungens
vägnar Kumo-borna att återuppbygga laxverket före instundande
midsommar och att böta fyrtio mark. l3 )

Också vid Kymmene älv i Östra Nyland ägde biskopsbordet redan
vid denna tid en eller flere gårdar, kanske Storabborfors, som senare
tillhörde biskopsbordet. Biskop Hemming hade nämligen del i fisket
i Abborfors. l4 ) För fisket därstädes beviljade konung Magnus honom
år 1347 frihet från den skatt bestående av var fjärde fisk som
biskopen dittills i likhet med andra hade plägat erlägga.ls )

Några av de gårdar som biskop Hemming genom köp förenade
med biskopsbordet förtjänar ett särskilt omnämnande. På 1340-talet
köpte biskopen av en Åbo-borgare, Mattias Skälge, för två hundra
mark godset Kairis i Nummis. En del angränsande ägor förvärvades
genom byte, och Kairis biskopsgård torde ha omfattat en hei by i
ådalen, nuvarande Kairis och Piispala. l6 ) Egendomen förvärvades tili
stor del med biskopens personliga medel men skänktes av honom tili
biskopsbordet. l7 ) Som motiv för dessa köp angav Hemming att

32 ) REA 120, 126. Se K. Vilkuna, Kokemäen kuninkaankartanon »lukudaga»,
s. 26 ff.

33 ) REA 128. Se också REA 562. I andra delar av det svenska riket förekom
liknande tvister. År 1341 nedbröt bönder i Ragunda ärkebiskopens laxverke.
DS 3542. Om biskopsgodsen i Kustö och Kumo-trakten se också V. Voionmaa,
Piirteitä aatelin maataloudesta (HArk 24: 1), s. 8 ff.

") Anthoni, Biskopsgodsen, s. 91. Jmfr REA 393, 470 m. fl.
15 ) REA 167. Om årtalet, som i Svartboken är 1357, se ovan s. 14. J. Ceder-

löf, Det finländska prästerskapets ekonomiska ställning, s. 301 f.
i«) REA 108, 112, 116, 136. A. Oja, Kaarina keskiajalla, s. 214.
17 ) Alit som en biskop förvärvat efter sin vigsel fadersarv undantaget

skulle enligt den kanoniska lagen tillhöra kyrkan. Decretales 111, 25, 3; 26, 1.
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stiftets biskopar inte i närheten av domkyrkan haft någon plats där
de kunde ta in och därför säilän kömmit tili stiftsstaden. Inne i
själva Åbo ägde biskoparna alltså på denna tid inte någon gård,
Kanske hade de fram tili 1318 haft en gård i Korois i samband med
den gamla kyrkan, som antagligen förstördes vid ryssarnas plund-
ring.lß)

I köpebrevet angående Kairis omtalas endast åker och äng, inte
några byggnader, och det är troligt att biskop Hemming själv lät
bygga denna biskopsgård. Sannolikt lät hän i samband härmed också
ombygga och smycka kyrkan i S:t Karins. l9 ) Hän lät antagligen
också uppföra den kvarndamm och kvarn i Hallis fors som omtalas
i en samtida urkund. Denna urkund tili största delen avfattad på
fornsvenska finns bevarad både i original och i avskrift i Svart-
boken. Vid en sockenstämma i Nummis den 18 oktober 1352 stad-
fäste underlagmannen Mattias Kogger en överenskommelse som
gjorts mellan biskop Hemming och de bönder, som bodde ovanom
Hallis fors i S:t Karins och Lundo, om tiden för öppnandet och
stängandet av kvarndammen. 2o )

När biskop Tomas av Växjö i januari 1351 i Nummis samman-
träffade med biskop Hemming, var Åbo-biskopen troligen bosatt på
sin nybyggda biskopsgård.2l )

Rätt närä Åbo låg också godset Janissaan på Hirvensalo, som
Hemming år 1347 med bl. a. tillhörande fiskevatten köpte av
borgaren Göbelin Lon i Åb0.22 )

Det största gods som Hemming inköpte under sin biskopstid låg
i Medelby i Solna utanför Stockholm och bestod av ett markland
jord. Biskopen köpte det år 1354 för 450 mark. Men av någon an-
ledning hade säljarna ångrat affären och underlåtit att på utsatt tid
avhämta pengarna, som fanns räknade och färdiga (»— numerata
et parata —») i Stockholm. Konung Magnus bekräftade då i ett

18 ) Se A. Oja, Keskiajan ja 1500-luvun Maaria, s. 377 f. I. Kronquist, Die
Mittelalterliche Kirchenarchitektur, s. 11 ff, E. Kartano, Några sydfinska sten-
kyrkor, s. 103 ff.

39) Se härom mera nedan kap. VI.
20) FMU 622. REA 153. Att det var biskopen som ägde åtminstone större

andelen i kvarnen framgår av en urkund från Björn Balks tid (REA 316).
Denne hade låtit ombygga och förstcra kvarndammen, så att bönderna i Lundo
tyckte att han inkräktat på deras fiskelotter. Se Oja, aa, s. 316.

21) REA 134—136. Hausen, s. 10. not 10.
22) REA 127. Porthan I, s. 207. Hausen, aa, s. 11, not 11. Oja, aa, s. 350.
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dombrev att köpet hade lagligt fullbordats, hän tog i ett annat brev
godset med alla dess underlydande i sitt beskydd och gav det sam-
tidigt skattefrihet. I brevet varnade konungen vederbörande för att
bryta mot denna hans dom och talar om möjligheten att man genom
mord eller List (»— in occultis homicidiis, mordh dictis, vei fur-
tis —») skulle driva ut några av godsets inbyggare —en passus som
säger mycket om de osäkra förhållandena vid denna tid. I augusti
följande år förmådde biskop Hemming tre av säljarnas släktingar,
som hade bördsrätt tili godset, att skriftligt ge avkall på denna
rätt. 23 )

Köpet av godset utanför Stockholm var inte enbart en penning-
placering, Tydligen bodde Åbo-biskoparna där och hade sitt under-
håll från gården de tider då de vistades i Sverige, vid riksrådsmöten,
provinssynoder eller andra tillfällen. Därom vittnar en urkund av år
1435, då Åbo-biskoparnas äganderätt tili godset hade dragits i
tvivelsmål. När saken undersöktes, vittnade biskop Sigge i Skara
och riddaren Kristiern Nilsson att de på sin tid hade bott flere dagar
på denna gård hos biskop Björn Balk, »tha hän lagh swa som i sinä
egno goze».24 )

Som storman och godsägare hade Åbo-biskopen olika slags för-
bindelser med underlydande och grannar. Vi har redan skymtat en
del. Om hans förhållande tili landbönderna vittnar kontraktet med
Bengt Gudvastsson i Kumo. Vi får också några glimtar av biskopens
väpnare (»— seruitores seu armigeri —»). År 1364 gav konung
Albrekt biskop Hemming rätt att själv uppbära de edsören som
fyrtio av biskopens väpnare i Österland kunde dömas tili för brott
eller överträdelser. Också en annan urkund vittnar om att biskopens
män inte alltid var fromma och lätthanterliga. År 1346 biföll biskop
Hemming tili att en av biskopsbordets gårdar i Sagu det är här
fråga om en mindre gård, en colonia skulle ges åt Sagu kyrka
som fredspant i en förlikning som ingåtts mellan Olle Niklisson och
alla hans släktingar och arvingar å ena sidan samt Olof Ingemarsson
å den andra. Olof Ingemarsson, som var en biskopens servitor, hade
nägot år tidigare i Hartekinus’ (Hartvigs?) gård gjort sig skyldig

83) REA 156, 157, 161, 162.
24) REA 455, 473. Garden förenades sedän med den kungliga ladugården

Vedla, och Äbo-biskoparna fick i stället två gårdar i Finland, bl. a. Vanhalinna
i Lundo.
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tili dråp på Olle Niklissons far och bror. Antagligen gavs gården åt
Sagu kyrka för att själamässor där skulle läsas för de döda. Men,
säger biskopens brev, om denna försoningspakt på något sätt bröts
av den dräptes släkt, skulle gården tillhöra Olof Ingemarsson, så
länge hän ville vara en Åbo-biskopens tjänare, annars återgick den
tili biskopsbordet, som den av gammalt tillhörde.

Formuleringen i slutet av brevet antyder att en del av de gårdar
som hörde tili biskopsbordet gavs i förläning åt biskopens väpnare
utan annan förpliktelse än att dessa skulle fullgöra sin väpnar-
tjänst.2s)

Vi kan skymta också andra av biskopens underlydande. I en ur-
kund av år 1364 omtalas fyra av biskopens fiskare och en smed.
Jag har redan nämnt hans prefedus på Kustö och hans förvaltare
(provisor) på Kjulo gård. Också i ett annat sammanhang nämns
biskopens tjänstemän och egendomsförvaltare (»officiales et bono-
rum ipsius prouisores»). Dessa officiales var identiska med de
biskopslänsmän som i vardagslag kallades exactores (»soknare»)

kronans länsmän kallades »exactores regis». En av biskop Hem-
mings exactores var den Johan i Stensböle som år 1340 förband sig
att varje år åt biskopen leverera tjugu mark pengar eller dess värde
i varor från uppbörden i Borgå med kapell. 26 )

STORMANNEN OCH FOLKET

Stormannen Hemmings förbindelser med folket var, som vi sett,
inte friktionsfria. Särskilt i fråga om det under medeltiden så
viktiga laxfisket tycks tvister ha förekommit. I ett brev av år 1347
uppmanade konung Magnus befolkningen att liksom hittills vara
biskopen behjälplig med notdragning under hans ämbetsresor. An-
tagligen hade också i detta avseende någon tvist uppstått. 27 )

Också med Åbo-borgarna tycks en motsättning ha förekommit i

25) REA 185, 113. V. Voionmaa i HArk 31, 1, s. 34 f. Andrae, s. 158 f.
26 ) REA 97, 184, 163, 169. Redan i Skänninge-statutema nämns biskoparnas

officiales eller exactores, som måste vara lekmän och som skulle avlägga ed
inför biskopen. De fick syssla enbart med temporalia, uppbörd och dylikt, och
hade inte lov att blanda sig i spiritualia, äktenskapsfrågor m. m. DS 359, s. 333.
Se Herman Schiick, s. 292 f. Voionmaa, Kirkollisen verotuksen kysymyksiä
(FKHSÅ III), s. 127 f.

27) REA 119.
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början av Hemmings biskopstid. År 1353 anhöll biskop Hemming
hos påven om att parisstuderanden Rötger skulle få bli prästvigd
och ha rätt tili prästerliga beneficier trots att hans far, borgaren
i Åbo Herman Clovare (Clouari), en gång gett sitt bistånd och
samtycke tili ett uppträde mot Åbo-biskopen, varvid en biskopens
kaplan blivit sårad dock utan stympning eller annan svår skada.
Eftersom Herman Clovare kort före biskop Bengts död hade som
borgmästare bevittnat ett biskopens köpebrev, är det troligt att den
antydda händelsen ägt rum under biskop Hemmings tid. 2B )

Tvisten med Äbo-borgarna gällde kanske, liksom motsättningen
i fråga om Kumo-bornas laxfiske, ekonomiska fördelar. Vi skall
senare finna att också den kyrkliga beskattningen gav anledning tili
tvister. Biskopslänsmännen och förvaltarna var säkert lika litet
som biskopens väpnare oförvitliga, och deras uppträdande kan
ibland ha framprovocerat motsättningarna. Biskoparna och präster-
skapet bedrev också handel, vilket av borgarna kunde uppfattas
som en konkurrens,29 )

Trots att motsättningar inte saknades, är det dock ett annat
sakförhällande som framför allt faller i ögonen i fråga om biskopens-
stormannens förbindelser med befolkningen i Österland. I kyrkliga
frågor kunde Hemming liksom andra biskopar enligt tidens
sed uppträda auktoritativt, utfärda stadgar som krävde lydnad.
Men i andra hänseenden visade hän stor respekt för de underlydandes
och befolkningens självbestämmanderätt och frihet. När hän byggde
en kvarn, ingick hän en formell överenskommelse med bönderna i
grannskapet om öppnandet och stängandet av dammen. Hän lät
lagmannen bekräfta överenskommelsen vid sockenstämman, såsom
sed var med dylika kontrakt. T. o. m. med sinä landbönder ingick
lian skriftliga kontrakt. Alla köp och förvärv skedde i vittnens
närvaro och enligt nordisk sedvänja. När en tvist hade uppstått,
avstod hän ett jordstycke för att åstadkomma en förlikning, också
denna förlikning bekräftades skriftligt. »Thesse sseth dömer iak
sta|3Ughan met bondannae jaorjiee —» stod det i kontraktet om

2S ) FMU 636. Rötger Hermansson hade år 1352 sökt ett kanonikat i Skara.
DS 5362, 5369.

20) På biskop Bengts tid omtalas år 1326 ett skeppsbrott utanför Estland.
Fartyget i fråga ägdes delvis av biskopen, brevet, som utfärdades av biskopens
exactor och kyrkoherden i Karis talar om »vara anställda och ägodelar, sora
nyligen gått förlorade» (»personis nostris et bonis nuper amissis»).
FMU 346.
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kvamdammen. »Med böndernas jaord» denna respekt för den i
Norden så högt skattade friheten är ett framträdande drag i bisko-
pens förbindelser med folket.

DOMARE

Biskop Hemming hade också förbindelser med sinä stiftsbor i sin
egenskap av dömande instans. Det fanns många slags ärenden som
hörde under kyrkans domsrätt, bl. a. alla sedlighetsbrott och många
äktenskapsfrågor. Också för andra brott ålade kyrkan penitens, och
i fråga om allvarligare brott var avgörandet reserverat åt biskopen

i vissa fall åt påven. Biskopen hade också i de flesta avseenden
full domsrätt i fråga om brott begångna av eller mot en medlem av
det prästerliga ståndet.3o )

När Klas Bengtsson från Närpes på biskop Bengts tid var skyldig
biskopen åttio mark för vissa försyndelser (»— pro excessibus
aliquibus —), är det tydligen fråga om böter för sedlighetsbrott
eller dylikt.3l ) Detsamma kan vara fallet, när en skuld tili biskopen
betalas utan att skuldens ursprung anges, eller när en gård överlåts
utan att något pris omtalas detta sker några gånger också på
Hemmings tid.32 ) Men det kan också vara fråga om betalning av ett
lån eller om en gåva tili kyrkan vilket dock oftast tydligt anges.
I de flesta fall av lägre kyrklig jurisdiktion gjordes här i Norden
tydligen ingen skriftlig uppteckning. Där sådan förekom, har proto-
kollen inte bevarats tili våra dagar.

*

Under åtminstone en del av sitt episkopat var biskop Hemming
också domare i världsliga mål som medlem i konungsnämnden,
vilken höll rättareting i den finländska lagsagan på konungens
vägnar, Sådana nämnder egentligen på tolv män verkade på
1340-talet också i andra lagsagor. Från Upplands lagsaga har en
förteckning från år 1346 på nämndens medlemmar bevarats. Konun-

30 ) Se om den kyrkliga domsrätten och rättegångsförfarandet Plöchl, 11, s.
305 ff.

31 ) Se P. Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts, V, s. 270 ff.
32) REA 63, 104, 159.
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gen skriver i den ifrågavarande urkunden att nämnden ägde »fult
wald ok makt af vara veghne» att döma efter landslagen, rikets rätt
och konungens stadgar.33 ) Några stadgar, som hade utfärdats vid
ett riksrådsmöte i Tälje ett år tidigare, innehöll närmare föreskrifter
för dem »som konungens dom hawa». 81. a. säges det att om inte
hela konungsnämnden kunde närvara, skulle åtminstone två därav
komma och taga med sig andra goda män från häradet, så att
nämnden blev fulltalig eller åtminstone besatt tili mer än hälften.
Nämndens medlemmar hade rätt tili en tredjedel av böterna för sinä
utgifter.34 )

Mot denna bakgrund bör vi läsa några urkunder utfärdade under
åren 1347—1348 av biskop Hemming och fogden Gerhard Skytte i
konung Magnus’ namn men i hans frånvaro. De är alla försedda med
konungens domssigill (»— vndi varo dom jncigle —»). 35 ) Tydligen
är det här fråga om en vanlig konungsnämnd och inte, såsom det
föreslagits, om några speciella fullmakter för Finland. Det tycks
dock i Finland ha värit svårt att få tili stånd en nämnd av tolv
lagkunniga män, eftersom själve biskopen måste anlitas. Huruvida
nämnden någonsin var fulltalig vet vi inte, Men fastän endast
biskopen och fogden signerar dombreven, kompletterades nämnden
antagligen med »män från häradet», såsom konungen hade för-
ordnat.36 )

Av de dombrev som bevarats är ett utfärdat i Borgå, de övriga
i Kumo. Det förstnämnda finns bevarat bara i en mycket bristfällig
sen avskrift, detsamma gäller för övrigt om några av de övriga. I
Borgå-brevet, utfärdat den 19 december 1347, tilldömdes en del
invånare i Helsinge och Sibbo socknar i en tvist med Hattula-bor
rätten tili sinä gamla »inbundna» fiskevatten. Också två av de fyra
dombrev som utfärdats i Kumo den 10—13 februari 1348 gäller
fiskevatten. I fråga om fisket i Lammais fors, som vi redan omtalat,
var biskop Hemming jävig och signerade därför inte domen. Det
andra brevet gällde dem som »bo nordhan Kumobaa i swenske

33) DS 4108.
34) DS 3972, s. 480. Landslagens konungsbalk (XXXI—XXXIII) ger liknande

föreskrifter om konungsnämndens sammansättning. Dess tingmålsbalk (XXXIX)
ger mera allmänna föreskrifter ora utlysning av rättareting och instämning
inför tinget. K. H. Karlsson, Den svenske konungens domsrätt, s. 39 ff, 48 f, 55 f.

35) REA 128, 129. FMU 540, 543, 544.
se) Jmfr Jaakkola, Suomen sydänkeskiaika, s. 90 ff, 148 ff.
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raetten». Fiskerätten skulle där, liksom vid Lammais fors, få begag-
nas i enlighet med äganderätten tili jorden, och en ojävig nämnd
skulle efter verkställd syn avgöra vilka vatten som var allmänna.37 )

I det ena av de återstående breven tilldömdes Ulfsby stad sin rätt
gentemot personer, som lämnat staden utan att fullgöra sinä skyldig-
heter. I det andra fick invånarna i Närpes, Mustasaari och Peders-
öre rätt att sinsemellan köpa och sälja matvaror, »råg, smör och
annor slijkt», som de behövde för sitt uppehälle.3B )

Med delvis andra medlemmar höll konungsnämnden rättareting
också i början av 1350-talet. I en urkund av år 1353 räknar en viss
Bengt Åkesson upp ett antal brott, för vilka hän förbrutit gods i
Helgå tili kronan. Hän skriver bl. a.: » biscupin, herrae Gre-
gorius ok Nicles Ericson raettaerae hiollo, dömdis af mik
fyritighi marker for at opit konunxsins dombreef eigh hallet war.» 39 )

Den herr Gregorius det här är fråga om är riksrådet Greger Styr-
björnsson. Nils Eriksson hade omkring år 1350 efterträtt Gerhard
Skytte som hövitsman i Finland. I ett brev utfärdat i Lödöse år 1351
av konung Magnus förordnades dessa två tillsammans med biskopen
att undersöka frågan om de skattegods som övergått tili frälse
personer och att för de enskilda godsen ordna med antingen rust-
tjänst eller förnyad beskattning. Antagligen fick konungsnämnderna
också i andra lagsagor liknande fullmakter,4o)

De urkunder som bevarats ger helt naturligt en bristfällig bild av
komingsnämndens verksamhet. De gäller köpstadsprivilegier, rätt
tili fiskevatten och andra dylika frågor, som intresserade en hei
samhällsgrupp och därför upptecknades skriftligt. Av Bengt Åkes-
sons brev framgår att nämnden också sysslade med brottmål. Känne-
dom om både lands- och stadslagarna, om landskapslagar och lokala
sedvänjor måste ha förutsatts hos nämndens medlemmar. Ätmins-
tone i frågorna om fiskevatten, plikten att uppehålla farleden o. dyl.
skedde domarna närmast enligt Hälsingelagen.4l )

27 ) REA 128, 129. FMU 540, 545. Se ovan s. 96 f Kerkkonen, Beröringen
mellan svensk och finsk bygd, s. 102 f. Om fiskerätten se Pirinen, artikeln
Finlands rättssedvänjor i KLNM IV, sp. 274 ff, samt där anförd litteratur.
E. A. Virtanen, artikeln Fiskerätt i samma arbete IV, sp. 337 ff, jämte anförd
litteratur.

38) FMU 543, 544.
«9) FMU 629.
4 <>) REA 147. Andrae, s. 185. Pirinen, art. Frälse i KLNM IV.
41 ) Wiperbobalken XIV. JSe Cederlöf, s. 96. Landslagen hade då ännu inte

begynt användas.
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V. Biskopen, domkapitlet och domkyrkan

INLEDNING. DOMPROSTÄMBETET

En medeltida biskop hade många olika förpliktelser. Hän var
riksrådsmedlem, storman, jordägare och domare. Men först och
främst var hän ansvarig för kyrkan inom sitt stift. Hän skulle värna
om dess frihet i förhållande tili de världsliga myndigheterna, hän
skulle ofta under svåra yttre förhållanden skapa ett modus
vivendi, en möjlighet för kyrkan att fullfölja sin uppgift. Hän hade
ansvar för det prästerliga ståndet, dess ekonomiska underhåll, dess
rekrytering, dess andliga fostran och bokliga undervisning. Hän
utovade uppsikt över och hade domsrätt över prästerskapet inklu-
sive klerker och skolgossar i alla angelägenheter. Därtill kom
omsorgen om de ofta vitt spridda, stora församlingarna. I ett stift
som omfattade hela Finland måste biskopens uppgift ibland ha före-
fallit som en övermänsklig börda, och hän behövde allt det stöd och
den hjälp som hän kunde få av sitt domkapitel.

Det var ett enhälligt domkapitel, som hade valt Hemming tili
biskop, och vi bar ali anledning att tro att den nye biskopen stod i
ett gott förhållande tili kanikerna. Men domkapitelsmedlemmarna
var få och av allt att döma rätt säilän samlade. Biskop Hemmings
första kända ämbetshandling ger vid handen att hän var medveten
om sitt behov av ett mera effektivt stöd. I början av september 1340
utnämnde hän kaniken Elot Gregersson av Reso tili domprost och
instiftade därmed det första högre ämbetet vid Åbo domkapitel.
»Mandata celestia efficacius gerimus si nostra cum fratribus onera
participamur» (»Vi fullgör bättre de himmelska uppdragen, om vi
delar våra bördor med bröderna»), lyder inledningen tili stiftelse-
brevet, som för övrigt i sin helhet vittnar om biskop Hemmings höga
uppskattning av nestorn bland kanikerna, vars erfarenhet, klokhet
och osparda mödor för kyrkans väl hän prisar: »Nos igitur de vestra
persona, quam veneranda canicies, sollers prudencia et labores quam
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plurimj, pro ecclesia sepius consumpti, non mediocriter commen-
dant —» 1)

Det är något av personlig värme, som strålar ut ur denna officiella
urkund. Det goda förhållandet inte bara mellan Hemming och Elof
utan också mellan honom och hela domkapitlet tycker man sig ana,
då biskopen skriver att hän stiftat detta ämbete med det vördnads-
värda domkapitlets medgivande, ja, på dess uppmaning (»— con-
senciente, ymmo instante, venerabili capitulo nostro —»).

Genom domprostämbetet önskade Hemming enligt brevet dels ge
ökad glans åt domkyrkan, dels bättre fördela de kyrkliga uppgiftema,
dels lätta sinä egna och sinä efterföljares bördor och bekymmer.
Domprosten Elof fick genom utnämningen ansvar och administra-
tionsrätt i både andliga och timliga angelägenheter (»— in
libus et temporalibus —»). Prostens underhåll ordnades genom att
hans tidigare prebende sammanslogs med det lediga »prebenda Now-
siensis». Församlingarna i Reso, Santamala och Lundo med kapell
inkorporerades med domprostämbetet.2 )

Några dagar efter denna utnämning bekräftade biskop Hemming
alt den nye domprosten tili Åbo domkyrkas byggnadsfond skänkt en
nyodlad gård i Rusko, på villkor att efter hans död en mark av
inkomsten därav årligen skulle utdelas åt de korklerker som deltog
i årsvigilien och själamässan för honom. 3 ) Samtidigt godkände
biskopen på domprostens anhållan att tiondet från denna gård helt
skulle tillfalla domkyrkans fabrica. Brevet säger att biskopen i
denna sak i likhet med herr Elof omfattade sin katedralkyrkas väl-
gång med en from känsla av kärlek (» — nos igitur profectum
ecclesie nostre kathedralis in hoc casu cum dicto domino elauo pie
complectentes amoris affectu —»). Hän nämner också Åbo-katedra-

lens »kända behov» (»— notam eius indigenciam —») och befaller
därför domkyrkans sysslomän att i framtiden övervaka att brevet
efterföljs.

Delta brev, som utfärdats i domkapitlets närvaro vid tiden för
den årliga stiftssynoden ger i ali sin korthet flere glimtar av dom-
kyrkan och av gudstjänstlivet vid denna Finlands centralhelgedom.

!) REA 101. Elof Gregersson av Reso nämns redan 1292 (EMU 210).
2 ) Se om denna sak Cederberg, s. 77 f. Pirinen, Turun tuomiokapituli, s. 45 ff.
3) REA 102. Jmfr REA 89.
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DOMKYRKAN

Påpekandet av domkyrkans »kända behov» antyder att förhål-
landena år 1340 ännu var desamma som när kyrkoherde Asser i
Sagu fem år tidigare i sitt testamente ihågkom Åbo domkyrkas
byggnadsfond. 4 ) Hän skrev däri, att medan landskyrkorna i det
finländska stiftet var välbyggda och vackert smyckade, låg stiftets
katedralkyrka nastan öde och i miner. I detta förfallna tillstånd
tycks domkyrkan i stort sett ha värit ända sedän ryssarnas plundring
av Åbo år 1318. Tiden därefter måste för kyrkan ha värit en ekono-
miskt betungande tid. Troligen hade man inte kömmit långt med
reparationerna, fastän från år 1320 framåt några gåvor tili bygg-
nadsfonden antecknats, däribland donationen av ett kalkberg i Ki-
mito.s)

Även om reparationen av domkyrkan i någon mån begynt under
biskop Bengt, antyder de nyss omtalade urkunderna att fortsatt
arbete i hög grad var av nöden. Såsom biskopens brev säger, var
katedralens iståndsättande och förskönande en hjärtesak för den
nye biskopen och hans domprost, Vi har många antydningar om att
biskop Hemming målmedvetet gick tili verket och också lyckades
inspirera åtminstone en del av sinä präster och stiftsbor för saken.

En kort tid efter påven Klemens VI:s kröning utverkade biskop
Hemming i november 1342 två avlatsbrev för Åbo domkyrka. 6)

Det ena beviljade för tio år framåt ett års och fyrtio dagars avlat
åt var och en som på vissa namngivna högtidsdagar andaktsfullt
besökte domkyrkan, tili vilken enligt brevet en stor mängd
fromma strömmade samman. Enligt det andra brevet hade biskop
Hemming underrättat påven om att byggverksamheten vid Åbo
domkyrka var i stort behov av de troendes bistånd. Påven uppmanade
de kristna att ge fromma allmosor och frivillig hjälp och beviljade
ett års och fyrtio dagars avlat åt alla dem som gav en handräckning.
Också detta brev var giltigt tio år framåt.

Elva år senare, år 1353, då de tidigare breven mist sin giltighet,
ansökte biskop Hemming på nytt hos påven denna gång Innocen-

4) REA 77.
5) REA 27, 49, 55, 77.
<; ) FMU 478, 477.
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tius VI —om samma avlatsförmåner. 7 ) Avlatsbrevet för besök vid
högtiderna är ungefär lika lydande som Klemens VI: s, dock utan
tidsbegränsning. För hjälp vid återuppbyggandet av domkyrkan
beviljades denna gång åter för tio år framåt åt var och en två
års och fyrtio dagars avlat. Detta brev är mera detaljerat än det
tidigare och omtalar att kyrkan, som ligger i de hedniska ryssarnas
grannskap, bränts och förstörts av de otrogna, varvid apostoliska
privilegier och avlatsbrev förkommit.

Vid samma tidpunkt anhöll biskop Hemming om att påven skulle
hekräfta en sedvänja (»consuetudo») i Åbo stift att på grund av
byggnadsfondens små inkomster tili denna anslå en tredjedel av det
tionde som annars tillföll sockenkyrkan. Påven bekräftade sed-
vänjan för tio år framåt, på villkor att de som tiondet egentligen
tilikom var villiga att avstå från detsamma.B )

Ett relativt stort antal testamenten och gåvobrev tili domkyrkan
eller dess fäbrica finns bevarade från dessa årtionden. De flesta
av donatorerna är prästmän. Kyrkoherde Vinand i Kimito, prästen
Henrik, son tili Johannes Faber, prästen Paul Sunesson, donerade
eller testamenterade åren 1344—45 gods tili byggnadsfonden. År

1346 anslog biskopen av avlidne kyrkoherde Ervasts i Kyrkslätt
otestamenterade egendom ett gods i Kyrkslätt tili byggnadsfonden.
Det utbyttes senare mot ett gods i Masku. År 1351 skänkte kaniken
Vinand (identisk med nyssnämnde kyrkoherde Vinand i Kimito)
ytterligare några gods tili domkyrkan. År 1357 gav en lekman,
Gunne, sadelmästare iKumo, ett gods i Hattula tili samma ändamål.
Två år senare donerade kyrkoherde Birger i Åbo ett gods i Po j0.9).9 )

Också konung Magnus intresserades för domkyrkobygget. I sitt
testamente av år 1346 som dock aldrig kom att fullföljas anslog
hän hundra mark tili Åbo domkyrkas byggnadsfond. lo ) Vid några
tillfällen beviljade hän de gods som tillhörde domkyrkan frihet från
skatter och gärder. ll ) Frälsebreven innehåller listor på godsen i
fråga, och vi finner där utom en del av de gårdar som redan om-
nämnts i donationsbrev och testamenten också några andra, som
troligen är av tidigare datum. Det första frälsebrevet som av

7) REA 155. FMU 636, 637.
s) FMU 636. Pirinen, aa, s. 65 f.! Herman Schtick, s. 241 f.
9) REA 105, 106, 109, 114, 136, 137 (jmfr 251), 164 (jmfr 34—38), 171.
io) DS 4069. FMU 509.
n) REA 121, 130, 141.
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Hansen med stor sannolikhet daterats tili den 2 september 1347
gäller tio gods. Det andra brevet, som i Svartboken bär datum 25
april 1348, omfattar samma gods och dessutom fyra andra, av vilka
åtminstone ett Trollshovda i Tenala tydligen glömts bort i det
tidigare brevet. l2 ) De tre övriga ligger alla i Karelen, och det är
sannolikt att konung Magnus donerat dessa åt domkyrkan i samband
med det närä förestående fälttåget mot ryssarna. l3 ) Som ett tillägg
tili dessa frälsebrev får man kanske anse ett tredje av år 1351
där konung Magnus åt fyra namngivna män beviljar skattefrihet
för deras gods liksom åt andra Åbo domkyrkas män och gods
(»— sicut ceteri alij ecclesie Aboensis homines et bona»). 14 ) År 1364
beviljade konung Albrekt allmänt frälse åt alla de domkyrkans gods
som anskaffats efter 1302.15)

Det bör kanske här framhållas att skattefrihet inte utan vidare
var förbunden med alla kyrkliga gods utan ofta beviljades från fall
tili fall. Bland biskopsbordets många gods var det så vitt vi vet
endast de nyanskaffade gårdarna Kairis i Nummis och Medelby i
Solna som under dessa årtionden beviljades sådan frihet. l6 ) Frälse-
breven för dessa gods framhöll att skattefrihet beviljats »ex speciali
gracia». I det senare brevet sades tydligt att frälset inte gällde för
längre fram i tiden anskaffade ägor, som lades tili godset.

De gåvor och ekonomiska förmåner som under Hemmings biskops-
tid beviljades Åbo domkyrka tycks ha möjliggjort en omfattande
byggverksamhet. De arkeologiska undersökningarna av domkyrkan
bekräftar att en grundlig ombyggnad och tillbyggnad av katedralen
ägt mm vid mitten av 1300-talet. Kyrkan förlängdes med ett nytt,

12) Jmfr REA 105.
13 ) Enligt ett brev av Karl Kmitsson på 1440-talet fanns i Viborgs län inga

andra »fullkomliga» frälsegods »wthan thet konungen medh alt rikes radh
fulbordh och samthykchio haua giffuit til naghre domkirchiar for the goda
manna siäla, som slagne wordo pa Pekkensari —» (FMXJ 2445. A. Neovius,
Medeltidsakter, s. 168.) Om frälsebrevets datering är rätt, kan det tänkas att
konungen redan före sin avresa donerat godsen med bön om fälttågets lyckliga
förlopp. Men en feldatering av frälsebrevet är naturligtvis inte heller otänkbar.

14) REA 141. Jmfr G. Kerkkonen, Västnyländsk kustbebyggelse, s. 30 f.
Eftersom det talas om »homines et bona ecclesie Aboensis», inte »epiiscopi»,
antar jag att det är fråga om domkyrkans män och gods, inte biskopens. Enligt
Anthoni var här omtalade gods senare världsligt, inte andligt frälse och alltså
personlig egendom. Andrse (s. 158 f) antar att männen var i biskopens (dom-
kyrkans ?) tjänst som uppbördsmän eller fogdar.

is) REA 183.
ie) REA 116, 156.
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större sjusidigt kor, fick högre valv, nya fönster och portaler. Också
tornet höjdes. l7 )

DOMKYRKANS ALTAREN

Under Hemmings biskopstid nämns för första gången särskilda
altaren i Åbo domkyrka, fastän en del antagligen funnits tidigare,
Man bör därvid skilja på ett altare som sådant och altarprebendet.
Ett altare kan ha funnits långt tidigare än det prebende som för-
bundits därmed.

Det äldsta altaret i domkyrkan utom högaltaret var antag-
ligen sockenaltaret eller Jungfru Marie altare, vars prebendat vid
denna tid var kyrkoherde i Åbo domkyrkoförsamling (men inte
nödvändigtvis kanik), Detta altare fick en donation ett gods i
Lundo år 1351.18 ) Prästen Birger, som år 1359 skänkte en gård
tili domkyrkan, kallade sig »curatus altaris beate virginis in Åb0». 19 )

Fastän altaret inte tidigare nämnts i urkunderna, hade det antagligen
existerat lika länge som själva domkyrkan. Ingen katedral saknade
ett altare helgat åt den heliga Jungfrun, dessutom var Åbo domkyrka
ju ursprungligen helgad åt henne.20 )

Utom åt jungfru Maria var Åbo domkyrka helgad åt Finlands
skyddshelgon, den helige biskop Henrik, och sedän slutet av 1200-
eller början av 1300-talet förvarades hans reliker i kyrkan. S:t
Henriks altare, som första gången nämns år 1385 (på en nattvards-
kalk), hade därför troligen existerat redan från seklets början. S:t
Henriks prebende däremot stiftades först av biskop Björn Balk år
1400.21)

17 ) Rinne, Turun tuomiokirkko I, s. 172 ff och passini. J. W. Ruuth, Åbo
stads historia, I, s. 18. I. Kronquist, Die Mittelalterliche Kirchenarchitektur,
s. 52 ff.

18) REA 146, överskriften,
i») REA 171.
20 ) Jmfr Rinne, 11, s. 3 ff. Enligt samme författare (11, s. 6f) skulle prästen

Birgers nyss nämnda gåvobrev (REA 171) vittna om att också ett andra Maria-
altare, »altare clericorum», grundats redan på Hemmings tid. Brevet nämner
dock endast de korklerker som årligem skulle delta i åminnelsemässan för
testatorn och talar inte om något sådant altare. Att det andra Maria-altaret,
som låg i ett särskilt kor, grundats först på Magnus Tävasts tid framgår av
biskopskrönikan (Porthan I, s. 370) och urkunder (REA 453 m. fl.). Se Pirinen,
aa, s. 72.

21) FMU 6596. REA 290. Jmfr Rinne, 11, s. 38.
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År 1355 nämns i ett testamente »altare beati Gregorii», som
tydligen då redan var förenat med ett prebende. F. d. scholasticus
Henrik Tempil skänkte tili detta altare, framför vilket hän önskade
bisättas, en gård på ön »Luntha» och en stadsgård i Åbo. Gåvan
gavs överraskande nog tili den helige aposteln Andreas’ ära och
testamentatorn skänkte också tili altaret en bild av den helige
Andreas, en full altarutrustning, ett breviarium och ett missale.
Prebendaten vid altaret förpliktades i gengäld att varje vecka läsa
en mässa tili den helige Andreas’ ära och en för de avlidnas själar.22 )

Man har identifierat detta altare med det senare omtalade S:t
Görans-altaret och antagit att »beati Gregorii» är en felskrivning
för »beati Georgii». Biskopskrönikan uppger visserligen att S;t
Görans prebende stiftades först på biskop Magnus’ tid. Men åtmins-
tone en gård, som på 1400-talet tillhörde S:t Görans altare, hade
donerats redan på biskop Hemmings tid eller kort därefter, av dom-
prosten, senare biskopen, Henrik Hartmansson. Själva gårdens namn,
Yrjölä (i S:t Mårtens), anger ju att den ursprungligen skänkts tili
detta altare och inte senare överförts dit. Henrik Hartmansson
efterträdde Hemming som biskop men dog redan på återresan från
kurian, varför donationen måste ha skett eller förberetts redan
under domprosttiden.23 )

Då Åbo domkyrka i början av 1400-talet hade ett Andreas-altare,
kunde man också framkasta hypotesen att det ursprungliga S:t
Gregorius-altaret genom hiiden av den helige Andreas och mässorna
tili hans ära småningom bytt namn. Att det skulle ha funnits två
olika S:t Görans-altaren, såsom Rinne antar, förefaller osanno-
likt.24)

Rinne har ibland på rätt så hypotetiska grunder föreslagit
att också en del andra altaren i domkyrkan värit ursprungliga eller
tillkommit just på biskop Hemmings tid. 2s ) Sannolikt är det att
t. ex, de i Finland och hela Norden så populära S :t Lars och S :t Olof

22 ) REA 160. Rinne (11, s. 11 ff) har vid sitt referat av testamentet något
missförstått texten.

M) Se REA 22, 719, 722. A. Neovius i HArk. XXII, 11, protokoll, s. 14. Pirinen,
aa, s. 64. Jaakkola i Kansallinen elämäkerrasto 11, s. 410.

24) REA 364, 365. Rinne, 11, s. 11 ff, 47 ff. Se Svartbokens Registrum,
s. XXV, som omtalar Copie litterarum altaris beati Georgii.

25 ) 81. a. tar han för givet att alla de helgon, för vilkas fester domkyrko-
besökarna i påvliga avlatsbrev beviljades avlat, också hade altaren i kyrkan,
vilket ju inte är självskrivet.
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tidigt hade altaren i domkyrkan, fastän S :t Lars’ prebende stiftades
av kung Erik av Pommern först på biskop Björn Balks tid. 26 ) Likaså
är det troligt att det äldre Helga kors-altaret fanns redan på 1300-
talet. 27 ) Inga urkunder finns bevarade om de äldsta av de sju gårdar,
som enligt två listor från 1400-talet tillhörde Helga kors-prebendet,
och vi vågar kanske anta att deras proveniens låg långt tillbaka i
tiden. 28 )

Rinne föreslår att det Heliga korsets altare i Hemmings tillbyggda
domkyrka var placerat rätt bakom högaltaret i det nya koret som
ett av sju altaren vid korets sju väggar. Dessutom tror hän vilket
dock är svårt att bevisa att det redan på denna tid funnits ett
Maria Magdalena-altare, ett S:t Nikolaus-altare (förbundet med det
år 1355 omnämnda S:t Nikolaus-gillet), ett S;t Mikaels-altare, ett
S:t Martins-altare (förbundet med Helgeandshuset), och, som
redan nämnts, ett S:t Görans-altare (förbundet med det år 1355
omnämnda spetälskehospitalet) .

29 )

Genom urkundsbevis kan vi i varje fall med rätt stor säkerhet tili
biskop Hemmings tid hänföra grundandet av S:t Sigfrids och S:ta
Katarina prebenden. Det är sannolikt att dessa altaren liksom
åtminstone en del av de redan nämnda funnits med i planen för
domkyrkans nybyggnad och stått färdiga någon gång på 1350-talet.
Altarprebendena grundades kanske något senare.

Stiftare av S:ta Katarina prebende var kaniken, senare biskopen,
Johan Westfal, hemma i Åbo. År 1359 och 1363 skaffade hän sig
gårdar, som senare tillhörde detta prebende, men huruvida själva
prebendedonationen skett under biskop Hemmings tid är inte bekant.
När en Äbo-borgare år 1370 gav en gård invid domkyrkan tili
Katarina altare, antyder hän i varje fall att altaret redan hade en
prebendat ooh att andra tidigare skänkt gåvor tili detsamma, varför
prebendestiftelsen kanske ägt mm därförinnan.3o )

26) Rinne 11. s. 41 f. REA 299.
Hattula kyrka, som redan på 1300-talet var en vallfartskyrka, ägde med

stor sannolikhet en relik av det heliga korset, och det är troligt att en liknande
relik samtidigt skaffats för stiftets domkyrka. FMIJ 1081.

28) REA 713. Dessa äldsta gårdar låg i Virmo, och det vore frestande att
förbinda dem med det prebende »de Virmo», som år 1352 var regalt och därför
antagligen förbundet med någon kunglig donation. REA 152. Prebendet om-
fattade troligen också Virmo församling, men detta är inte utan vidare givet
av urkundens formulering.

29) Rinne, 11, s. 98 ff och passim. REA 160.
so) FMU 926. REA 170, 181, 213. Porthan, I, s. 308. Rinne, 11, s. 30 ff, 111,

s. 91 f. Pirinen, aa, s. 65.
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S:t Sigfrids altarprebende grundades år 1365, efter drotseten Nils
Turessons död, av hans testamentsexekutorer Erik Karlsson och
Sune Håkansson på grundval av ett testamentariskt förordnande.
Den gård i Bjämå som konung Albrekt samma år skänkte tili
prebendet hade tydligen också tillhört Nils Turesson konungen
hade gjort anspråk på hans kvarlåtenskap. Att detta altare helgades
just åt den helige Sigfrid torde få hänföras tili Nils Turessons —■

eller hans släktingars initiativ. Familjen härstammade från Små-
land, där den helige Sigfrid var skyddshelgon, och Nils hade haft
närä förbindelser med biskop Tomas i Växjö.

På grund av omständigheter, som vi i ett annat sammanhang skall
söka utreda, hade ibiskop Hemming inte alltid stått på god fot med
Nils Turesson. På testamentsexekutorernas bön godkände han dock
både prebendestiftelsen och den prebendat, Esbjörn Petersson, som
presenterades för honom. Nya urkunder efter Hemmings död ger
dock vid handen att prebendaten inte alltid haft prebendet i obestridd
besittning.3l )

#

Det finns, som vi sett, mycket som vittnar om att byggnadsarbetet
på Åbo domkyrka under biskop Hemmings tid målmedvetet full-
följdes, att kyrkan förseddes med nya altaren och altarprebenden,
mottog gåvor och avlatsförmåner. Biskopskrönikan omtalar att bis-
kopen själv tili kyrkan skänkte en mitra och biskopsstav, dyrbara
böcker i teologi och kanonisk rätt samt många prydnader (»orna-
menta plurima»). Enligt det palmsköldska fragmentet anskaffade
hän också ett skrin för den helige biskop Henriks reliker (»— scri-
nium Sancti Henrici procurauit —»). 32 ) Även senare levnadstecknare

Messenius och Vastovius frarhhäver biskopens kärlek tili sin
domkyrka och hans gåvor tili densamma. »Cum propheta sancto
diligebat decorem domus Dei et loca habitationis glorise eius, et
eapropter cathedralem ecclesiam multis iisque preciosissimis auxit
ornamentis» (»Liksom den helige profeten älskade hän Guds hus
skönhet och den plats där hans härlighet bor, och därför försåg hän
katedralkyrkan med många och mycket dyrbara prydnader»), säger
Vastovius.33 )

3i) REA 218, jmfr 195, 204, FMU 1122, jmfr REA 187. FMU 922. Se ovan
s. 14. Pirinen, aa, s. €4. Rinne, 11, s. 24 ff.

32) Porthan, I, s. 207. FKHSH 47, s. 388.
33 ) Vastovius, s. 90. Messenius, Finlands Rim-Krönika (1774), s. 32.
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Vi kan förstå att det var en glädjedag för biskop Hemming och
hans domkapitel, när kanske någon gång på 1350-talet biskopen
i sin nya skrud kunde ta i bruk den helt ombyggda och med nya
ornament smyckade domkyrkan. Rinne framställer hypotesen att
domkyrkan nyinvigts i januari 1351, Det kan dock ifrågasättas om
ett sådant storbygge avslutats, medan digerdöden rasade i Norden.
Mera sannolikt är kanske att bygget fullbordats år 1353—1354, då
nya avlatsbrev beviljades för kyrkan och då Hemming skänkte dom-
kyrkan sin storartade bokgåva. 34 ) Någon direkt »nyinvigning» be-
hövde väl inte heller äga mm vid denna tid, eventuellt tidigare efter
skändningen i samband med ryssarnas plundring.

KORKLERKER, LÄRARE OCH SKOLELEVER

I brevet om domprosten Elofs gåva tili domkyrkan, nämndes en
kategori av de tjänstgörande vid domkyrkan, korklerkerna (»clerici
de choro»). Detta uttryck omfattade tydligen på den tiden dels unga
präster, dels studerande, som inte ännu fått sin slutliga prästvigning.
I prästen Birgers donationsbrev av år 1359 tillägger donatorn näm-
ligen, efter att ha omtalat »clerici in choro», att de av dessa »clerici»
som var prästvigda skulle läsa en massa för honom i samband med
hans dödsanniversarium. Redan i Matts Kättilmundssons testamente
på 1320-talet nämnes vid Åbo domkyrka de två kategorierna chorales

korklerker och scholares skolelever.3s )

Henrik Tempil kallar sig i sitt testamente av år 1355 »antiquus
scolasticus Aboensis», och kyrkoherde Birger var år 1359 vid sidan
av sitt kyrkoherdeämbete i Åbo »prouisor scolarium ibidem». Dessa
båda ämbeten är inte som man ofta antagit nödvändigtvis
identiska. 36 ) Ordet »prouisor» användes oftast i fråga om ekono-
miska uppdrag.37 )

Henrik Tempils testamente är ett av de få från Finland som

34) Rinne, I, s. 210. FMU 636, 637. REA 155, 158.
35) REA 102, 171. FMU 328.
36) REA 160, 171. Jmfr Cederberg, s. 182.
37 ) På 1290-talet anställdes vid Uppsala domkyrka en »prouisor» eller »doctor

studencium», som främst skulle sköta uppbörden av de tionden som anslagits
åt stiftets Paris-studerande, samtidigt skulle han biträda vid undervisningen.
DS 1044.
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bevarats från Hemmings biskopstid. Det kan vara av ett visst
intresse att jämföra hans ägodelar med dem som uppräknas i en
samtida Uppsala-scholasticus’ testamente också denne hette Hen-
rik och uppgjorde sitt testamente år 1346.38 ) Åbo-skolmästarens

livsföring förefaller torftig, hans namne i Uppsala har långt flere
tjänare och tjänarinnor, gods, kläder och andra ägodelar, bl. a. en
hei skuta. Henrik Tempils gård i Åbo är spartanskt inredd, och inte
heller lantgården i Masku tycks ha värit stor. Men att göra sådana
jämförelser är alltid riskfyllt. Henrik Ludvigsson i Uppsala var
tydligen son tili en rik Stockholms-borgare.39 ) I ett avseende står
Henrik Tempil honom i varje fall inte efter. Hän efterlämnar ett
stort antal böcker liturgiska handböcker, predikosamlingar, Uhri
veteris artis, alla dekretalsamlingarna försedda med glossa och ett
exemplar av Södermannalagen. Åbo-skolmästaren var tydligen både
beläst och berest. Böcker anskaffades vanligen utomlands, och med
stor sannolikhet gällde för Åbo stift liksom i allmänhet regeln att
scholasticus skulle ha avlagt universitetsexamen. Jaakkola har
med rätt goda skäl identifierat Henrik med den magister Henrik,
kanik i Åbo, som år 1313 vistades i Paris. 4o ) Skolmästaren Henrik
omtalas aldrig uttryckligen som kanik. Eftersom hän år 1355 kallar
sig f. d. scholasticus, är det inte säkert att hän tjänstgjort som
sådan under biskop Hemmings tid. År 1325 var hän kyrkoherde och
sakristan i Åbo. År 1336 omtalas hän som kyrkoherde i Tenala, men
det kan tänkas att hän som frånvarande förenade detta beneficium
med sin tjänstgöring i Åbo. Den »dominus Paulus» från Tenala, som
omnämns år 1340, kunde då ha värit hans vikarie därstädes.4l )

Henrik Tempil hade fadersarv i Masku och närä släktskaps-
förbindelser med åboborgare. Enligt Strandberg levde hän
ännu år 1359.42 )

38) DS 4074.
39) Se DS 2505.
40 ) Chartularium 11, s. 163 f. Jaakkola, Olivier Oliverus Elaus de Reso

etc. (THArk 9), s. 40 ff. E. Anthoni, Det finländska prästerskapets härstamning
(HTF 1947), s. 74 f. Jmfr dock Pirinen, aa, s. 42, not.

41 ) REA 39, 84, 160. Jmfr O. Nikula, Tenala och Bromarf socknars historia,
11, s. 61. År 1351 är Johan Petersson kyrkoherde i Tenala. FMU 591. Det är
möjligt att Henrik Tempil är identisk med den präst Henrik, son tili Johannes
Faber, som år 1344 skänkte en gård tili domkyrkan. REA 106.

42 ) REA 160. K. G. Leinberg, Det odelade finska stiftets herdaminne, s. 43.
Strandberg, Åbo stifts herdaminne, I, s. 387 f. Strandberg kallar också Henrik
»provisor».
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Om den kyrkoherde Birger som år 1359 var »provisor scholarium»
vet vi inte mycket. Hän var tydligen hemma i Pojo-trakten. Inte
heller hän kallas kanik. En herr Birger var präst i Tövsala år 1350.43)

Tyvärr är urkunderna ytterst knapphändiga i fråga om skol-
organisationen i Åbo stift och i hela Norden under medeltiden.
Den enda urkund från biskop Hemmings tid, där skolan i Åbo för
övrigt nämns, är kyrkoherde Torstens i Viborg testamente av år
1366, som bl. a. ger »scolamim j Åbo ena märkä peninga oc j tunno
00I».44 ) Hur skolan var ordnad kan vi gissa oss tili blott genom ana-
logier med skolförhållandena i övrigt under denna tid och genom de
allmänna föreskrifterna i dekretalsamlingarna.4s )

Tili biskopens uppgifter hörde att examinera prästkandidaterna
och att viga dem tili präster. Men vi har inga urkunder från biskop
Hemmings tid som nämner prästvigningarna. Om de nyinvigda unga
prästerna, som tili stor del var ansvariga för korsången vid dom-
kyrkan, vet vi heller inte mera än att de omtalas i redan nämnda
testamenten. Vi har också sett antydningar om att det i samband
med en del av altarena fanns stadigvarande vid domkyrkan anställda
präster, prebendater huruvida dessa också var kaniker anges
inte. 46)

DOMKAPITLETS MEDLEMMAR

Medan altarprebendater och korklerker, domskolans lärare och
elever åtminstone en stor del av året var bofasta i Åbo, var detta
inte vid denna tid regel för domkapitlets ledamöter och inte heller
för biskopen. Ett undantag tyckes från början den nytillsatte dom-
prosten ha värit. De församlingar som inkorporerats med hans pre-
bende sköttes av vikarier, och domprosten själv bodde i stiftsstaden
och handhade domkyrkans angelägenheter.47 )

43 ) REA 133. År 1346 nämns en »magister Byrghert» som lärare vid Paris-
universitetet. Auctarium I, s. 93. Det kan. dock vara fråga om t. ex. den blivande
biskopen Birger Gregersson.

44 ) REA 198.
45 ) Ruuth (IV, s. 64 ff) drar långt gående analogier av detta slag. Maliniemi

i Suomen kulttuurihist. I, s. 560 ff. Decretales 111, 1, 3 (om att varje präst med
själavård bör ha klerk, som håller skola), Decretales V, 5, 1 (om tillsättande
av magister vid varje domkyrka) etc.

46 ) Om korpräster, prebendater etc. se Pirinen, aa, s. 30 f och passim.
47 ) Se Pirinen, aa, s. 49.
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Den förste domprosten, Elof Gregersson, som redan vid utnäm-
ningen var tili åren kommen, nämns sista gången i urkunderna år
1347, då påven beviljade honom rätt tili en fullständig avlat på
dödsbädden.4B ) Hans efterträdare, Henrik Hartmansson, nämns som
prost år 1353 (» hejDyrlix herrae prouast Hintzae af Åbo —»), men
troligen är hän identisk med den »herra Hinza» som omtalas till-
sammans med biskopen redan år 1351.49 )

Det är sannolikt att Henrik Hartmansson, som var son tili en
Åbo-borgare, själv vistades för studier i Frankrike, när hän år 1340
i Avignon utverkade de mycket omskrivna påvebreven mot sinä
trilska sockenbor i Sääksmäki och mot dominikanerna.50 ) Eftersom
domprosten vanligen valdes bland kanikerna, var hän troligen kanik
före sin utnämning tili domprost. Under domprosttiden skymtar
hans namn då och då i bevarade urkunder, ibland som ledare av
domkapitlet i biskop Hemmings frånvaro, ibland tillsammans med
biskopen. Efter Hemmings bortgång valdes hän år 1366 tili biskop.
De privilegiebrev som hän under sin mycket korta biskopstid vid
påvestolen hann utverka för sitt stift bl. a. om tillsättandet av en
notarius publicus vittnar om kunnighet och praktisk visdom.sl )

Henrik Hartmansson var endast en bland många borgarsöner från
Åbo ofta av tyskt påbrå som under Hemmings tid nyrekryte-
rade det högre prästerskapet och domkapitlet i Åbo stift. Tidigare
hade de kaniker som vi känner tili nastan uteslutande svenska namn,
och i flere fall var de veterligen hemma på Åland eller i Sverige.
Kanikerna Olof, Ragvald, Elof, Hemming, Sigurd och Stigulf om-
nämns sålunda på 1330-talet. Men under Hemmings biskopstid har
de flesta kanikerna namn såsom Konrad, Tideman, Gerhard, Vinand
och Detmar. Detta har samband med att ett rätt stort antal söner
tili Åbo-borgare vid denna tid tycks ha sänts tili Paris för studier
och sålunda gjorts kompetenta för de högre kyrkliga värdigheterna.
På 1340- och 1350-talet omtalas flere studerande och graduerade i
Paris, som var hemma i Åbo Konrad Konradsson, son tili Konrad
Pictor, Rötger Hermansson, son tili en Åbo-borgmästare, Rembold

48 ) FMTI 535. Se om honom Lemberg, s. 25.
49) FMU 629. REA 146.
50 ) REA 98—10O.| Se nedan s. 126 samt s. 148 och där anförd litteratur.
si) REA 160, 163, 165, 181. FMU 702. FMU 750—756. K. Grotenfelt, Suoma-

laiset ylioppilaat, II (HArk 17), s. 282. Lemberg, s. 9. Jaakkola i Kansallinen
elämäkerrasto 11, s. 410 f.



118

de Lenepe, Gerhard Hundebech. Den ende nämnde studerande från
Finland under samma tid som sannolikt inte var son tili Åbo-borgare,
var Petrus Alendensis.s2 )

Det är obekant i vilken utsträckning biskop Hemming och hans
domkapitel vid en kaniks dödsfall själva hade tillfälle att komplettera
domkapitlet. I de fall som urkunderna omtalar för oss tillsattes de
nya kanikerna genom påvlig provision eller på kunglig rekommen-
dation. Konungen hade troligen rekommenderat kaniken Tideman
Ulfredsson Pampa, som år 1347 var konungens sändebud i Avignon
och som dog i Rom under jubelåret. Eftersom hans prebende (»de
Wirmo») var regalt, kan det tänkas att hän fått det i sin egenskap
av konungens tjänare. s3 ) Inga urkunder bekräftar säkert att hän
någonsin vistats i Finland. 54 ) Det förefaller däremot hans bror
Willikin, kyrkoherde i Karis, att ha gjort också Karis var för
övrigt regalt. Tideman anhöll år 1347 å sin brors vägnar om ett
kanonikat i Dorpat. Willikin är kanske identisk med den kanik
Willikin »in Nummis», som nämns 1363.55 )

I konung Magnus tjänst eller i varje fall i hans gunst förefaller
också kaniken Lars Arnbjörnsson av svensk frälsesläkt att ha
värit. Inskriften på pätenen tili en kalk från Saltviks kyrka nämner
honom som kyrkoherde där och kanik i Åbo år 1346. År 1352 ansökte
konungen å hans vägnar om ett kanonikat i Strängnäs, hän sades då
redan inneha kanonikat och prebende i Åbo samt sockenkyrkan i
Sund. Samma år anhöll hän om ett kanonikat i Västerås. s6 ) Lars

52) Auctarium s. 38, 111 ff. FMU 616, 617, 636 DS 5368—69. Om utrikes-
studier samt om Konrad Konradsson och Rembold de Lenepe, se Klockars,
Paris-magistrar och offentliga notarier. Rötger Hermansson, som vi har omtalat
i ett annat sammanhang, är kanske identisk med den präst Rötger i Åbo-trakten
som omtalas 1366—68 (REA 199, 206). Enligt Strandberg (I, s. 267) fanns år
1366 en magister Rotcherus, curatus i Kangasala. Jmfr Anthoni, aa, s. 86.
Gerhard Hundebech är kanske son tili den Åbo-borgare Herman Hundebech
som nämns 1333—1346. År 1352 determinerade vid universitetet i Paris en
dominus Gerardus de Suecia. (Auctarium I, s. 155.) Lemberg, s. 44.

53) FMU 520, 532—33 etc. REA 152. Lemberg, s. 44.
54) Tideman anhöll bl. a. om ett beneficium för en sin »familiaris et seruitoris

Henrici», som var en klerk från stiftet Tournai i Flandern, inte långt från
drottning Blankas hemstad Namur. FMU 532.

55) Annu i en semare urkund (FMU 905, av Hausen daterad tili 1382; 1372
tycks troligare) omtalas en herr Wilken, kyrkoherde i Karis. FMU 532, 702.
REA 181.

56) FMU 515, 616, 618, 620. Följande år förnyade konung Magnus å hans
vägnar ansökan om kanonikatet i Västerås. FMU 631 —33. Kaiken och pätenen
har beskrivits av C. A. Nordman i FM 1928, s. 65 ff.
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Arnbjörnsson flyttade tydligen senare helt över tili Sverige, där hän
innehade Leksands församling i Västerås stift. Det är för övrigt
inte säkert att hän någonsin värit bofast i Finland. s7 )

Bland de talrika suppliker som konung Magnus’ sändebud år 1347
inlämnade tili påvestolen fanns en ansökan om rätt för konungen
att vid varje domkyrka i den svenska provinsen utnämna en kanik.
Denna ansökan beviljades, och år 1348 rekommenderade konungen
på grundval härav bl. a. Nils Assersson tili första lediga kanonikat
och prebende i Åbo stift. Nils nämnes aldrig senare i urkunderna.
Även om hän tillträtt ämbetet, var hän antagligen i konungens tjänst
och alltså frånvarande från domkyrkan.sB )

Även de redan nämnda borgarsönema från Åbo, Rötger Hermans-
son och Gerhard Hundebech, fick beneficier på konung Magnus
anhållan genom påvlig provision, den senare beviljades ett kanonikat
i Åbo och ett i Ösel. År 1363 anhöll konungarna Magnus och Håkan
bl. a. om ett kanonikat i Åbo stift för Sigfrid Sandersson, prästson
och präst i Uppsala stift.59 )

Bfter att Tideman Ulfredsson dött i Rom, återbesattes hans kano-
nikat genom påvlig provision detsamma gäller två andra fin-
ländska beneficier, vilkas innehavare dött i Rom eller Avignon.
Tidemans kanonikat tilldelades först Ingeld Johansson från Uppsala
stift, studerande vid universitetet i Paris. Ingeld hann dock inte
tillträda kanonikatet, förrän hän inträdde som munk i Hovedö
cistercienskloster i Norge, och beneficiet söktes då i stället av Johan
Rötgersson, kyrkoherde i Hattula. Ungefär samtidigt anhöll också
en annan präst från Uppsala stift, Peter Svensson, vid påvestolen
om ett kanonikat i Åbo stift, 6o )

Johan Petersson också hän hemma i Sverige och senare biskop
i Åbo tycks i motsats tili de nyssnämnda inte ha inlett sinä för-
bindelser med Finland genom kunglig rekommendation eller påvlig
provision.6l ) I stället hade hän av allt att döma personliga för-

57) Dipl. Dal. 283. RAP 784 f. Jmfr G. Ekström, Västerås stifts herdaminne,
I s. 505 f.

58) FMU 531. DS 4226. FMU 547. DS 4310.
59) FMU 617, 623, 636, 706. DS 5369. Pirinen, aa, s. 56.
60) FMU 569, 607, 615, 621, 677. REA 164. DS 4602, 5300, 5335, 5431. Peter

Svensson är kanske identisk med den kanik Peter som omtalas 1351 (REA 137).
Men denne kan också vara t. ex. den Petrus Alendensis som studerat i Paris.

01 ) Johan Petersson kallas i Palmsköldska fragmentet »suecus». I Vadstena-
munken Törner Anderssons vittnesbörd år 1417 (REA 371) säges han ha värit
»nacione Arosiensis in Suecia».
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bindelser med biskop Hemming. År 1342 ansökte hän hos påven om
ett kanonikat i Västerås, varvid biskopen och domprosten i Åbo

samt en kanik i Uppsala utsågs tili exekutorer. Samma dag utfärdade
påven Klemens de två avlatsbreven för Åbo domkyrka, och det är
sannolikt att Johan Petersson redan då var i Åbo-biskopens tjänst.
Det framgår inte om hän då hade något beneficium i Åbo stift.
Tenala församling innehade hän i varje fall jämte kanonikatet i
Västerås i mars år 1351, då hän hos påven ansökte om ett kano-
nikat också i Strängnäs. Hän var kanske då en av de legater som tili
påven fört konung Magnus’ suppliker om korstågsbullor mot novgo-
roderna m. m. Dessa suppliker hade beviljats blott några få dagar
tidigare. Samma dag som Johans egen ansökan beviljades, godkändes
också en personlig ansökan av biskop Hemming i Åbo om avlat på
dödsbädden efter bikt för en självvald biktfar.62 )

Är 1354 var en Johan Petersson sakristan i Västerås, men då
namnet är ytterst vanligt tycks det osäkert att identifiera honom
med kaniken Johan.6 3) Det är inte heller säkert men dock troligt
att den blivande biskopen, som man antagit, är identisk med den
Johannes de Suecia som år 1357 blev magister i Paris och började
undervisa.64 ) Om det är fråga om honom, återvände hän i varje fali
tili Norden och vistades i Finland i början av 1360-talet. I januari
1362 var hän en av biskop Hemmings förtroendemän vid uppbörden
av domkyrkans tionde i Nyland. Biskopen kallan honom »Johannes
de Tenalia, canonicus Arosiensis». Är 1363 i maj hade hän hiivit
kanik också i Åbo stift och kyrkoherde i Sund.6s ) I december samma
år var hän i Paris, där hän då valdes tili den engelska nationens
prokurator. Hän säges vara »dyocesis Aboensis» i motsats tili den
andre Johannes de Suecia, som värit prokurator i maj samma år. 66 )

62) FMU 477, 478. KHKa. Pirinen, aa, sv 56 f. Anthoni, aa, s. 83 f. REA 97.
PMU 587—591. DS 5249—5262. Ett flertal suppliker från dagarna 14—18 mars
1351 gäller för övrigt privilegier för Johan Peterssons förman i Västerås, biskop
ödgisle, och dennes syster Inga, abbedissa i Vårfruberga.

63) Ekström, I, s. 500.
64) Grotenfelt, s. 283. Auctarium I, s. 207 ff. Åtminstone tre olika Johannes

de Suecia nämns i prokuratorsprotokollen under dessa årtionden. Protokollen
är dessutom ofullständiga.

65) REA 175. FMU 702. Att denne Johannes de Sundis, sora bevittnar Hera-
mings återbetalande av skulden tili påvestolen, är identisk med Johan Petersson,
framgår av Paris-chartulariet, där han vid sitt vai tili rektor kallas »canonicus
Aboensis ac curatus ecclesie Sunda ejusdem dyocesis». Chartularium 111, n. 1327.

66) Auctarium I, s. 283, jmfr s. 272 ff, 278. Chartularium 111, n. 1265, s. 91.
Den andre Johannes de Suecia är troligen identisk med Johan Torstensson från
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Johan Petersson vistades sedän antagligen i Paris ända tills hän
genom påvlig provision utnämndes tili domprost i oktober år 1366.
Från midsommaren tili den 16 september sistnämnda år tjänstgjorde
hän som universitetets rektor. 67 ) Troligen bedrev hän, i likhet
med flere graduerade vid artes-fakulteten, samtidigt med sin lärar-
gärning själv fortsatta studier vid teologiska fakulteten.

När Johan Petersson efter biskop Hemmings död år 1366 utsågs
tili domprost, sades hän vara kanik och prebendat både i Åbo och
Västerås stift samt innehavare av Tenala församling. 6B ) Följande
år valdes hän tili biskop och reste i slutet av året tili Rom, där påven
Urban V då tillfälligt vistades, för att få bekräftelse på sin värdig-
het. Under hans vistelse där inträffade en dramatisk episod, som
visar Johan Peterssons närä förbindelser med biskop Hemming. I
början av december 1367 arresterades hän av den påvlige kamreraren
och avkrävdes hundra mark silver av biskop Hemmings personliga
egendom, som Johan Petersson vid biskopens frånfälle hade innehaft.
Eftersom Johan vid tiden för biskopens död vistades i Paris, kan
det tänkas att hän där skötte några ekonomiska uppdrag å biskopens
vägnar. Från sin ofrivilliga fångenskap i Rom frigavs hän på sin ed
att hän överlämnat pengarna åt Henrik Hartmansson efter dennes
vai tili biskop. 69 )

Johan Westfal, också hän kanik och blivande biskop i Åbo, var
hemma i stiftsstaden »natione Aboensis», säger biskopskröni-
kan.7o) Hän nämnes första gången med säkerhet i urkunderna år
1359, men det har föreslagits att hän kanske är identisk med den
Johan Rötgersson, som år 1351 anhöll om kanonikat i Åbo och Virmo
församling och som då var kyrkoherde i Hattula. År 1357 nämns i
Kumo kaniken Johan av Hattula, och år 1358 betalar Johan Rötgers-
son annater för sitt kanonikat. Är 1363 omtalas en »Johannes de

Strängnäs, som undervisade i Paris 1362—63. Eftersom Åbo-kaniken Johan i
maj var i Finland, kan det här inte som ibland antagits vara fråga om
honom. Jmfr Anthoni, aa, s. 84, not 1.

67) FMU 751—752. Chartularium 111, 1327, 1330. Rektorerna tillsattes för
tre månaders perioder. Palmsköldska fragmentets uppgift: »Parisius (Parisiis)
diu rexit» bör, som redan Porthan gjort, tolkas så att han vistats där som en
av »magistri regentes», d. v. s. undervisande lärare. Porthan I, s. 296.

68) FMU 751, 752.
e») FMU 763. AC 719. Biografi av Jaakkola i KE 111, s. 10 f. Ds, Suomen

sydänkeskiaika, s. 297 ff. Se om J. P. också Leinberg, s. 9 f. Anthoni, aa, s. 83 f.
Nikula 11, s. 61. Pirinen, aa, s. 56 f.

™) Porthan I, s. 308.
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Wema» (Virmo?), 71 ) Två år efter Hemmings död och kanske
redan under hans livstid var kaniken Johan Westfal ekonom vid
domkyrkan. Hän efterföljde Johan Petersson som domprost och
valdes år 1370 tili biskop. År 1377 sades hän vara omkring sjuttio
år gammal och hade alltså sannolikt värit präst i Åbo stift under
hela Hemmings biskopstid, I likhet med de övriga av Hemmings
närmaste efterträdare på biskopsstolen hade hän troligen idkat
studier utomlands. Om hän är identisk med Johan Rötgersson, vis-
tades hän antagligen för studier i Frankrike, då hän vid kurian
anhöll om kanonikatet i Åbo år 1351. Däremot är det knappast
troligt att hän är identisk med den Johannes Westfali som år 1368
determinerade vid universitetet i Prag. Den blivande biskopen var
då redan i sextioårsåldern. Ett flertal personer med detta namn
förekommer i universitetets matriklar. 72 )

Bland kanikerna på Hemmings tid nämns också Vinand Vinands-
son, som på 1340- och 1350-talet var kyrkoherde i Kimito och då
skänkte gods tili domkyrkan. Hän är kanske identisk med den
Vinald av Tenala som nämns redan år 1329 i så fali hörde hän
kanske tili de kaniker som valde Hemming tili biskop. Denne Vinand
var död år 1373.73 ) En yngre namne, som blev baccalarius i Prag
år 1367 och alltså också hade begynt sinä studier under biskop
Hemming, kan tänkas vara en släkting. Hän blev senare domprost
och idkade studier i Paris. 74) Den äldre Vinand hade en bror Henrik,
som år 1370 också var kanik. 75 )

Någon gång på 1360-talet var kaniken Olof Jakobsson i Ulfsby
den äldste och förnämste bland kanikerna i Åbo (»— senior et pocior
canonicus —»). När Hemming återkrävde Borgå och Pernå för-
samlingar av Padis kloster, förflyttades kaniken Olof tili Borgå.
Hän följde senare den nyvalde biskopen Johan Westfal på hans resa
tili Rom år 1370 och dog detta år i hamnstaden Cornetum (det

7i) REA 170, 181. Anthoni, aa, s. 84 f. DS 5300. FMU 607, 615, 621, 677, 702.
REA 164.

72) REA 206, 210. FMU 789—792, 860. Neovius Akter, s. 204. Biografi
av Jaakkola i Kansallinen elämäkerrasto 111, s. 11 f. Ds, Suonien sydänkeski-
aika, s. 305 ff.

73) REA 49, 105, 137, 197, 210, 251 (jmfr FMU 816). Lemberg, s. 45. Nikula,
11, s. 60, 316 f. J. Gardberg, Kimitobygdens historia I, s. 221.

74 ) Monumenta historica universitatis Pragensis, I, s. 133. FMU 799, 854.
Schiick, Svenska Parisstudier, I, s. 62. Leinberg, s. 25. Jmfr Anthoni, aa, s. 77.

75 ) REA 210. Leinberg, s. 46. Anthoni, aa, s. 75.
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nuvarande Tarquinia) under kurians flyttning från Rom tili Viter-
bo på återfärden tili Avignon. Hans kanonikat gavs då av påven åt
en utlänning.76 )

De uppgifter om biskop Hemmings domkapitel som urkunderna
bevarat åt oss är mycket ofullständiga. Om kapitlet var fulltaligt,
måste det ha funnits ett antal kaniker, vilkas namn inte alls har
bevarats åt eftervärlden.

I en urkund av så sent datum som år 1417 finns en uppgift om att
konung Magnus år 1351 i samband med överlåtelsen av Borgå med
kapell åt Padis kloster donertade gods, bl. a. i Tässjö i nuvarande
Strömfors socken, för grundandet av två nya kanonikat vid dom-
kyrkan. Denna uppgift är grundad på en gammal Vadstena-munks,
Törner Anderssons, berättelse om vad som hänt mer än femtio år
tidigare. Händelserna på 1350-talet hade hän inte själv upplevt utan
hört av sinä seniores. Möjligheten av minnesfel är därför mycket
stor. Det kan verkligen ha värit fråga om grundandet av nya kano-
nikat, men det kan också ha gällt att trygga inkomsten för kaniker,
som tidigare haft sin inkomst från Borgå och Pernå. Grundandet av
dessa kanonikat nämns för övrigt inte väre sig i biskopskrönikan
eller andra källor. Om de verkligen grundades, blev de i varje fall
inte långvariga enligt samma källa indrog Nils Turesson de
donerade godsen tili kronan, och Hemming parerade med att åter-
kräva Borgå och Pernå. 77 )

Vid flere tillfällen, såsom vid grundandet av domprostvärdigheten,
finner vi att biskop Hemming fattade beslut med sitt domkapitels
samtycke (»consensus»), Domkapitlet beseglade också tillsammans
med honom viktigare stadgar och urkunder. År 1354 inbetalade
biskopen och domkapitlet tillsammans en stor summa pengar åt en
påvlig legat. När Hemming år 1363 återbetalade en del av den skuld
tili påvestolen hän som konung Magnus’ borgenär ådragit sig, var
domprosten och tre kaniker närvarande som vittnen. 7B ) Ä andra
sidan finner vi också att Hemming ensam utfärdar förordningar,
bl. a. synodalstadgarna.79 ) Vid några tillfällen vidimerade eller sig-

™) REA 371 (jmfr 286). FMU 808, jmfr 789—92. G. Mollat, Les papes
6.'Avignon, s. 115 f. Leinberg, s. 46. Anthoni, aa, s. 85.

7?) REA 371, 138—40, 287, tillägg. FMU 596. Se REA 188. Cederberg, s. 79 f.
Pirinen, aa, s. 50 f. Se härom mera i kap. VIII.

"S) REA 101, 102, 113, 114, 136, 150, 151, 164. FMU 646, 702.
79) REA 103, 131, 132, 174, 175. FMU 624.
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nerade enbart domprosten och domkapitlet urkunder tydligen
skedde detta i biskopens frånvaro.80 )

KANIKERNAS STUDIER OCH FÖRBINDELSER I UTLANDET

Den kanoniska rätten förutsåg att kanikprebenden och andra
beneficier delvis skulle ges åt yngre, begåvade klerker och präster
för att bekosta deras universitetsstudier. Under sju års studietid
kunde lärare och studenter frånvarande åtnjuta inkomsten av sinä
beneficier.Bl ) Det hände att de studerande själva genom påvlig
provision skaffade sig kanonikat i hemstiftet eller annorstädes.
Såsom redan antytts, var Åbo stift på Hemmings tid därvid intet
undantag. Flere av de domkapitelmedlemmar vi presenterat idkade
utomlandsstudier, och en del av dem hade fått sinä beneficier genom
påvlig provision. Ofta innehade de kanonikat också i andra stift
inom den svenska provinsen eller i Norge eller Estland, Vi kan
därför inte i alla fall med säkerhet fastslå att de efter avslutade
studier vistades i Finland och där hade sin verksamhet.

Kanikernas utlandsresor och förbindelser med andra stift gav i
varje fall åt Åbo domkapitel en kosmopolitisk prägel. Också andra
faktorer bidrog härtill. Borgarsönerna hade ofta släktingar i olika
städer i Sverige, Baltikum och Tyskland. Den utbildning domkapitels-
medlemmarna och skolmästarna inhämtade i utlandet och sökte
bibringa prästkandidaterna i hemlandet var av utpräglat inter-
national karaktär, såsom vi redan konstaterat i kapitlen om Hem-
mings studier och hans bokgåva tili Åbo domkyrka. Resor och
pilgrimsfärder av olika slag bidrog tili att vidga vyerna. De tre
finländska prästmän som dog i Rom eller Avignon under jubelåret
och den finsktalande pilgrim som ungefär vid samma tid uppsökte
den heliga Birgitta representerar säkert hara en bråkdel av de
finländare som tili fots eller tili häst färdades över den europeiska
kontinenten. B2 )

En bemärkt prästman från Åbo stift, som måste ha börjat sinä
utomlandsstudier på biskop Hemmings tid, var Henrik Karlsson,

80) REA 165, 171.
si) Sextus I. VI, 34.
82) FMU 607. Rev. VI: 115.
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senare ärkebiskop i Uppsala. Hän säges ha värit en man, bevandrad
i den kanoniska rätten (»vir juris oanonici peritus»). Hän hade
länge vistats i Italien och hört tili den heliga Birgittas förtrogna.
Kanske hade hän blivit bekant med henne genom biskop Hemmings
förmedling. B3 )

Det tillkom i första hand stiftets biskop att ordna de unga kler-
kernas utomlandsstudier och förse dem med prebenden eller andra
inkomster. De flitigt idkade utlandsstudierna och resorna vid denna
tid är därför också ett tecken på biskop Hemmings intresse för sinä
prästers utbildning.

DOMINIKANKONVENTET

Från år 1333 tili 1346 var två finländska dominikanbröder, Johan-
nes och Petrus från Åbo, efter varandra påvliga penitentiarier för
de nordiska länderna vid kurian i Avignon. De var säkert på olika
sätt en förbindelselänk mellan Finland och påvestolen, inte bara i
sin egenskap av penitentiarier för de nordiska länderna. Åtminstone
en av dem tjänstgjorde också som prokurator för biskopar i Sverige
och Norge.B4 ) Det förtjänar att nämnas att penitentiarierna av
vilka det vid kurian sammanlagt fanns tolv tili aderton stycken
måste genomgå en krävande examen och alltså var män med grund-
liga kunskaper, främst i kanonisk rätt. 85 )

Dominikankonventet i Åbo var också annars en viktig länk i fråga
om stiftets utländska förbindelser. Predikarbröderna var mycket
rörliga och flyttades från land tili land. De hade i allmänhet, i
synnerhet i fråga om män på förtroendeposter, en grundlig teologisk
utbildning. Huruvida lektorn och hans medhjälpare vid konventet
i Åbo hade tillfälle att dela med sig av sin erfarenhet och sinä
kunskaper också vid utbildningen av det sekulära prästerskapet vet

83) DS 3834, s. 302. G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne, VIII, s. 174.
SRS I, 1, s. 224.

84 ) AC 300, 323, 329 etc, 355. Gallen, La province de Dacie, s. 140 f. I ett
testamente som en Uppsala-kanik år 1340 uppgjorde i Avignon (DS 3532),
nämner han utom frater Petrus också dennes socius Magnus och klerk Herman
samt inte mindre än sex svenska prästmän, som då tycks ha vistats i påvestaden.

8») Mollat, s. 339 f.
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vi inte, men det är inte osannolikt. Som bekant hade biskop Bengt,
Hemmings företrädare, fastställt användandet av den dominikanska
liturgien inom Åbo stift. Det dominikanska inflytandet fanns otvivel-
aktigt, men alltför stor betydelse får man inte skänka de uttryck
som används i ett påvebrev av år 1340, enligt vilket Henrik Hart-
mansson på grund av fruktan för dominikanernas Stora makt (»po-
tentia») inte med trygghet kunde sammanträffa med dem i Finland.
Det är här fråga om ett formulär, som används också i andra
sammanhang.B 6 )

Under hela biskop Hemmings biskopstid nämns dominikanerna i
Finland för övrigt endast två gånger i urkunderna. I båda fallen är
det fråga om prästmän, som i sinä testamenten ihågkommerklostret.
Den ena av dem, kyrkoherde Torsten i Viborg, ville trots det långa
avståndet begravas i klostret i Åbo, vilket vittnar om synnerligt
stor tillgivenhet för predikarbröderna.B7 )

Om biskop Hemmings personliga förhållande tili dominikanerna
vet vi inte mycket, men det finns anledning att tro att det var gott.
I kapitlet om biskopens bokgåva tili domkyrkan bar jag framhållit
att man tycks kunna skönja ett dominikanskt ideologiskt inflytande.
År 1341 tillförordnade påven biskopen av Åbo att tillsammans med
biskoparna av Dorpat och Kurland bevaka dominikankonventets i
Reval intressen i en tvist med dekanen och domprosten i samma
stad. Inga urkunder förtäljer om sakens fortsatta utveckling.BB )

86 ) A. Malin, Der Heiligenkalender Finnlands, s. 191 ff. E. Jutikkala, Sääks-
mäen pitäjän historia, s. 102 f. Gallen, aa, s. 151 ff. Pirinen, aa, s. 331. REA 98.
Jmfr DS 5486, där samma uttryck används.

«7) REA 160, 198.
ss) Gallen, aa, s. 182. L. Arbusow, Römischer Arbeitsbericht I, s. 367 (n. 142),

jmfr n. 127.
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VI. Herde för sitt stift

DET LÄGRE PRÄSTERSKAPET

De upplysningar som bevarade urkunder gett oss om Åbo dom-
kapitel och domkyrkans prästerskap är ofullständiga. Detta gäller
i ännu högre grad i fråga om det lägre prästerskapet. Knappt ett
trettiotal namngivna präster förekommer under hela Hemmings
biskopstid, och i de flesta fall får vi inte veta mer om dem än namnet.
Några få, t. ex. kyrkoherde Torsten i Viborg och kyrkoherde Ervast
i Kyrkslätt, framträder litet tydligare.l ) I hela Österbotten finner
vi inte en enda namngiven präst från denna tid.

Alla namngivna präster på Åland hade i likhet med några av
de kaniker där som redan omtalats närä förbindelser med Sverige.
Ofta förefaller de att ha värit hemma på svenska sidan Bottenhavet.
Av övriga församlingspräster har de flesta svenska eller allmän-
kristna namn, men också ett antal med tyska namn förekommer.
Några av prästerna har arvgods i södra eller sydvästra Finland och
är tydligen hemma där.2 )

Prästernas utbildning och skolan i Åbo bar redan omtalats. Vad
utbildningen omfattade och hur stora kraven för prästvigning var i
praktiken vet vi inte. Utan tvivel sänktes denna standard i Finland
liksom i en del andra länder, när prästbrist uppstod genom diger-
döden. Vi skall se antydningar därom i Hemmings statuter. År 1351
skrev ärkebiskop Olav i Norge i sinä statuter att på grund av den
stora bristen på präster enfaldiga och okunniga (»simpliciores et
ignari») på många håll tagits i tjänst. Hau uppmanade det övriga
prästerskapet att ge dem undervisning i det allra nödvändigaste:
mässritualen, dopet, sista smörjelsen o. s. v, Men denna förordning
vittnar om ett undantagstillstånd.3)

i) REA 54, 97, 114, 198. FMU 472. Leinberg, s. 121, 162.
2 ) Se t. ex. REA 203—205, FMU 812, 657, 682. Anthoni, Det finländska

prästerskapets härstamning, s. 77 ff.
3 ) Norges gamle love 111, s. 301 ff.
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Från slutet av 1300-talet finns ett påvebrev om besättandet av
kyrkoherdetjänsten i Kimito, där minimikraven på en församlings-
präst uppräknas, Biskopen i Åbo uppmanas att tili tjänsten förordna
en viss prästman, om denne efter omsorgsfull prövning befinnes läsa
väl, »konstruera» väl, sjunga väl, tala tillbörligt väl på latin och
annars vara lämplig för tjänsten, eller om hän, ifall hän inte kan
sjunga väl, med ed lovar att lära sig det inom ett år. (»— si per
diligentem examinacionem dictum Laurencium bene legere, bene
construere et bene cantare ac congrue loqui latinis uerbis et alias
ydoneum ad obtinendum dictam parochialem ecclesiam esse reppe-
reris, uel eciam si idem laurencius non bene cantaret, dummodo in
tuis manibus iuret ad sanota Dei euangelia, quod infra annum a
tempore examinacionis huiusmodi computandum bene cantare addis-
cat —») 4 ) Dessa minimikrav som för övrigt är så allmänt
avfattade, att de kan tolkas på olika sätt gällde antagligen under
normala förhållanden.

Under hela Hemmings biskopstid kan förhållandena i Sverige—
Finland knappast kallas normala. Prån slutet av 1340-talet ända tili
långt efter Hemmings död var det en tid av krig utåt och inbördes
stridigheter, då våld och självrådighet satt i högsätet. Digerdöden
följdes inom mindre än tio år av en annan farsot, den s. k. bama-
döden. För kyrkan i dess helhet måste 1300-talet betecknas som en
förfallsperiod. Men på samma gång hade kyrkan i Finland ännu inte
kömmit ut ur missionsperioden. Alla dessa omständigheter bör man
hålla i minnet, när man ur det bevarade urkundsmaterialet, främst
då Hemmings stadgar och statuter, söker få en bild av präster-
skapet och folket på biskop Hemmings tid. Det finns ytterligare en
viktig omständighet föreskrifter och stadgar kommer alltid att
i första hand behandla missförhållanden och ger därför ofta en skev
bild av verkligheten.

En del av Hemmings statuter de som gäller tiondebetalning och
andra kyrkliga gärder skall jag närmare redogöra för i samband
med frågan om biskopens förhållande tili befolkningen. Vi skall
finna att biskopen hade att göra med en frihetsälskande och ofta
självrådig befolkning ibland dessutom ekonomiskt svårt betungad.
I stadgarna finns antydningar om präster, som var besmittade av en

•*) FMU 998.
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av tidens mest iögonenfallande laster penningbegäret och som
inte drog sig för att utkräva mer än vad som enligt kyrkans före-
skrifter rätteligen tillkom dem. Samma missförhållanden skymtar
också i de statuter som är riktade direkt tili prästerskapet. En
undersökning av dessa statuter har också annars sitt stora intresse
för att belysa biskop Hemmings förhållande tili sitt prästerskap.

HEMMINGS TILL PRÄSTERSKAPET RIKTADE STADGAR

Hemmings förordningar om tionden och andra kyrkliga gärder
riktade dels tili någon befolkningsgrupp, dels tili prästerskapet

skall behandlas senare i detta kapitel. Stadgar och förordningar,
som är riktade enbart tili prästerskapet, finns bevarade i tre ur-
kunder, samtliga dock endast bevarade i senare avskrift. De är alla
utfärdade under åren 1350—52. Den äldsta, som är daterad den 2
april 1350, förbjuder prästerna att låta sinä barn vistas på präst-
gårdarna eller ärva gods, som förvärvats för kyrkans räkning. Ett
brev av den 18 april 1352 förbjuder prästerna att utan biskopens
och domkapitlets tillåtelse flytta tili andra stift.s ) Slutligen finns
Hemmings synodalstatuter, daterade år 1352. Synoden hölls vanligen
i början av september.6 )

Synodalstatuterna består tili stor del av mera generalia, ofta upp-
repade föreskrifter, som finns redan i provinsstatuter och statuter
för Uppsala stift från slutet av 1200-talet. Här och där kan man
finna beröringspunkter med utländska synodalstadgar, t. ex. dem
som utfärdades av biskop Odo de Soliaco i Paris (d. 1208).7 ) Men
likheterna kan bero på en tillfällighet. I många fall kan Åbo-statu-
terna härledas från påvliga eller allmänkyrkliga förordningar. En
del av paragraferna tycks dock inte ha en sådan proveniens. Kanske
var de liksom breven av år 1350 och 1352 i första hand moti-

5 ) REA 132, 151 (FMU 565). Om datum för den senare urkunden se Klockars,
Åbo domkyrkas Svartbok, HTF 1957.

6) UUB K 12 a, s. 16 ff (FMU 624), KB A 942, s. 31. Om tiden för synoden,
se REA 77.

7 ) PL 212, s. 58 ff.i Odos statuter har bl. a. citerats i några statuter från
början av 1300-talet, som tillskrivits biskop Brynolf av Skara.

DET LÄGRE PRÄSTERSKAPET
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verade av just då aktuella förhållanden eller händelser i biskopens
stift.

Källkritiskt har jag granskat Hemmings statuter i inlednings-
kapitlet. Innehållsligt finns det ingenting som motsäger deras pro-
veniens från biskop Hemming. Det finns dessutom paragrafer i
statuterna som, liksom brevet av den 18 april 1352, tycks syfta på
förhållandena efter digerdöden. Det finns därför inte någon anled-
ning att betvivla riktigheten av statuternas datering tili detta år
med det förbehållet att en del av stadgarna som sagt är sådana som
upprepades gång på gång.

Redan Neovius bar påpekat att de f jorton första paragraferna
i Hemmings stadgar i allt väsentligt är identiska med ärkebiskop
Nils Allessons stadgar för sitt stift av år 1297. Dessutom är para-
graferna 16, 18, 20 och 26 tagna från samme ärkebiskops statuter
av år 1298, § 27 från Skänninge stadgar av år 1248 och 1279 års
Tälje-statuter. B ) En noggrann jämföreise av de olika paragraferna
i nämnda statuter och hos Hemming visar dock betydande skiljaktig-
heter.9) Flere av paragraferna är förkortade i Hemmings version,
andra är förlängda, de flesta är omarbetade eller annorlunda formu-
lerade och i vissa fall tillämpade på lokala förhållanden. Sainio

som främst intresserat sig för statuternas språkdräkt har på
språkliga grunder sökt identifiera de finländska statuternas redak-
tör. Hän har därvid dock begränsat sig nästan enbart tili två alter-
nativ, skolmästaren Henrik Tempil och domprosten Elof av Reso,
varvid hän stannat för den senare. 10)

Med stor sannolikhet har det av de citerade statuterna funnits
senare versioner, näraiare Hemmings statuter i tid, än de som be-
varats tili vara dagar, Även om provinssynoderna inte alltid, som
det fjärde laterankonciliet föreskrivit, samlades varje år, hölls de
dock säkert med regelbundna mellanrum.11 ) Vi kan anta att de
statuter från tidigare synoder som förblivit aktuella därvid ofta på
nytt utfärdades, kanske med något varierande formulering. Det-

8 ) Neovius, Akter och undersökningar, s. 183. M. A. Sainio, Piispa Hemmin-
gin synodaalistatuutit vuodelta 1352, s. 57 f. DS 692, s. 563. DS 1187, 1240.

9 ) Paragrafindelningen finns i själva statuterna endast fram tili § 20, de
följande stadgarna är tillfogade utan någon numrering. Jag följer Sainios in-
delning.

i°) Sainio, aa, s. 73 ff. Om statuterna, se också Porthan, aa, I, s. 248 ff,
Jaakkola, Suomen sydänkeskiaika, s. 126 f.

ii) Plöchl, 11, s. 113, 129.
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samma gäller i fråga om stiftssynoderna. Beträffande provins-
synodernas beslut föreskrev kyrkolagen att de enskilda biskoparna
skulle meddela sinä underlydande dem, och detta skedde ju lämpli-
gen vid stiftssynoden. l2 ) Vi måste räkna med möjligheten att de av
Hemmings statuter som inspirerats av tidigare stadgar tili innehåll
och formulering bygger på en senare version än de statuter från
1200-talet som bevarats tili våra dagar. Inte heller kan vi, som man
ibland gjort, ta för givet att Hemmings statuter är de första som
någonsin utfärdats för Åbo stift. Också här har säkert mer gått
förlorat än vad som bevarats.

En stiftssynod under medeltiden var inte någon modern demokra-
tisk inrättning, där prästmötets deltagare gemensamt fattade beslut,
som formulerades i de nedskrivna stadgarna. Säkert förekom över-
läggningar i viktiga frågor. Men det var slutligen ändå biskopen,
som utfärdade förordningar för sinä underordnade, varvid hän i sin
tur stödde sig på provinssynodstadgar, kyrkomötesbeslut, påvliga
dekret. Antagligen rådfrågade hän därvid ofta sitt domkapitel och
hade hjälp av sin skrivare. Men eftersom statuterna utfärdades i
biskopens namn, får vi anta att hän själv och inte någon annan
kontrollerade deras slutliga utformning, särskilt om hän liksom
Hemming var en grundligt skolad man. l3 )

För att vinna en överblick av innehållet i biskop Hemmings
statuter vill jag ge ett referat av de olika paragraferna. Samtidigt
hänvisar jag tili de kyrkorättsliga föreskrifter etc. som de enskilda
statuterna troligen bygger på. Tili redan nämnda Uppsala- och
provinsstatuter hänvisas inte i varje enskilt fall, däremot söker jag
ange väsentliga avvikelser. 14)

§ 1. Varje präst bör på söndagarna iförd skrud utom mäss-
hake välsigna sait och vatten.

Denna förordning återfinns i likhet med de tretton närmast föl-
jande i ärkebiskop Nils Allessons stadgar av år 1297. Det är här

12) Decreta I, 18, 17.
13 ) Plöchl 11, s. 129 f. Hinschius, aa, 111, s. 595. Maliniemi, Kansankieli

Suomen keskiajan kirkossa (FKHSH 56), s. 84 f. S. Kroon, Det svenska präst-
mötet, s. 23 f, 105 f, 142 ff. Utom biskopen fanns vid Abo domkapitel ett långt
större antal skolade män än de två som Sainio väljer emellan. Ar 1352 var Elof
av Reso antagligen redan avliden. Se ovan s. 117.

14) För den fullständiga texten hänvisas tili Sainios utgåva av statuterna
enligt UUB K 12 A, där dock små fel förekommer. Varianten i KB A 942
avtryckes i ett bihang tili denna avhandling.

HEMMINGS TILL PRÄSTERSKAPET RIKTADE STADGAR
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fråga om välsignelse av vigvattnet, i vilket en nypa sait tillsättes,

Föreskrifter härom finns redan i Gratianus’ Decreta. ls )

§ 2. Sakramenten eukaristian, den heliga oljan och krismat
bör behandlas och brukas med vördnad. Samma vigda hostior bör ej
förvaras i pixiden mer än två veckor. De gamla bör förtäras och nya
konsekreras.

Första delen av denna paragraf har sitt ursprung i föreskrifter
utfärdade av påven Honorius 111 och av fjärde laterankonciliet
(1215). Den praktiska detaljen om att inte bevara hostiorna alltför
länge finns inte i Uppsala-statuterna eller dekretalerna. l6 )

§ 3. I välvda kyrkor (»ecclesiis testitudinatis») bör ett tygstycke
finnas mellan altare och tak för att hindra orenlighet att falla ner.

§ 4. Vin, oblater, altarkärl m. m. bör hållas rena.
Liknande föreskrifter utfärdades vid fjärde laterankonciliet. l7 )

§ 5. Varje präst bör ha en biktfar, men ej utan sin biskops god-
kännande.

I Uppsala-stadgarna har denna paragraf en mera positiv formu-
lering: Varje präst bör med sin prosts eller biskops samtycke väljä
en biktfar, för vilken hän biktar och som kan ge honom avlösning. lB )

§ 6. Ingen präst får skrifta en annans sockenbor eller ge dem
sakramenten utan dennes tillåtelse.

Också denna förordning kan härledas från ett beslut vid det f järde
laterankonciliet, som föreskriver att varje troende en gång i året
skall bikta för sin egen kyrkoherde. Om hän vill bikta för en annan
bör hän först erhålla sin prästs samtycke. l9 )

§ 7. Insamlare (»questionarii» eller »bedelli») får inte begära
allmosor i kyrkor eller församlingar utan biskopens fullmakt.

Denna förordning 'härstammar från Gregorius’ Decretales och
finns också i en senare version i Clementinae.2o )

15 ) Decreta 111 (De consecr.), 3, 20. Formulär för »exorcismus salis et aque»
finns t. ex. i Manua]e Upsalense, tryckt 1489.

ie) Decretales 111, 41, 10 och 44, 1. Rinne har (aa, 11, s. 207) en felöversätt-
ning av denna paragraf och talar om att förstöra de gamla hostiorna, för en
katolik ett helgerån!

") Decretales 111, 44, I—2.
JS ) Ordet »praelatus», som här och senare användes, brukas ofta i singularis

i betydelsen biskop. Se Pirinen, aa, s, 206.
19) Decretales V, 38, 12.
20 ) Decretales V, 38, 14. Clementinae V, 9, 2. (Viennekonciliet.)
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§ 8. Varje församlingspräst bör ha kyrkans gods, böcker, mäss-
kläder och ornament ordentligt upptecknade och bör ge det upp-
tecknade med inventariet åt biskopen.

Denna paragraf är i Uppsala-statuterna längre och mera detal-
jerad.

§ 9. Ingen får överlåta eller bortbyta kyrkans gods, byggnader
eller jordegendom utan biskopens speciella tillstånd; den som i
onödan avyttrar kyrkliga gods skall straffas som förskingmre av
kyrkans egendom.

Också denna paragraf är i Hemmings statuter mycket kortare än
i Nils Allessons. Liknande föreskrifter finns i Gregorius’ dekreta-
ler.2l)

§ 10. I fråga om fasta bör kungöras att om en fest, vars vigilia
kräver fasta, infaller på måndagen, skall fastan hållas på lördagen.
Att på vigiliedagar fasta på vatten och bröd utan fisk gäller endast
dem som är över tjugutre år gamla.

Uppsala-statuterna har åldersgränsen aderton år. Föreskriften om
fasta på lördagen finns i kyrkorätten. 22 )

§ 11. På festdagar av lägre rang kan man under våren och skörde-
tiden, efter att ha utverkat tillåtelse av sin präst, så, skörda och
förrätta liknande arbeten. Detta gäller inte söndagar eller större
festdagar, inte heller andra årstider eller andra slags arbeten. Arbete
tillåtes inte på söndagarna, festerna för korsets återfinnande och
upphöjelse, alla Maria-fester, festerna för S. Laurentius och Henrik,
Erik, Olof och Mikael samt apostlafester.

Jämförd med motsvarande paragraf i Nils Allessons statuter är
denna förordning betydligt omarbetad. Tili festerna har fogats S.
Henriks fest. Det är tydligen här fråga om translationsfesten, som
inföll på sommaren. Principfrågan om arbete på festdagar behandlas
i dekretalerna, där det bl. a. heter: »Propter necessitatem alimento-
rum licet diebus feriatis in honorem Dei opere servili intendere.»23 )

§ 12. På icke vigda altaren bör man ha en av biskopen vigd altar-
sten, tillräckligt stor för att rymma de hostior som skall konsekreras
på påskdagen jämte kaiken.

21 ) Decretales 111, 13, 5—6.
22 ) Decretales 111, 46, 1.
23) Decretales 11, 9, 3.
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Påskdagen var den dag på året då hela församlingen kommunice-
rade och alltså ett betydligt större antal hostior än vanligt kon-
sekrerades.

§ 13. Böcker eller prydnader för kyrkan får inte anskaffas utan
biskopens tillstånd.

§ 14. Ingen av prästerna får suspendera någon av sinä sockenbor
från sakramenten eller utestänga honom från kyrkan utan bisko-
pens befallning, inte heller vid påsktiden (utom?) i fråga om
iögonenfallande synder och i enlighet med kyrkans sedvänja. 24 )

§ 15. Den som ödelagt kyrkans gods och har för avsikt att bege
sig bort också med tillåtelse suspenderas från sin tjänst, tills
hän gottgjort skadan. Om flykt misstänkes eller om hän försöker i
smyg tillägna sig sinä beslagtagna ägodelar, förlorar hän dessa och
straffas enligt domarens gottfinnande; hän kan inte återfå sitt
ämbete, förrän kyrkan fått gottgörelse.

Denna förordning, som ger en glimt av hur den kyrkliga doms-
rätten över prästerna utövades, återfinns inte i andra bevarade
statuter. Kanske är den motiverad av särskilda missförhållanden
just vid den tid, då Hemmings stadgar utfärdades.

§ 16. När krismat på skärtorsdagen vigts i Åbo domkyrka, bör
varje kyrkoherde ha det i sin församling inom två veckor efter
påskdagen, de näraboende så snart som möjligt.

En liknande förordning, men lämpad efter förhållandena i Uppsala
stift, fanns i Nils Allessons statuter av år 1298.25 )

§ 17. Brev tili prästerna angående biskopens föreskrifter bör
direkt och så snabbt som möjligt i sedvanlig ordning vidarebefordras
från präst tili präst.

Denna paragraf, som ger en intressant glimt av det kyrkliga
postväsendet på Hemmings tid, har ingen motsvarighet i tidigare
statuter.

§ 18. »Pensiones» från de kyrkliga godsen, d. v. s. »tuigift» och
»afrad», skall delas jämnt mellan kyrkan och prästen.

I Uppsala-statuterna av år 1298 är denna förordning mycket längre
och detaljrikare. »Tuigift» eller »gift, gypt», som det kallas i Upp-

24 ) Se Sainio, aa, s. 64 Hinschius V, s. 13 ff.
25 ) DS 1240. Om krismats vigning se Decretales 111, 41, 12.
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sala-statuterna, och »afrad» var den årliga avgiften från en landbo
tili jordägaren.26 )

§ 19, Vid begravningsmässor, jordfästningar och dopförrättnin-
gar bör prästen vara iklädd alba eller röklin.

Denna förordning har ingen motsvarighet i Uppsala-statuterna.
Uttrycket för dopförrättning, »catechizatio infant[i]um», har ibland
med orätt tolkats tili »undervisning av barnen».27 )

§ 20. Varje sockenpräst bör årligen vid synoden betala cathedra-
ticum åt den som biskopen har förordnat.

I Nils Allessons statuter av år 1298 följes föreskriften om cathe-
draticum av ytterligare förordningar om inlevererandet av säd tili
biskopsgårdarna i Uppsala stift före fastlagssöndagen.

Cathedraticum åt biskopen (två öre [»solidos»] från varje för-
samling) finns omtalad redan i den äldsta dekretalsamlingen. I den
svenska provinsen användes denna beteckning dock också om ett
slags ersättningsavgift för gengärden.2B )

§ 21. Den som bryter mot någon av föregående statuter straffas
med tre marks böter.

Denna och de följande förordningarna är i statuterna utan para-
grafindelning. Det förefaller som om de föregående stadgarna värit
en upprepning av föreskriftema vid någon tidigare synod, medan de
följande tillfogats denna gång. Inledningen tili § 22; »Item declara-
tum fuit quod —» antyder att det är fråga om förordningar, som
redan muntligen getts vid synoden.

§ 22—23. Ingen får utkräva betalning för begravning av fattiga,
innan jordfästningen är över. För begravning av barn gäller vad sed
är, och fattiga bör begravas utan hinder. (Denna mening har över-
satts enligt KB A 942.) Inte heller får någon kräva betalning för
vigsel eller introductio, förrän akten är över. Den som bryter här-
emot böte tre mark.

Introductio var brudens högtidliga införande i kyrkan någon dag
efter bröllopet och moderns någon tid efter bamsbörden, här kanske
snarast det senare. I fråga om avgifter för kyrkliga förrättningar

26 ) »Tuigift» är kanske avgift vid hälftenbruk (»parciarius», skifteslandbo),
i motsats tili avgiften från en »pensionarius», stadgelandbo. (Denna tolkning
har föreslagits av Pirinen.)

27 ) Se t. ex. dopliturgien i Manuale Upsalense, s. 16 ff: »Ordo qualiter
catechizentur infantes.»

28 ) Decreta, 11, X, 3, I—9. Kroon, aa, s. 153 ff. Herman Schiick, aa, s. 271 f.
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hade de nordiska länderna sin egen sedvänja, fastställd i landskaps-
lagarna eller genom särskilda överenskommelser, Ursprungligen för-
bjöd dekretalerna att ta betalt för dylika förrättningar, men det kan
ifrågasättas om denna föreskrift på 1300-talet följdes någonstä-
des.29) I varje fall antyder Hemmings ganska skarpt avfattade
förordning, som inte återfinns i Uppsala-statuterna, att biskopen
var medveten om missförhållanden i detta avseende.

§ 24—25. Den som sätter åsido gudsfruktan och söker sitt eget,
inte vad som hör Kristus tili, och som inte med egen häst besöker en
sjuk eller avliden, som på grund av illvilja eller fattigdom avhållit
sig från att låna honom häst, straffas att böta tre mark. (Eller enligt
Sainio: Den som av illvilja eller fattigdom tvingar andra
att utan betalning låna häst och inte med egen häst besöker en sjuk
eller avliden —) 30 ) Samma böter utkräves av den som står under
svensk rätt och som illvilligt nekar prästen häst i en sådan ange-
lägenhet.

Denna på grund av kopieringsfel svårtydda förordning får sin
belysning av den paragraf i Hälsingelagen som Hemming tydligen
syftar på med sitt »in jure Sveuico»: »Nu kan bondae siuker liggiae
aeller annat folk ii hans gar|3i. |}a skal hän praesti rejoskap faa
ba|:>i tili kyrkin ok fra sentiggiae mse[o haest aeller haat. ok
faar praest huh) ok hafwer aey forfal bötae 111 marker. Swa bötae ok
bondae vm praester faar aey »3 1)

§ 26. De enskilda prästerna i stiftet bör i så god tid infinna sig
tili prästmötet, att de kan delta i den högtidliga massa tili den helige
Ande som inleder synoden. I vidsträckta och avlägsna landsdelar bör
en eller två präster stanna kvar för att förrätta den prästerliga
tjänstgöringen. Varje präst, som reser tili synoden, bör kungöra för
sinä sockenbor tili vilken kvarblivande präst de i fall av behov kan
vända sig.32 )

Motsvarande förordningar finns i 1298 års Uppsala-statuter men

29) Decretales V, 3, 29. Se REA 174. Cederlöf, s. 210 ff, 220 ff. E. A. Virtanen,
art. Bröllop i KLNM 11, s. 320 f.

00 ) Om textens tolkning se noten tili Bihang I (Hemmings statuter enligt
KB A 942).

31 ) Hälsingelagens kyrkobalk XII. I Upplands- och Södermannalagarna finns
ingen motsvarande förordning.

32 ) Föreskrifter om Hknande förberedelser före avresan tili synoden finns i
biskop Odos statuter (PL 212, s. 64).
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är där tillämpade på Uppsala stifts förhållanden och mera detalje-
rade.

§ 27. Åt biskoparnas resande tjänare och vilka andra personer
som helst bör man, om man inte av gästfrihet vill ta emot dem, sälja
det nödvändiga, etc. såsom tidigare stadgats i sabinensiska statu-
terna och provinsstatuter.

Biskop Hemming anger här själv de tidigare förordningar hän
stöder sig på och delvis ordagrant citerar, Skänninge-stadgarna av
år 1248 samt provinsstatuter, I 1279 års Tälje-statuter och Arboga-
statuterna av år 1303 finns liknande förordningar.33 )

Hemmings förordning av den 4 april 1350 om prästernas barn
bygger på en paragraf i Skänninge stadgar, I samband med celibats-
budet förordnade kardinalen Vilhelm av Sabina år 1248 bl. a.:

»Statuimus preterea et precipimus in uirtute obediencie
omnibus in sacro ordine constitutis quod nullos filios
nascituros sibi approprient recognoscendo suos esse, tenendo
eos secum, et alendo vei alibi publice nutriendo, vei suum
filium publice nominando, cum ille demum debeat recognosci
filius, secundum quod iura dicunt, quem legittime nupcie
demonstrant. Quicumque autem contra hoc scienter et uolun-
tarie fecerint, nouerint se anathemati subiacere.» 34 )

(»Vi förordnar dessutom och befaller i kraft av lydnadsplikten alla
som tillhör det prästerliga ståndet att de inte får ta tili sig några
barn som föds åt dem, erkännande dem som sinä, hållande dem hos sig
och försörjande dem eller underhållande dem offentligt på annan plats,
eller offentligt kallande dem sinä barn, då endast den bör erkännas som
son, enligt vad lagen säger, som av ett lagligt äktenskap bevisas vara
det. Vemhelst som medvetet och av fri vilja bryter mot detta, vete sig
vara underkastad anatema.»)

Hemmings förordning citerar först dessa statuter och fortsätter
med att förbjuda prästerna att bo tillsammans med sinä söner och
döttrar, helst bör dessa bo utom socknen. Den som bryter häremot
exkommuniceras tillsammans med sinä barn, Dock kan barnen med

33 ) DS 359, 692, s. 563. Scriptores rerum Danicarum V, s. 639 ff.
34 ) DS 359, s. 333.



HERDE FÖR SITT STIFT

138

särskild tillåtelse bo inom socknen på gårdar som är personligt
förvärvad egendom eller arv, Men ali egendom som förvärvats för
kyrkans räkning är »den Korsfästes arv» (»patrimonium crvcifixi»)
och får inte avhändas kyrkan. De präster som anskaffat dem har
endast rätt att under sin livstid åtnjuta frukterna av denna ©gen-

dom, som därefter helt och hållet tillhör kyrkan. Den som bryter
häremot, suspenderas från sin tjänst och sitt beneficium, tills full
gottgörelse skett. 35 )

I ett brev av den 18 april 1352, som biskop Hemming utfärdat
tillsammans med sitt domkapitel, förbjuder hän alla medlemmar av
det klerikala ståndet inom Åbo stift att utan biskopens och dom-
kapitlets skriftliga tillåtelse lämna stiftet i avsikt att slå signed i
ett annat stift. Den som bryter häremot förlorar ipso facto rätten
tili den tjänst och det beneficium hän eventuellt innehar ooh likaså
rätten att förvärva något annat kyrkligt beneficium. Hän har också
gjort sig skyldig tili edsbrott, i det hän brutit mot den ed hän avgett
i samband med sin prästvigning.36 )

Också denna förordning kan stöda sig på kyrkorätten, t. ex. en
föreskrift i Decreta om att ingen som lämnat sitt stift får mottas i
ett annat utan brev från sin biskop; »Qui vero relicta sua ecclesia
ad aliam transire voluerit nequaquam sine dimissoriis litteris sui
episcopi suscipiatur,»37 )

HEMMING OCH HANS PRÄSTERSKAP

Vad kan vi nu ur dessa statuter och förordningar utläsa om
prästerna i Finland på 1300-talet och om biskop Hemmings för-
hållande tili dem? De ger ingen inblick i den djupare andliga fostran
som antyds i Birgittas uppenbarelser och i Vastovius’ biografi, ingen
föreställning om det inflytande som Hemming genom sitt föredöme,
genom predikningar och personligt umgänge utövade på sitt präster-
skap. Man har ibland t. o. m. på grund av statuternas föreskrifter

36) REA 132. I Odos statuter (PL 212, s. 66) förbjuds prästerna »propter
scandalum» att ha hos sig de barn som fötts under deras prästtid. Hinschius V,
s. 260 f. Pirinen, Pappien omaisuus, s. 227 f.

«6) REA 151.
37) Decreta 11, 21, 2, I—2.
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om yttre formaliteter, ekonomiska frågor och praktiska detaljer
dragit slutsatsen att ett djupare andligt liv saknades.38 ) Men vi vet
ingenting eller ytterst litet om gudstjänsterna i samband med präst-
mötet, om de predikningar som där hölls och de personliga samtal
biskopen hade med sinä präster. Alit det väsentliga i fråga om
fostran av det inre fromhetslivet bevarades då som nu under tyst-
nadspliktens insegel.39 )

Synodalstatuterna och andra förordningar avsåg att påminna om
konkreta liturgiska detaljer som försummats eller ge föreskrifter i
kyrkorättsliga, ekonomiska, organisatoriska och praktiska frågor.
Men det finns ett närä samband mellan den religiösa verkligheten
och dess yttre Symbol eller utformning. Föreskrifterna om att präs-
ten skall vara iklädd skrud vid kyrkliga förrättningar, att altaret
skall skyddas för orenhet, att altarkärl och sakrament skall bevaras
rena och brukas med vördnad, att festdagarna skall helgas, syftar
alla tili att inskärpa vördnaden för det heliga, för sakramenten,
främst då Altarets sakrament. Flere av de andra förordningarna
avser att skydda den enskildes särskilt den fattiges rätt tili
delaktighet i sakramenten. Prästen kan inte godtyckligt suspendera
sinä sockenbor från sakramenten. Hän måste viga och jordfästa, föra
sakramenten tili sjuka och döende utan hänsyn tili vederbörandes
ekonomiska ställning. I avlägsna landsdelar måste en präst alltid
stanna kvar för att vid behov kunna utdela sakramenten.40 )

Statuterna antyder missförhållanden som förekom, men inte be-
hövde vara allmänna vanvördnad, slarv, partiskhet, penningbegär,
vandrarlust. Det sistnämnda bidrog tili att öka den skara av clerici
vagahundi, som under hela medeltiden var ett problem. Som vi sett,
växte detta problem i samband med den oordning och prästbrist
som följde i digerdödens spår. Det var en stor frestelse för prästerna
i fattigare stift och för präster som av en eller annan orsak var
missnöjda med sin lott att söka sig bort tili andra stift, där många
beneficier var lediga. Också furstehoven lockade. Vi har redan om-
talat klerker från Åbo stift, som var i konung Magnus tjänst. Också
kung Valdemar i Danmark hade år 1364 en »älskad tjänare» (»dilec-
tus seruitor») Jakob Johansson, klerk från Åbo stift. 41)

38 ) Se t. ex. Porthan, I, s. 251.
39 ) Om predikningar oeh själavård vid synoden, se Kroon, s. 105 ff.
40) Se Kroon, s. 125 ff.
H) FMU 709—710.
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Biskop Hemming måste påminna sinä präster om kyrkolagens
förbud att utan biskopens tillåtelse lämna sitt eget stift, vilket
dessutom innebar edsbrott prästeden innehöll löfte om lydnad
mot sin biskop. Men inte nog med flykten från stiftet, att döma av
statuterna kunde det hända att prästerna lämnade församlings-
kyrkornas kassor och prästgårdarna barskrapade vid sin avfärd.
Det finns flere paragrafer i statuterna som vill värna om försam-
lingskyrkomas egendom. Också brevet om prästbarnen åsyftar delvis
samma sak dessa fick inte ärva kyrkans egendom.

Förordningen om prästernas bam måste för övrigt ses mot bak-
grunden av dåtida förhållanden. Prydhet hörde inte tili medeltids-
människans karakteristika, och på Hemmings samtida verkade bre-
vet säkert inte chockerande. Hemming förutsatte utan vidare präst-
barnens existens. Det var endast för att undvika skandal och skydda
kyrkans egendom, som hän förbjöd dem att vistas på prästgårdarna
eller ärva kyrkliga gods.

När Hemming blev biskop, hade inte ännu hundra år förflutit
efter mötet i Skänninge, vid vilket celibatsbudet för sekulärprästerna
först påbjöds inom den svenska provinsen. Detta bud var inte oåter-
kalleligt för de lägre vigningarna, som gavs redan i skolpojksåldern,
utan endast för de tre högsta, subdiakonens, diakonens och prästens,
vilka mottogs vid en minimiålder av resp. 18, 20 och 25 år, ofta
senare. Det var ett tidevarv av uppluckrad moral, ungdomen mog-
nade tidigt och bortgiftes ofta i de första tonåren. Vi kan ta för
givet att en del av prästbarnen var en frukt av förbindelser före den
slutliga prästvigningen. Men också konkubinat efter prästvigningen
var ett faktum att räkna med inte bara i Norden. Detta kan
utläsas ur de många bestämmelser i kyrkolagen som förbjuder
prästernas konkubinat eller som föreskriver om dispens för präst-
söner att själva trots sin börd få prästvigas. 42 ) I Avignon-påvarnas
bevarade supplikregister upptecknades i en särskild avdelning an-
sökningar om dispens för oäkta födda att vigas tili präster nastan
undantagslöst är det här fråga om söner tili »presbyter et soluta»
präst och ogift kvinna. Inte så få narun från svenska stift finns där
upptagna.43 ) Birgittas uppenbarelser innehåller många beskrivnin-

42 ) DS 359. Se t. ex. Decretales I, 17; in, 2.
43 ) I juli 1342 beviljades inte mindre än elva dylika suppliker från präst-

söner i olika svenska stift, flere redan prästvigda. KHKa.
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gar av och varningar tili sedeslösa präster. I en revelation talar hon
om prästen, som går fram tili altaret för att läsa massan medveten
om sin synd, men utan vilja tili bättring: »Bene paeniteo de peccato,
sed non relinquam illam ame cum qua peccaui —» (»Väl ångrar jag
min synd, men jag lämnar inte ifrån mig henne, som jag syndade
med —») 44 )

Vi kan inte bedöma i hur stor utsträckning detta slags miss-
förhållanden förekom. Även om kyrkan i princip alltid höll fast vid
celibatsbudet, räknade den också med den mänskliga svagheten. I
fråga om engångsförsyndelser är de bestämmelser som bevarats
överraskande milda. Det var först vid fömyat återfall, som strängare
straff tillgreps. 4s) Även Hemming, som tillhörde kretsen kring
Birgitta och säkert starkt reagerade mot dessa missförhållanden,
måste räkna med fakta.

BISKOPEN OCH HANS STIFTSBOR

Vi har redan omtalat biskop Hemmings beröringspunkter med
sinä stiftsbor i sin egenskap av storman och jordägare. Tyvärr har
urkunderna bevarat åt oss mycket få skildringar av eller ens antyd-
ningar om Hemmings biskopliga ämbetsutövning, visitation ajv för-
samlingarna, konfirmation, invigning av kyrkor och kyrkogårdar.
Biskopsgårdarnas placering i olika delar av stiftet hade inte endast
tili syfte att möjliggöra tillvaratagandet av natura-inkomstema
utan stora transporter. De underlättade också biskopens visitation
av församlingarna utan att alltför mycket med gästning betunga
befolkningen. När biskop Bengt år 1324 visiterade Hattula för-
samling, bodde hän på Vånå biskopsgård. De brev som biskop
Hemming under sin ämbetstid utfärdade i olika delar av stiftet,
skrevs kanske också i samband med visitation av närliggande för-
samlingar. Så befann hän sig t. ex. i mars 1340 i Kyrkslätt, i decem-
ber 1347 och januari 1362 i Borgå, i början av år 1351 i Nummis och
Kimito, i februari 1352 i Halikko. 46)

44) Rev. I: 47.
45 ) Se t. ex. DS 692, s. 559, Statuta synodalia (Reuterdahl), s. 175 f.
46) REA 34, 97, 136, 137, 150, 175. FMU 540.
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Vi har redan omtalat att biskopen ägde ett helt komplex gårdar
i Kumo-trakten. Att döma av det antal brev som utfärdats i Kumo
och Ulfsby vistades hän där oftare än på Kustö. Kumo var väl också
utgångspunkt för visitationen av norra Finland. På Kustö har under
hela Hemmings biskopstid ett enda bevarat brev utfärdats. I Kumo
var biskopen i februari åren 1342 och 1362, 1 maj år 1365, kanske
också i februari år 1344. I Ulfsby var hän år 1347, då stadens kyrko-
gård invigdes, och troligen igen år 1350, då hän utfärdade ett avlats-
brev för kyrkan, kanske i samband med dess invigning. Hän var där
åter i juli 1354 och troligen i februari 1355.47 )

Åtminstone en gång kanske vårsommaren 1346 företog
biskop Hemming en resa ända upp tili Torneå, där hän samman-
träffade med ärkebiskop Hemming och med honom ingick en överens-
kommelse om stiftsgränsen. En urkund av år 1374 omtalar att
Hemming under denna resa förrättade konfirmation och invigde en
kyrkogård i Torneå på ärkebiskopens vägnar, samt att denne döpte
omkring tjugu personer, dels lappar, dels karelare från Ule, Kemi
och Simo. 4B )

Den enda plats i Finland där biskop Hemming utfärdat flere brev
än i Kumo-trakten är stiftsstaden Åbo. Trots att biskopen, som vi
sett, inte ägde någon gård i själva staden, förde hans ställning som
biskop honom dit åtminstone några gånger om året, om hän över-
huvud vistades i hemlandet. Detta var fallet vid tiden för den årliga
stiftssynoden, som enligt en uppgift av år 1335 hölls den B—lo
september i samband med Marie födelsefest, och också under stilla
veckan, då biskopen på skärtorsdagen invigde den sakramentala
oljan och krismat för hela stiftets behov. Denna ceremoni omnämndes
i Hemmings statuter.49 ) Prästvigningama, som naturligtvis också
förrättades av biskopen, hölls ofta på påsklördagen, eventuellt på
passionslördagen eller de s. k. kvatemberdagarna. Troligt är väl ock-
så att biskopen i allmänhet officierade vid S;t Henriks-festerna den
20 januari och den 18 juni (i samband med den senare hölls också
domkyrkans invigningsfest den 17 juni) och andra Stora högtider.

Då vi granskar de data, på vilka biskop Hemming utfärdade brev

47) FMU 484, 541, 645, 568, 735. REA 104, 128, 129, 159, 177.
48) FMU 822. REA 230. Neovius (aa, s. 167) föreslår tidpunkten 1348. Tili

frågan. om stiftsgränsen återkommer vi i kap. VIII.
4'J) REA 77. FMU 624.
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eller annars vistades i Åbo, finner vi att de stämmer ganska väl med
vårt antagande. Omkring Marie födelsefest var biskopen i Åbo år
1340, då hän grundade domprostämbetet, oöh år 1347, då också
konung Magnus samtidigt vistades i stiftsstaden och säkert hedrade
någon av synodens gudstjänster med sin närvaro. Antagligen utfär-
dades synodalstatuterna av år 1352 också denna tid på året. År 1363
var biskopen i Åbo redan den 29 augusti. Åren 1346, 1350 och 1352
var hän i Åbo omkring en vecka efter påsk, år 1363 en vecka före
pingst. Vid tiden för S:t Henriksfesten i januari 1345 var biskopen
troligen närvarande vid en fredsmäkling i Åbo. För övrigt finns få
säkra data för biskopens vistelse i stiftsstaden ett sådant är dock
konung Magnus andra besök i Åbo i maj 1351.50 )

Vi äger för övrigt just inga skriftliga antydningar om biskop
Hemmings kyrkliga förrättningar 1 Finland. Eftersom arkeologiska
undersökningar ger vid banden att flere av Finlands stenkyrkor
ursprungligen byggdes i niitten av 1300-talet, kan vi ta för givet att
Ulfsby kyrka och kyrkogård inte var de enda som invigdes av biskop
Hemming. Av särskilt intresse är att S:t Karins kyrka i Nummis
troligen byggdes på 1350-talet och uppvisar många likheter med
Åbo domkyrka i dess dåvarande skede, bl. a. användes samma slags
profiltegel. Där finns också målningar i sakristian och träskulpturer,
som härstammar från denna tid. Det förefaller mycket sannolikt att
biskop Hemming själv lät bygga och smycka kyrkan i samband med
bygget av den nya biskopsgården i Kairis. sl )

I Gratianus’ Decreta föreskrevs att biskopen med årlig växling
(»annuis vicibus») skulle visitera församlingama inom stiftet. Vid
visitationen skulle första dagen ägnas åt prästerskapet, andra dagen
åt folket, varvid predikan skulle hållas. Gregorius’ Decretales före-
skriver om visitationen: »Visitationis officium exercentes non
quasrant quae sua sunt, sed quae lesu Ohristi» (ett bibelord, som
Hemming själv citerar i sinä statuter) »praedicationi et cohortationi,
correctioni et reformationi vacando, ut fructum referant, qui non
perit.» (»De som förrättar visitation må inte söka sitt eget utan vad
som tillhör Jesus Kristus, ägnande sig åt predikan och uppmuntran,

50) REA 101—102, 118—125. FMU 624. REA 181, 113, 132, 151. EMU 702.
Om fredsmäklingens datum se REA 113. REA 139 f.

51) I. Kronquist, Kaarinan kirkko, s. 47, 55 f. A. Oja, Kaarina keskiajalla,
s. 168.
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förmaning och reform, för att de må bära en frukt som inte för-
går.»)s2) Vad vi för övrigt vet om biskop Hemming ger oss ingen
anledning betvivla att hän regelbundet uppfyllde dessa sinä biskop-
liga plikter, visiterade församlingarna, konfirmerade bamen och
kanske själv också predikade för folket. Birgitta nämner ju flere
gånger biskopens predikningar, och Vastovius har en lång passus
om Hemming som en framgångsrik predikant. En obesvarad fråga
förblir det huruvida Hemming och andra svenskfödda biskopar
också lärde sig behärska det finska tungomålet. s3 )

DEN KYRKLIGA BESKATTNINGEN

Det ligger i sakens natur att en annan sida av biskopens för-
hållande tili sinä stiftsbor är bättre belyst i bevarade urkunder
de frågor som rörde den kyrkliga uppbörden.

Det kyrkliga beskattningssystemet, sådant det tillämpades i Nor-
den och särskilt i vårt land, hade sinä rötter i en tidigare tidsperiod
än den vi nu behandlar. Reglerna därför hade fastslagits i landskaps-
lagarna och i särskilda överenskommelser mellan kyrkan och olika
befolkningsgrupper. De överenskommelser om tionde och matskott
m. m. som finns bevarade från 1300-talets Finland gäller de nya
landområden som genom kolonisation eller fredsslut hade förenats
med stiftet, Karelen, Savolaks, norra Österbotten.s4 ) Dessa för-
ordningar utfärdades troligen alla redan under biskop Bengts tid,
även om två av dem i Svartboken säges utfärdade av biskop Hem-
ming.ss) De överenskommelser som redan tidigare hade funnits för

52) Decreta 11, 10, 1, c. 10, 12. Decretales 111, 39, 23.
53 ) Se s. 83. Innocentius 111 och det f järdeLaterankonciliet hade utfärdat en

föreskrift för flerspråkiga stift: »Quum in civitate vei diocesi sunt populi diver-
sarum linguarum, episcopus debet providere eis per viros idoneos, qui secundum
varietatem linguarum officia eis celebrent et sacramenta ministrent.» (»När
det i en stad eller ett stift finns folk av olika språk, bör biskopen förse dem med
lämpliga män, som med hänsyn tili språkens olikhet förrättar gudstjänst och
delar ut sakramenten åt dem.») (Decretales I, 31, 14.) Se Pirinen, Kansallisuus
ja kansainvälisyys, s. 296 ff. Maliniemi, Kansankieli Suomen keskiajan kirkossa.
(FKHSH 56, s. 82 ff.)

«4 ) REA 50, 52, 53, 60, 66, 81, 90, 110, 111.
55 ) Om dateringen av dessa (REA 110, 111) se Klockars, Åbo domkyrkas

svartbok, s. 128 f. Dessa förordningar har i detalj behandlats av Cederlöf (aa,
s. 107 ff), som daterar dem tili 1345 och felaktigt anger att REA 111 gäller
Österbotten i dess helhet. Se också Pirinen, Kymmenysverotus, s. 225 ff.
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Egentliga Finland och Nyland, Satakunda, Tavastland och södra
Österbotten hade troligen med andra dokument förstörts vid Kustö
brand.s6 )

Urkunder som Hemming själv utfärdat i beskattningsfrågor har
snarare att göra med undantagen än med reglerna. Det var när en
motsättning av något slag uppstod som förordningar behövde ut-
färdas. Just i fråga om den kyrkliga beskattningen var det svårt för
biskoparna att i förhållandet tili folket rätta sig efter nordisk sed-
vänja och respektera den enskildes frihet. Över sig hade biskopen
den kanoniska rätten, som bl. a. föreskrev: »Parochianos vero tuos
ad solvendas decimas ecclesiis, quibus eas debent ecclesiastica debes
severitate compellere, quia, quum decimse non ab homine, sed ab
ipso Domino sint institutae, quasi debitum exigi possunt.»s7 ) (»Dina
stiftsbor bör du med ecklesiastisk stränghet tvinga att betala tion-
den tili de kyrkor som de äro dem skyldiga, ty eftersom tiondena
har instiftats, inte av någon människa utan av Herren själv, kan de
utkrävas som en skuld.»)

Tiondebetalningen ansågs alltså höra tili de skyldigheter som
påbjudits av Gud själv och gällde Honom, inte kyrkan. »Si is, qui
prelatus est, debitori dominico culpas inpune dimittit, non mediocri-
ter profecto offendit, qui debita celestis regis et domini sua presump-
tione resoluit. Ea namque que in nobis committuntur, facile possumus
dimittere; ea uero, que in Deum commissa sunt, cum magna discre-
tione, nec tamen sine penitencia possumus relaxare.» (»Om den som
är överordnad saklöst efterskänker skulderna åt Herrens gäldenär,
begår hän sannerligen inte något litet fel, då hän genom sin för-
mätenhet efterskänker den himmelske Konungens och Herrens skul-
der. Ty de försyndelser som man begår mot oss kan vi lätt förlåta,
men dem som man begår mot Gud får vi efterskänka endast med stor
urskillning och inte utan botgöring.») sB )

Exkommunikationen som straff för utebliven tiondebetalning var
inte ett utslag av de enskilda biskopamas hierarkiska anda, som
Porthan uttryckte det.s9 ) Den var föreskriven redan i Gratianus’
Decreta: »Sed quia modo multi inueniuntur, decimas dare nolentes,

56 J Se REA 64!
«) Decretales 111, 30, 14.
58 ) Decreta 11, 23, 4, 28.
5») Porthan, I s. 210, not.
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statuimus, ut secundum Domini nostri preceptum admoneantur se-
mel, et secundo, et tertio. Qui si non emendauerint, anathematis
vinculo feriantur, usque ad satisfactionem et emendationem con-
gruam.» (»Men emedan nu många påträffas som inte vill betala tion-
de, fastställer vi att de enligt vår Herres befallning skall förmanas
första, andra och tredje gången. Om de inte bättrar sig, drabbas de
av anatemats boja, tills tillbörlig gottgörelse och bättring skett.») 60 )

Den kanoniska rätten gav visserligen också stort mm åt den lokala
sedvänjan. När ärkebiskop Peter Tyrgilsson i ett brev talar om
sedvänjan (»consuetudo») som lagarnas bästa tolk (»optima legum
interpres») citerar hän dekretalerna.6l ) Men å andra sidan gav
kyrkolagen i fråga om rent kyrkliga angelägenheter varken folkets
röst (»dictum populi») eller lekmän över huvud någon bestämmande-
rätt.62) Mot denna bakgmnd måste vi se de ofta strängt formulerade
förordningar som biskop Hemming och andra biskopar utfärdade.

Genomdrivandet av dessa förordningar i 1300-talets Finland var
tydligen inte alltid lätt. Allmogen lät sig inte utan vidare hunsas
eller skrämmas. När den ansåg att skatterna var oskäligt höga eller
att prästerna utkrävde mer än de hade rätt tili, kunde den ibland
klaga eller strejka i åratal, trots hot om exkommunikation eller
verkställd exkommunikation. Dessutom var en stor del av befolk-
ningen ännu blott ytligt kristnad, redan de stora avstånden omöjlig-
gjorde en grundlig kristen fostran. Mycket tyder på att råhet, våld-
samhet och benägenhet 'att ta lagen i egna händer inte var sällsynta.

Biskop Hemmings första bevarade brev i beskattningsfrågor gäller
sältiondet på Åland. En del av sälbåtsägarna hade tagit sig friheten
att först dra av alla utgifter för båtar, redskap och besättning och
sedän betala tionde på nettoinkomsten. Ärkebiskop Peter Filipsson
hade under sitt besök på Åland år 1335 kömmit överens med inbyg-
garna om att tiondet enligt kanonisk lag skulle betalas utan av-
drag.63) Överenskommelsen hade tydligen inte hållits av alla. I sitt
brev av år 1342 gav biskop Hemming kaniken Sigurd i uppdrag att
uppmana de lekmän, i synnerhet på Åland, som brutit mot före-
skrifterna, att foga sig, med hot om att de annars ipso facto skulle

o») Decreta 11, 16. 7. 5.
61) REA 172. Decretales I, 4, 8.
02) Decreta I, 96, 1. Decretales I, 4, 3.
03) REA 82, 85, 88. Decretales 111, 30, 7: »Decima fructuum statim, quum

collecti sunt, solvi debet non deductis expensis.» Cederlöf, s. 60.
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ådraga sig exkommunikation.o4 ) Inga senare urkunder finns om
denna sak, kanske var frågan därmed bragt ur världen.

En långt utdragen tvist gällde matskottet för prästerna i de
trakter av Nyland och Egentliga Finlands skärgård, som lydde under
Helsingerätten (»— habitatores terre Nylandie et rusticos insularum
Finlandie iuri Helsingonico subiectos —»). Här hade en överens-
kommelse tidigt träffats att matskottet skulle betalas enbart i smör.
År 1345 vittnade lagmannen Björn i Nyland och Lindvid i Tenala
(troligen identisk med den Lindvid som år 1326 värit biskopens
exactor i Nyland) att de värit närvarande då biskop Ragvald (II)

efter en tvist i samråd med prästerskapet och befolkningen fastställt
det årliga matskottet tili tio mark smör från varje bonde.6s ) År 1349
var frågan åter aktuell i Nyland, Biskop Hemming utfärdade då ett
skarpt brev och förnyade bestämmelsen om tio mark smör, trots att,
som hän säger, konungen hade blandat sig i saken, underrättad av
illvilliga fredsivrare (»per maliuolos pacis emulos informatus»).
Biskopen citerade därvid fritt en i dylika förordningar ofta före-
kommande sats ur Gratianus Decreta: »De rebus ecclesiasticis dis-
ponendis laicis nulla facultas relinquitur.» (»Lekmännen har ingen
rätt att avgöra kyrkliga ärenden.») 66 )

Mer än tio år senare är tvisten ännu inte utagerad. I brev av år
1361 (dateringen osäker) och 1362 förordnar biskopen på nytt om
matskottets betalning och fastställer samtidigt i detalj de avgifter
prästerna har rätt att kräva för begravning av olika åldersgrupper,
för vigsel och kyrktagning. Det tidigare brevet är riktat tili både
prästerskapet och befolkningen. Dess formulering ger vid handen
att prästerna ibland genom att utkräva mer än tillbörligt gett folket
anledning att klaga och strejka. 67 ) I det senare brevet nämns folkets
representanter, kyrkvärdarna (»tutores»), som tillsammans med
prästen förvaltade socknens egendom.

Tre är efter Hemmings död visiterade ärkebiskop Birger Gregers-
son Åbo stift och fastställde då bl. a. att i stället för »oblaciones et
matbyrdh» skulle betalas en rågad karp säd i finska rätten och tio
mark smör i den svenska. Men ännu år 1373 måste biskop Johan

<> 4 ) REA 103.
e») REA 107. FMU 346.
66) REA 131. Decreta I, 96, 1.
ö7 ) REA 174, 175.
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Westfal vid visitation i Nyland ta itu med saken. Hän lindrade
förordningen i fråga om de fattiga och om vissa yrkesgrupper som
hade svårt att betala i smör, och därmed förefaller tvisten att ha
slutligt hiivit löst.6B )

Också i Tavastland förekom motsättningar i fråga om den kyrkliga
beskattningen, ibland, förefaller det, av våldsammare art än i andra
trakter. Redan före Hemmings tid pågick där i flere årtionden en
tvist om biskopsuppbörden, som utgick med fyra vitskinn för varje
krok. I seklets början hade ett av dessa skinn under en tid av nöd
tillfälligt efterskänkts av biskop Magnus (I), och om betalandet av
detta fjärde skinn stod sedän striden i årtionden. Under biskop
Bengts tid var Hauho-borna på grund av denna sak lysta i interdikt.
Tvister hade då förekommit också om prästavgifterna i allmänhet.
Frågan om biskopsskatten avgjordes år 1335 i samband med en
ärkebiskopsvisitation. Det var troligen vid samma tillfälle som
Uppsala-kaniken Tomas Johansson avkunnade interdikt över ett
stort antal Sääksmäki-bor, som envist vägrat betala tionde. Fem år
senare, i början av biskop Hemmings episkopat, förde kyrkoherden
i församlingen, Henrik Hartmansson, Saken tili påven och klagade
samtidigt över predikobrödernas intrång på hans rättigheter. Vi vet
ingenting om sakens vidare utveckling.69 )

Ännu långt senare förekom misshälligheter i Tavastland och också
i Satakunda. Därvarande kyrkoherdar klagade hos ärkebiskopen
av allt att döma i frånvaro. I sitt brev av år 136070)

tili befolkningen i dessa landsändar antyder ärkebiskop Peter att
upplopp och våldsamheter förekommit. Brevet talar om våld och
hotelser (»contumeliis et terroribus»), om att folket med larm och
rop (»tumultuosis clamoribus») hotat ge prästema fördärv i stället
för tionden och slag i stället for förmaningsord (»dampna pro
decimis et verbera pro verbis monitionis»). Med hot om exkommu-
nikation och interdikt uppmanade ärkebiskopen folket att fullgöra
de skyldigheter som de av ålder var förpliktade tili. För tillfället

68) REA 208, 220. Cederlöf, s. 101 ff, 215. G. Kerkkonen, Karis socken 111,
s. 166 f, 170.

e») REA 51, 60, 64, 65, 68, 72, 75, 80, 98—100. Jmfr REA 725. Cederlöf,
s. 298 f. E. Jutikkala, Sääksmäen pitäjän historia, s. 102 ff. Pirinen, Turun
tuomiokapituli, s. 331. Ds. Kymmenysverotus, s. 131, 137 ff.

70) Om datum se Handlingar och uppsatser rörande Finlands kyrkohistoria
(Lagus), I, a. 1 f.
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ville hän dock inte, skrev hän, göra något intrång på biskop Hem-
mings jurisdiktionsrätt, men hän var säker på att denne också, om
så befanns nödvändigt, med iagens medel skulle tvinga befolkningen
att ge sinä präster vad dem tillkom,71 )

År 1347 fastställde konung Magnus att spannmålstiondet tili
prästerna skulle betalas direkt från åkern och att en sockenbo, som
av sin präst anklagades för oriktig tiondebetalning, genom två
vittnen kunde bestyrka att hän fullgjort sin skyldighet, Ungefär
samtidigt förordnade konungen att biskopen liksom dittills skulle få
uppbära en »formark» i smör i Nyland och vissa andra delar av
stiftet. Det är fråga om ett bidrag tili kollektorernas utgifter, som
betalades i smör i de landsdelar, där biskopens del av tiondet, »nebbe-
skatten», också betalades i denna vara.72 ) Också dessa förordningar
antyder att tvister förekommit.

Under biskop Hemmings sista år vägrade invånarna på Helga
kungsgård och deras grannar i Bjärnå att betala underhåll åt
kyrkans uppbördsmän vid insamlandet 'av tiondet. De hade i sam-
band med tvisten helt nekat att betala tionde. Under belägringen av
Åibo slott utfärdade konung Albrekt hösten 1364 ett brev tili kungs-
gårdens invånare om saken, Brevet upprepades i strängare ordalag
och med hot om höga böter i januari 1365.1 februari befriade kaniken
Vinald i Kimito Helgå-borna, som lovat lydnad, från den exkommu-
nikation de ådragit sig. Men i mars följande år hade de brutit sitt
löfte och fick på nytt ett varnande brev från kaniken. Det var kanske
i samband med dessa motsättningar som ärkebiskop Birger tre år
senare vid sin visitation bl. a. fastställde förordningen att socken-
borna gemensamt skulle bestå tiondeinsamlarna med ett mål mat
och med hö för deras hästar den dag de höll på att samla in tiondet
från deras åkrar.73 )

Folkets missnöje gällde inte enbart de kyrkliga skatterna. Redan
år 1347 hade Helgå-borna hos konung Magnus klagat över de stora

7i REA 172, Cederlöf (s. 234) har något missförstått brevet. J. W. Wallin-
heimo, Hämäläisten suhtautuminen kirkkoon (FKHSH 47), s. 49 ff. Pirinen,
Kymmenysverotus, s. 119.

72) REA 118, 123, 125. UUB Kl 2 A säger om biskopsskatten: »Nebbeskatter
soluitur pro tertia parte decimarum et foremark pro expensis collectorum.»
Porthan, 11, s. 464. Se V. Voionmaa, Kirkollisen verotuksen kysymyksiä, s. 118
ff. Kerkkonen, aa, s. 168 f. J. Gardberg, Kimitobygdens historia, I, 1, s. 69 f.
Pirinen, Kymmenysverotus, s. 44, 76.

73) REA 182, 189, 190, 197, 208. Cederlöf, s. 234.
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bördor som konungens fogdar lade på dem i form av körslor och
dagsverken. 74 ) Liknande förhållanden rådde också på andra håll.
Som jag i ett annat sammanhang närmare skall visa, blev de skatte-
bördor kronan lade på befolkningen vissa tider så betungande, att
biskopen måste föra folkets taian. Också motsättningarna i fråga
om de kyrkliga utskylderna kan ha samband med de ännu större
statliga skatterma och gärderna. Att missnöjet ofta riktades mot
den kyrkliga uppbörden, berodde inte nödvändigt på att denna var
den mest betungande, utan kanske på att prästerna inte hade samma
maktmedel att genomdriva sinä krav som de världsliga myndig-
heterna.

De statuter och förordningar som bevarats från Hemmings bis-
kopstid bar gett oss några glimtar av de problem Hemming hade
att ta itu med i samband med sin ämbetsutövning. Som vi redan
antytt, ger de dock en ensidig och ytlig bild av Hemming som herde
för sitt stift. Vi vet ingenting om hur förordningarna i praktiken
tillämpades. Ännu mindre vet vi om de många sidor av biskopens
förhållande tili sinä präster och stiftsbor som inte förevigats i några
urkunder. Hilden måste här kompletteras med vad jag i ett tidigare
kapitel skrivit om människan Hemming.

FMU 523.
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VII. Hemmings resa till Frankrike

BIRGITTA OCH HENNES REVELATIONER

I ett tidigare kapitel har jag omtalat biskop Hemmings vänskap
med den heliga Birgitta. Hemming ägde Birgittas förtroende och
respekterades av henne för sitt mod och sin fromhet. Hon anför-
trodde honom också ett särskilt uppdrag att föra hennes budskap
tili påven och tili konungarna i Frankrike och England.

En av Birgittas ai Ira första revelationer har nedtecknats i den
prolog som magister Mattias skrev tili en samling av revelationema.
Denna revelation, som är riktad tili riddarståndet i det svenska
riket, har ett tema, som ofta återkommer i hennes senare revelatio-
ner. Den uppmanar tili kamp mot tre allmänt utbredda laster,
penningbegär, högmod, lösaktighet. Den ställer därvid människornas
synd och otacksamhet i kontrast tili Kristi lidande kärlek. 1 )

Fastän Birgittaa tidigaste revelationer sålunda var riktade tili
hennes egen samhällsklass och hennes närmaste omgivning, saknade
hon inte blick för vidare sammahhang. Hennes resor, bl. a. tili Com-
poatella i Spanien, hennes umgänge med lärda prästmän, som stu-
derat i Paris och besökt Avignon och Horn, hennes vistelse vid konung
Magnus hov, där den flandriska drottningen Blanka inte var den
enda utlänningen, hennes mogna intellekt och livliga lantasi allt
bidrog tili att öppna hennes blick för internationella sammanhang.
Hon såg den västerländska kristenheten som en enhet, och tidigt
var hon på det klara med att de laster och synder som hon upptäckt
i sin närmaste omgivning hara var en liten utväxt på den dödliga
kräftskada som hotade hela kristenheten. Denna syn, som djupt
skakade henne, återspeglas i många av revelationema.

Birgittaa revelationer visar tydligt att hon inte heller var okunnig
om det historiska skeendet i Europa vid denna tid. Hon kände tili
det krig mellan Frankrike och England som pågått sedän slutet av
1330-talet och i vilket drottning Blankas hemland Flandern var

!) Se K. B, Westman, Birgitta-studier, s. 105 ff,
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invecklat på Englands sida.2 ) Redan under sin resa tili Spanien hade
Birgitta kunnat se spår av krigets härjningar i Frankrike. Färska
nyheter kom tili Norden med de många prästmän och studerande
som vistades vid högskoloma i Frankrike eller kurian i Avignon.
Med dem kom också ryktet om att simoni, prål och sedeslöshet gripit
djupt omkring sig vid den påvliga kurian, Inte ens påven själv kunde
fritas från tadel, väre sig det gällde hans personliga vandel eller det
sätt hän bar ansvaret för kyrkan.

Den som fördomsfritt läser Birgittas uppenbarelser kan inte på
allvar påstå att Birgitta var en medveten hycklerska, som klädde
sinä egna önskningar och sitt maktbegär i revelationens form.
Naturligtvis är revelationema färgade av hennes starka personlighet
och kanske också av hennes biktfäders inflytande. Men själv såg hon
dem som budskap som getts henne av Gud, än för hennes egen
räkning, än för att förmedlas åt bestämda personer eller grupper.
Tili det senare slaget hör de revelationer som intresserar oss i detta
sammanhang de budskap tili påven Klemens VI och konungarna
i Frankrike och England som frambars av biskop Hemming och
priorn Peter av Alvastra. Birgitta ansåg det ytterst viktigt att dessa
revelationer nådde sinä adressater. I flere av sinä övriga revelationer
nämner hon Hemmings kommande resa och ger instruktioner för
densamma. Innan jag går närmare in på frågan om avsikten med
och tidpunkten för Hemmings resa, vill jag redogöra för vad vi ur
revelationema kan utläsa om densamma.3 )

2 ) När konung Filips svåger Robert av Artois råkade i onåd hos den franske
härskaren, sökte hän skydd hos drottning Blankas bror Johan II av Namur,
som var hans systerson. Därifrån for hän vidare tili England. Johan och två av
hans bröder sökte upp sin morbror i England och stred på Englands sida mot
skottarna, varvid de år 1333 togs tillfånga. (Chronique de Jean le Bel, I, s. 95 f,
113 ff.) Drottning Blanka hade alltså redan före krigsutbrottet mellan England
ooh Frankrike anledning att sympatisera med England.

3 ) Resan har mera utförligt behandlats av Jaakkola (Piispa Hemmingin
retki paavin luokse v. 1346—47. FKHSÅ 1912). Ds, Kuningas Maunu E. unioni-
politiikka, s. 409 ff. Se också Westman, s. 12 ff, S. Kraft, Textstudier, exkursen
s. 185 ff, som i huvudsak refererar Jaakkola.
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REVELATIONER I SAMBAND MED RESAN

Vi har i annat sammanhang utförligt refererat två revelationer,
som gett levande glimtar av biskop Hemmings och Birgittas vän-
skaip.4) I båda dessa revelationer, som härstammar från tiden om-
kring eller efter år 1345, nämns också Hemmings kommande upp-
drag. I Rev. extr. 104 säges att Hemming skulle föra Guds ord tili
konungar och biskopar (»— et quod ipse verba Dei coram regibus
et pontificiibus portabit.»). I Rev. extr. 85 säger Kristus att hän vill
sända Hemming, inte tili hedningarna, som andra av sinä vänner,
utan tili de dåliga kristna, en långt svårare uppgift. Tiden för resan
anges tili kommande påskhögtid: »In pascha nunc appropinquante
videat, vt sit paratus ire negocium meum. Ipse quippe ponet nucleum
in pingui terra, qui pinguescet in multis et fructum faciet. Nucleus
iste verba mea sunt, terra vero saneta ecclesia, que a sapientibus
exarata fructifera fiet. Ideo vadat securus, ego ero cum eo in corde
et in ore.» (»Vid nu instundande påsk må hän se tili, att hän är
beredd att gå mitt ärende. Hän skall lägga en nötkärna i fet jord,
och den skall frodas hos många och bära frukt. Denna nötkärna är
minä ord, och jorden är den heliga kyrkan, som plöjd av de visa skall
bliva fruktbar. Sålunda må hän gå i trygghet. Jag skall vara med
honom i hjärtat och i munnen.»)

Av innehållet att döma förefaller det sorti om Rev. I: 52, som i sin
senare del handlar om Hemmings uppdrag, vore av ännu tidigare
datum än de nyss nämnda och hade tillkommit redan innan Birgitta
haft tillfälle att personligt tala om saken med Hemming. Revelatio-
nen uppmanar nämligen magister Mattias (jmfr Rev. I: 3, declara-
tio) att visa dessa nedskrivna ord (»hec verba conscripta») först åt
ärkebiskopen och sedän åt en annan biskop för att slutligen över-
sända (»transmittat») dem åt en tredje. s ) Denne tredje, som tydligen
är biskop Hemming, får ett långt budskap med en enträgen upp-
maning att för Kristi kärleks skull mottaga sitt uppdrag.

»Die eciam ei ex parte mea, ego sum creator tuus et Redemp-
tor animarum. Ego sum Deus, quem pre ceteris diligis et amas.

4 ) Rev. Ext.r. 104 och 85. Se ovan s. 88 ff.
5 ) Det har ibland felaktigt angivits att Hemming fört Birgittas budskap tili

ärkebiskopen. Brilioth, Den senare medeltiden, s. 197. Lunden, Medeltidens
religiösa litteratur, s. 156.
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Considera et vide quod anime quas redemi sanguine meo sunt
sicut illorum anime qui ignorant deum et sunt captiue a dya-
bolo tam horribiliter, quod in omnibus memibris punit eas
quasi in prelo arto. Propterea si vulnera mea sapiunt tibi in
animo, si flagellacionem meam et dolorem alicuius reputacio-
nis habes, ostende operibus tuis quantum me diligis. Et verba
mea que proprio ore loqutus sum, in publicum venire facias,
et ad caput ecclesie personaliter defer. Dabo enim tibi spiri-
tum meum, quod vbicunque duorum fuerit dissensio, in nomine
meo ex virtute tibi data confederare possis, si crediderint.
Insuper et ad maiorem euidenciam verborum meorum, eorum
testimonium tecum ad pontificem deferes, quibus verba mea
sapiunt et delectant. Princeps autem terre quem in
membrum meum elegi, et vere meum feci, viriliter adiuuabit
te, et necessaria pro via de bonis bene acquisitis ministrabit.»

(»Säg honom även å minä vägnar: Jag är din Skapare och själarnas
återlösare. Jag är Gud, som du älskar över allting. Se och skåda hur

de själar som jag återlöste med mitt blod är som deras själar, vilka
inte känner Gud, och är så grymt fjättrade av djävulen, att hän pinar
dem i alla lemmar som i en hård press. Därför, om minä sår smakar
dig i din själ och om du något besinnar min hudflängning och min pina,
visa genom dina gärningar hur mycket du älskar mig. Och minä ord,
som jag har taiat med min egen mun, skall du låta komma tili offentlig
kännedom och själv bära fram tili kyrkans huvud. Jag skall nämligen
ge dig min ande, så att du, varhelst det råder osämja mellan två, i mitt
namn och av den kraft som blivit dig given, skall kanna försona dem,
om de tro. Och dessutom skall du, tili ytterligare förtydligande av minä
ord, tili påven föra med dig deras vittnesbörd för vilka minä ord smakar
väl och ger glädje Men landets herre, som jag utvalde tili min
lem och i sanning gjorde tili min, hän skall manligen hjälpa dig och

förse dig med förnödenheter för resan av väl förvärvade gods.»)

Närä samband med denna revelation har Rev. extr. 51 samt några
meningar i en tredje revelation, som finns bevarad endast i en
birgittinnorsk version. Den sistnämnda innehåller ett budskap tili
konung Magnus där det bl. a, står: » |}u skalt jjäim födha säm
min ord föra. Ok (jäm säm gudhi tiäna.» 6)

6 ) Klemming, IV, s. 459. Neovius, Akter, s. 174. Litet senare i samma revela-
tion följer ett av Jaakkola citerat stycke: »mz py vil ek nu ypna en port, per
ek vil i ganga. pz är karela ok heedninga hugh —» (Jaakkola, Piispa Hemmin-
gin retki, s. 207 f.)
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Rev. extr, 51 är mycket lång, och vi skall återkomma tili den i
annat sammanhang.7 ) Den är delvis riktad tili ärkebiskopen, som
bl. a. får en lång påminnelse om den romerska kurians förfall, dels
tili konungen, som uppmanas snarast möjligt gå mot fienden, dels
tili biskop Hemming, som får följande budskap:

»Episcopo Aboensi precipio, vt negocium ad summum ponti-
ficem deferat, cui precipio nihil diminuere sed permitto adde-
re, que ad honorem Dei sunt et salutem animarum.»

(»Biskopen av Åbo befaller jag att hän tili påven framför ärendet,
och jag förbjuder honom att minska därpå, men jag tillåter honom att
lägga tili vad som tjänar min ära ooh själarnas frälsning.»)

Ytterligare en revelation, Rev. VI: 34, ger instruktioner för resan,
särskilt för fredsmedlingen mellan konungarna. Den handlar om två
personer, som får Konungens särskilda uppdrag. Den ene (troligen
Peter av Alvastra) får Konungens krona, en Symbol för makten att
utdriva onda andar. Den andre får Konungens sköld, som stiftar
fred mellan tvistande. Det sista stycket i denna revelation lyder:
(Maria talar:)

»Deinde dicetur ex parte mea alteri qui habet clipeum. Tu
sepe me misisti quasi nuncium tuum ad deum, et rogaui filium
meum pro te. Nunc ego rogo te vt tu vadas nuncius meus ad
summum caput ecclesie, quia eciam si sederit ibi lucifer, verba
filii mei secundum eius voluntatem perficientur. Cum autem
venerit in Franciam, conuentis ante se principibus, dicat in
audiencia eorum hec verba; Deus, qui est cum patre et spiri-
tu sancto creator omnium rerum qui dignatus est descen-
dere in viscera virginea et vnire diuinitatem suam humanitati,
non tamen separans se a diuinitate, qui fixit sic caritatem
suam ad hominem, vt cum videret lanceam et acutos clauos
et omnia instrumenta mortis ante se, magis voluit mori

quam charitatem ad hominem fixarn relinquere. Ipse
propter suam passionem vos coniungat in unum cor, qui hac-
tenus fueratis dissociati. Deinde sicut spiritus meus informa-
bit eum, proponat eis penas inferni, gaudium iustorum et
retributionem iniquorum.»

") Se nedan kap. VIII, frågan om stiftsgränsen.

REVELATIONER I SAMBAND MED RESAN
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(»Säg därefter å minä vägnar tili den andre, som har skölden: Du

sände mig ofta som ditt bud tili Gud, och jag bad tili min Son för dig.
Nu beder jag dig att du går som mitt bud tili kyrkans överhuvud, ty
även om Lucifer sutte där, skall min Sons ord fullbordas enligt hans
vilja. Men när hän anlänt tili Frankrike och furstarna kömmit samman
inför honom, må hän inför dem uttala dessa ord: Gud som jämte Fadem
och den helige Ande är alltings Skapare hän som värdigats ned-
stiga i Jungfruns sköte och förena sin gudom med mandomen utan att
dock skilja sig från gudomen, hän som älskade människan så, att hän
när hän såg spjutet, de vassa spikarna och alla dödsredskapen framför
sig, hellre ville dö än avstå från den kärlek som hän hade tili
människan, hän må för sin pinas skull förena tili ett hjärta er som
hittills var sömdrade. Sedän må hän, såsom min ande inger honom,
framställa för dem helvetets kval, de rättfärdigas glädje och de ondas
vedergällning.»)

Av alla dessa revelationer framgår det tydligt att Hemmings
uppdrag framför allt omfattade två ting, att föra »hec verba con-
scripta», »verba Dei», »negocium» tili påven Klemens samt att söka
media fred mellan konungarna i Frankrike och England. Konung
Magnus förväntades bekosta resan, och av revelationernas formule-
ring framgår det tydligt att Birgitta hade mycket stora förväntnin-
gar i fråga om resultatet av beskickningen.

Men vad omfattade nu dessa »verba Dei», detta »negotium», som
skulle föras tili påven? Ordet »negotium» användes under medel-
tiden oftast i betydelsen »sak» eller »ärende», inte »underhandling»,
och det kan alltså syfta på nastan vad som helst.s )

Många enstämmiga källor vittnar om att Hemming förde tili
påven en direkt tili kyrkans överhuvud riktad uppenbarelse, Rev.
VI: 63. I den överskrift som redan i tidiga handskrifter fogats tili
revelationen i fråga anges detta tydligt, I Codex Falkenberg står
överskriften avskriven som en särskild revelation (IV: 136):

»Christus per duos annos ante iubileum dat sponse verba
hic contenta et precipit lila mittere pape clementi quinto
(:sexto), scilicet quod faceret pacem inter reges francie et
anglie, et quod veniret in Ytaliam et annunciaret annum
iubileum. Et hanc reuelacionem portauerunt dominus hem-

s ) Jmfr Jaakkola, Piispa Hemmingin retki, s. 208. R. Steffen, Den heliga
Birgittas uppenbarelser, s. 306 f.
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mingus episcopus aboensis et frater Petrus prior monasterii
aluastra cysterciensis ordinis de regno swecie.»

(»Två år före jubelåret ger Kristus åt bruden de ord som här följer
och befaller henne sända dem tili påven Klemens den femte (:den
sjätte), d. v. s. att han skulle stifta fred mellan konungarna i Frankrike
och England och att han skulle komma tili Italien och förkunna jubel-
året. Och denna revelation förde herr Hemming, biskop i Åbo, och
broder Peter, prior för cisterciensklostret i Alvastra i Sveriges rike.»)

Därefter följer som Rev. IV: 137 en revelation som är identisk med
VI: 63.9 ) Också i Codex Helsingfors (Nordenskiöld) finns en lik-
nande överskrift tili Rev. 6: 63. 10 ) Birgittas biktfar Alfons av Jaen
skrev år 1378 eller 1379 i en kommentar tili samma revelation:

»Quam revelationem dicta saneta domina misit eidem Papae
Clementi dicto tempore» (»— ante annum jubilei —») cum
domino Henrico (:Hemmingo) episcopo Habuensi, et cum
quodam saneto viro Petro, priore Alvastri Ordinis Cisterci-
ensis, qui nunc est hic cum filia dicta domina Birgitta in
curia, qui prior fuit confessor beata Birgitta triginta an-
nis.»ll)

(»Denna revelation skiekade nämnda heliga fru tili densamme påven
Klemens vid nämnda tidpunkt» (»före jubelåret») »med herr Henrik
(:Hemming) biskop i Åbo och med en viss helig man Peter, cisterciens-
prior i Alvastra, som nu är här i kurian med nämnda fru Birgittas
dotter, denne prior var i trettio år den saliga Birgittas biktfar.»)

I samband med Hemmings Paris-studier bar jag redan anfört en
paragraf i Birgittas kanonisationsakter, som antagligen ursprung-
ligen värit en del av det s. k. Biktfädernas Vita. Den lyder i sin hel-
het:

»Ex mandato eciam Christi pape Clementi tunc reetori
ecclesie Dei litteras scripsit, in quiibus continebatur eius vita,
eiusque actus, eiusque judicium futurum si se corrigere non
curaret, et hanc litteram quidam deuotus episcopus qui in
scolis discipulus pape Clementis fuerat sibi portauit ex regis

9 ) Codex Falkenberg finns tryckt i faksimilupplaga. Dessa rev. finns på
fol. 172 r.

10 ) A. Jörgensen, En Birgitta-handskrift, s. 57 f.
11 ) Acta sanctorum, Oct. 4, s. 428. Jaakkola, Pyhä Hemmingin retki, s. 202.
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voluntate et omnium episcoporum et magnatum regni Swecie
supradicti.»l2 )

(»På Kristi befallning skrev hon också tili påven Klemens, som då
var ledare för Kristi kyrka, ett brev, som handlade om hans liv och

verksamhet och kommande dom, såframt hän inte brydde sig om att
bättra sig, och detta brev fördes tili honom av en from biskop, som vid
universitetet värit påvem Klemens elev, på konungens och alla biskopars
och stormäns i Sveriges rike önskan.»)

Det referat som här ges av brevet tili påven Klemens stämmer på
alla punkter, som vi skall finna, med innehållet i Rev. VI: 63. Alla
dessa källor är överens om att en huvudavsikt med Hemmings besök
hos påven var att överlämna denna uppenbarelse. Jag skall åter-
komma tili frågan om Hemming också hade andra uppdrag vid
påvestolen.

Flere av de citerade revelationerna bar gett vid handen att biskop
Hemming personligen skulle försöka media fred mellan konungarna
i Frankrike och England. Birgitta väntade t. o. m. enligt Rev. VI: 34
att hän skulle ha tillfälle att sammanträffa med båda konungarna
samtidigt. Också tili konungarna skulle hän i första hand överlämna
några av Birgittas revelationer. Detta framgår tydligt av ett avsnitt
i prior Peters av Alvastra depositio i Birgittas kanonisations-
process.l3) På tai om konungarna sägs det att de var föga välvilliga
då det gällde att mottaga »verba Dei eis transmissa cum ipso epis-
copo per beatam Brigidam, scilicet reuelaciones illas tangentes
reges et guerram regnorum Francie et Anglie in modum pacis
fiende inter eos, que reuelaciones continentur in quarto libro, ciii,
ciiij et cv capitulis». (»— de Guds ord som den saliga Birgitta sänt
tili dem genom samme biskop, d. v. s. de revelationer som berör
konungarna och kriget mellan Frankrike och England med avsikt
att stifta fred mellan dem, dessa revelationer återfinns i fjärde
boken, kapitel 103, 104 och 105.»)

Förrän vi drar några vidare slutsatser, vill jag undersöka de
revelationer som Hemming förde med sig tili påven och tili konun-
gama: Rev. VI: 63 samt Rev. IV: 103—105. Jag vill också söka
skissera en bakgrund tili revelationerna i fråga, både beträffande

12 ) Acta et proc. s. 105. Jmfr F. Hammerich, Den hellige Birgitta, s,

127, 139.
13 ) Acta et proc. s. 512.



159

påven Klemens VI och hundraårskriget. Av naturliga skäl måste
jag dock härvid begränsa mig tili det väsentliga.

REV. VI: 63 OCH PÅVEN KLEMENS VI

Rev. VI: 63 är skriven i form av ett budskap från Kristus själv
tili kristenhetens högste ledare. Den börjar med att uppmana påven
att stifta fred mellan konungarna samt att komma tili Italien för
att där förkunna ett frälsningens och nådens år. Därefter förebrår
revelationen påven för hans förflutna och manar honom tili bättring.
Det krävdes inte så litet mod att tili en påve överräeka ett brev
med sådant innehåll:

» Attende eciam ad tempora priora in quibus audacter
ad iram prouocasti me et silui. In quibus fecisti que voluisti
et non debuisti, et ego quasi non iudicans paciens fui, quia
tempus meum nunc appropinquat et exquiram a te negligen-
ciam et audaciam temporis tui. Et sicut per omnes gradus
ascendere te feci, sic descendes spiritualiter per alios gradus
quos experieris veraciter in corpore et anima, nisi obedieris
verbis meis, et silebit lingua tua magniloqua. Et nomen tuum
quod vocasti in terris in obliuione et obprobrio erit in con-
spectu meo et sanctorum meorum. Exquiram eciam a te quam
indigne, permissione tamen mea, ad omnes gradus ascendisti,
quod melius ego deus scio quam tua negligens consciencia
recordatur. Queram quoque a te quantum in formacione
pacis regum tepuisti et quantum ad aliam partem declinasti.
Insuper non erit in obliuione qualiter cupiditas et ambicio in
ecclesia tempore tuo floruit et aueta est, et quod multa refor-
mare et emendare potuisti sed tu amator carnis noluisti. Surge
igitur antequam nouissima hora tua appropinquans ueniat et
negligencias priorum temporum penultimo tempore zelando
extingue. Si autem dubitas cuius spiritus verba ista sint, Ecce
regnum et persona nota sunt in quibus stupor et mirabilia
facta sunt. Et nisi paciencia mea seruasset te iam
profundius vltra alios predecessores tuos descendisses. Ergo
inquire in libro consciencie tue et vide si veritatem loquor.»

REVELATIONER I SAMBAND MED RESAN
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(» Tänk även på de gångna tiderna, då du förmätet retade mig
tili vrede och jag teg, då du gjorde det du ville och ej det du borde och
jag var tålmodig, som om jag ej ville döma. Nu nalkas nämligen min
tid, och jag skall kräva räkenskap av dig för din forna försumlighet
och förmätenhet. Och liksom jag lät dig stiga uppför alla trappsteg, så
skall du nu andligen stiga nedför andra trappsteg, vilka du sannerligen
skall få erfara i kropp och själ, såframt du inte lyder minä ord och din
stortaliga tunga icke tystnar. Och ditt namn som du burit på jorden
skall falla i glömska och vanära i min och minä helgons åsyn. Jag skall
också ställa dig tili ansvar för hur ovärdigt du (dock med min tillåtelse)
stigit uppför alla trappsteg, vilket jag Gud vet bättre än ditt för-
sumliga samvete kommer ihåg. Jag skall också ställa dig tili ansvar
för hur ljum du värit i att stifta fred mellan konungarna och hur mycket
du lutat mot ena sidan. Det skall inte heller förgätas hur girigheten och
ärelystnaden på din tid blomstrat och tilltagit i kyrkan och att du kunde
ha reformerat och förbättrat många ting, vilket du, köttets älskare,
inte ville. Stå därför upp, innan din yttersta timme, som nalkas, kommer
och gottgör den förflutna tidens försumlighet genom din nitälskan i

elfte stunden. Men om du tvekar om vems ande som ingett dessa ord,
så är det rike och den människa, med vilka häpnadsväckande och under-
bara ting skett, bekanta nog. - Om inte mitt tålamod hade
bevarat dig, hade du redan störtat djupare än somliga av dina före-
gångare. Sök alltså i ditt samvetes bok och se om jag talar sanning.»)

Denna revelation innehåller flere allvarliga beskyllningar mot
påven Klemens. En del av de allmänna anklagelserna i fråga om
påvens och hans underlydandes moral kan jag här inte gå in på.
Men två av de mera konkreta beskyllningarna ville jag gärna jäm-
föra med vad vi ur andra källor kan få veta om påven Klemens.
Birgitta anklagar honom för att på ett ovärdigt sätt ha stigit uppför
alla ärans trappsteg och för att ha värit ljum och partisk, då det
gällt att stifta fred mellan konungarna.

De viktigaste fakta om påven Klemens ungdom har redan givits
i annat sammanhang. 14) Jag vill här bara påminna om att hän fick
magistergraden i teologi, för vilken hän dock förefaller att ha ägt
erforderliga kunskaper, på rekommendation aiv den franske konun-
gen och påven Johannes XXII. Om mäktiga vänners inflytande
vittnar också i övrigt hans snabba karriär och hans ackumulation
av olika värdigheter. Hän var tidigt aktiv i politiken. Från år 1328
framåt var hän vid upprepade tillfällen den franske konungens

14 ) Se ovan s. 40 ff.
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sändebud vid underhandlingar med den engelske konungen i Eng-
land och Frankrike. 15 ) När ett stort korståg mot turkarna, som
aldrig blev av, förbereddes under kung Filips ledning, höll ärke-
biskopen Petrus Rogerii (den blivande påven) predikan vid den
högtidliga gudstjänst som skulle inleda korståget år 1333. 16 ) Föl-
jande år var hän konung Filips sändebud vid påvevalet, och år 1337
var hän en av den franske konungens underhandlare, när påven
Benedikt sökte avvärja kriget mellan Frankrike och England. När
kriget brutit ut, var hän år 1338 franskt sändebud vid påvens försök
tili fredsmäkling. l7 ) Samma år blev hän kardinal. I flere år hade
hän värit franske konungens kansler och sigillbevarare. Å andra
sidan var hän ibland också påvens sändebud hos den franske konun-
gen.lB)

Den nyutnämnde kardinalen Petrus Rogerii utverkade åt sig ett
stort antal kanonikat, klosterpriorat och andra värdigheter i fem
eller sex olika stift. Också åt hans släktingar och tjänare gavs ett
flertal prebenden och beneficier. 19 ) Blott ett par år därefter, år 1342,
valdes Petrus tili påve under namnet Klemens VI. Det sägs att
konung Filips sändebud, hans äldste son, kom för sent tili konklaven,
men att konungens kandidat dock hade blivit vald. I varje fall kan
det inte förvåna oss att motparten påstod att Klemens VI nått sin
höga värdighet, »stigit uppför ärans högsta trappsteg», på ett
ovärdigt sätt. I ett brev som två kardinaler efter valet sände tili
konung Edvard i England betonades det kanske nastan alltför efter-
tryckligt att valet skett enhälligt, genom gudomlig inspiration, utan
yttre inflytelser. Det framhölls också att påven var född i Guyenne,
att hän som ärkebiskop av Rouen genom förläningar var kung
Edvards vasall samt att hän var fredsälskande och opartisk.2o )

Birgittas revelation beskyllde påven Klemens för att ha värit
ljum, när det gällde att stifta fred mellan konungama och partisk
för den ena parten.

15 ) Se t. ex. E. Deprez, Les preliminaires de la Guerre de Cent Ans, s.
39 f. 58, 97. Foumier, Pierre Roger, s. 212 ff.

16) Deprez, aa, s. 99. Också de nordiska länderna fick påvebullor om kors-
tåget. FMU 408, 419, 444.

«) Deprez, aa, s, 104, 143, 148, 201.
18 ) Mollat, Les papes d'Avignon, s. 270 f. Deprez, aa, s. 308. Vidal, 11, 6375.
19) Vidal, 11, 5595, 6626—30, 6710, 6751, 6759, 6791, 6799, 7020, 7333, 7336,

7341, 7752, 8583.
20 ) Rymer, 11, del 2, s. 123. Adamus Murimuthensis, Appendix, s. 224 ff.

Mollat, s. 80 f.

REV. VI: 63 OCH PÅVEN KLEMENS VI
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Redan under Benedikt XII :s tid hade fredsförhandlingar förts
under påvlig ledning och år 1340 lett tili ett första stillestånd, som
dock snart hade brutits på grund av den nya tvisten om arvsföljden
i Bretagne. Förhandlingarna återupptogs av Klemens VI genast
efter påveskiftet. Två veckor efter hans kröning fick två kardinaler
vidsträckta fullmakter att media fred och lyckades år 1343 få tili
stånd stilleståndet i Malestroit.2l ) Omedelbart därefter började vid-
sträckta förberedelser för en fredskonferens i Avignon, varom
många påvliga brev utfärdades.22 )

Fredskonferensen började i oktober 1344 och fortsatte lamt in på
det nya året. Den leddes dels av påven personligen, dels av därtill
förordnade kardinaler. Förhandlingarna strandade på engelsmän-
nens envisa fasthållande vid den dynastiska synpunkten, Edvards
förmenta rätt tili den franska tronen. Det minsta de krävde var att
Edvard skulle inneha Guyenne utan vasallskap. Bland förslagen
från påvestolens sida fanns ett om ett giftermål mellan en son tili
Edvard och en dotter tili den franske konungen.23 )

Pastan fredsunderhandlingarna runnit ut i sanden, fortsatte Kle-
mens att arbeta för freden, sedän kriget brutit ut på nytt sommaren
1345. I september sändes en ärkebiskop att media, och kort därefter
fick åter två kardinaler underhandlingsfullmakter. De hann dock inte,
som ämnat var, tili England, förrän kung Edvard sommaren 1346
landade i Normandiet. Hela tiden medan striderna pågick, fortsattes
underhandlingarna, men efter framgången vid Crecy i augusti 1346
var kung Edvard mindre än förr benägen att pruta av på sinä krav.
Först efter Calais’ fall fick man i september 1347 tili stånd ett
vapenstillestånd genom kardinalernas medling. Det förnyades med
jämna mellanrum ända tili april 1354, men fientligheterna fortsatte
dock i smått i olika delar av landet.24 ) Nya fredsförhandlingar
planerades 1349 med tanke på det kommande jubelåret, och allt
emellanåt fick nya medlare sinä fullmakter. Förhandlingarna var
dock ännu resultatlösa, när påven Klemens dog i december 1352,
Två år tidigare hade kung Filip av Frankrike avlidit.2s )

21 ) Denifle, La Guerre de Cent Ans, s. 18 f. Deprez, Clement VI, Lettres
closes, I—II, n. 94—153, 292.

22) Deprez, Clement VI, n. 315, 326 f, 581, 593 f, 657, 743, 759, 1039, 1043 etc.
23) Deprez, La conference d'Avignon, s. 301 ff. K. de Lettenhove, CEuvres

de Froissart, XVIII, s. 221 ff.
24) Bliss, 111, s. 1 ff. Rymer, 111, s. 20 ff.
25) Rymer, 111, s. 48 ff. E. Perroy, La Guerre de Cent Ans, s. 102.
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Man kan knappast beskylla Klemens VI för att inte ha försökt
media fred. Som synes fortgick medlingen oavbmtet. Men man kan
fråga sig om Klemens själv fransman och tidigare djupt enga-
gerad i kung Filips tjänst som påve kunde eller ens försökte vara
neutral i sin medling. Det är sant att Edvards krav var oresonliga
sedda från Frankrikes synpunkt, och medlingen var i varje fall
ingen lätt uppgift. Det finns dock, frånsett det ekonomiska under-
stöd påven gav Filip2 6), några bevarade brev från påven tili kung
Filip och tili drottning Johanna av Navarra (dotter tili kung Ludvig
X) som vittnar om en betänklig partiskhet. 27 ) Vid några tillfällen
sände påven t. o. m. kopior av sin brewäxling med den engelske
konungen tili konung Filip.2B ) Å andra sidan kunde hän i frågor,
som gällde kyrkans rättigheter, uppträda med bestämdhet och
auktoritet också gentemot Filip.2 9)

Birgittas anklagelser mot påven Klemens om ljumhet och partisk-
het i fråga om fredsmedlingen förefaller i varje fall att bygga på
underrättelser från rätt väl initierat håll, och snarast från sådana
som i den engelsk-franska konflikten tog parti för England. 3o )

REV. IV: 103—105 OCH HUNDRAÅRSKRIGET

Efter att ha skisserat den politiska bakgrunden, vill jag närmare
undersöka de tre revelationer som Birgitta sände tili konungarna i
England och Frankrike. Birgittas syn på påven Klemens kan i viss
mån ge oss en nyckel också tili dessa revelationers ofta dunkla
utsagor.

26) Medan fredskonferensen i Avignon pågick år 1344, fick Filip av påven
två års korstågstionden sora krigsunderstöd. (Bliss 111, n. 1250.) Från november
1345 tili februari 1350 lånade Klemens åt dan franske konungen mer än 592.000

floriher. Mollat, s. 84, not. 4.)
27) Som exempel kan nämnas ett brev tili drottning Johanna år 1344 (Bliss,

111, n. 1308), väri påven omtalar att han inte gett kung Edvard en begärd
dispens för giftermål mellan dermes äldste son och en dotter tili Johan av
Brabant. I stället hade han föreslagit ett giftermål med drottning Johannas
dotter Blanche. I ett brev tili kung Filip i mars 1345 (Bliss, 111, n. 1574)
rapporterade påven att fredsförhandlingarna gick dåligt och bad kungen bereda
sig på förnyat krig.

28) Bliss 111, 1587, 1597.
29 ) Mollat, s. 272.
30 ) Redan den samtida engelska krönikeskrivningen beskyllde påven för

partiskhet. Se t. ex. Chronicon Anglias, s. 13, 25, Adamus Murimuthensis' krö-
nika, s. 152 ff, 177 ff. Se också Mollat, s. 264 ff, 282 f. Fournier, s. 218.
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I den första revelationen (IV: 103) hör Birgitta Frankrikes
skyddshelgon Dionysius be tili Guds Moder för Frankrike. Hän
beskriver krigets fasor;

»Tu quippe vides quante anime periclitantur omni hora, et
hominum corpora quasi bestie prosternuntur, et, quod grauius
est, anime infinite quasi nix descendunt in infernum. »

(»Du ser ju hur själar svävar i fara varje stund, hur människors
kroppar kastas tili marken som villebråd, och, vad värre är, hur odödliga
själar som snöflingor far ned tili helvetet.»)

I Rev. IV: 104 ber Maria tili sin Son för Frankrike. Hon beskriver
därvid de stridande konungarna som två vilda djur. Det ena djuret
har en outsläcklig hunger, det andra önskar stiga högre än alla
andra. Det ena anfaller det andra från ryggen och söker linna vägen
tili dess hjärta för att döda det. Det andra söker från bröstet nå tili
hjärtat.

»In istis duaibus bestiis intelliguntur duo reges, scilicet
francie et anglie. Rex alter non saciatur, quia bellum suum
est ex cupiditate. Rex alius nititur ascendere Quelibet
istarum bestiarum desiderat alterius mortem Ille vero
querit in dorso nocere qui iniusticiam suam desiderat audiri
esse iusticiam et vt alterius iusticia diceretur esse iniusticia.
Alius autem querit in pectore nocere cordi, qui seit se habere
iusticiam et ideo facit multum dampnum, non curans de per-
dicione et miseria aliorum, nec in sua iusticia habet diuinam
caritatem. Ideo ergo querit in pectore alterius ingressum quia
ipse maiorem habet iusticiam ad regnum, et cum ipsa iusticia
habet superbiam et iram. Alius vero habet minorem iusticiam,
ideo ardet cupiditate. »

(»Med dessa två vilddjur förstås två konungar, nämligen Frankrikes
och Englands. Den ene konungen mättas ej, ty hans krig är inspirerat
av girighet. Den andre konungen försöker stiga uppåt Vart och
ett av dessa vilddjur önskar den andres död Den ene söker
skada den andre fråin ryggen, i det han önskar att hans orättvisa skall
kalla s rättvisa och att den andres rättvisa skall nämnas orättvisa. Men
den andre söker från bröstet skada hjärtat, som vet sig ha rätt och
därför gör stor skada utan att bry sig om andras fördärv och elände
och utan att förena sin rättvisa med gudomlig kärlek. Han försöker
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tränga in från bröstet därför att hän har större rätt tili riket, och med
denna rätt har hän högmod och vrede. Den andre däremot har mindre
rätt, och därför brinner hän av girighet. »)

Den tredje revelationen innehåller det egentliga fredsförslaget:

(Guds Son taian) » Si igitur isti duo reges francie
et anglie habere voluerint pacem, ego dabo eis perpetuam
pacem. Sed pax vera haberi non poterit, nisi veritas et iusticia
diligantur. Et ideo quia alter regum habet iusticiam, placet
mihi vt per matrimonium fiat pax, et sic regnum ad legitimum
heredem peruenire poterit. Secundo volo quod sint cor vnum
et anima vna in augendo fidem sanctam christianam
Tercio deponant intolerabiles exacciones et fraudolentas adin-
uenciones suas et diligant animas subditorum suorum. Si
autem ille rex qui nunc tenet regnum obedire noluerit sciat
pro certissimo quod non prosperabitur in factis suis, Sed in
dolore finiet vitam, et regnum dimittet in tribulacionibus. Et
filius et generacio sua erit in ira et obprobrio et confusione,
itä quod omnes admirabuntur. Si autem rex ille qui iustitiam
habet obedire voluerit, adiuuabo eum et pugnabo pro eo, Si
vero non obedierit, nec ipse perueniet ad desiderium suum
sed priuabitur obtentis. Et principium gaudiosum dolorosus
exitus obscurabit. Verumptamen quando homines regni fran-
cie assumpserint veram humilitatem regnum perueniet ad
legittimum heredem et bonam pacem.»

(» Om alltså dessa båda konungar, Frankrikes och Englands,
viii ha fred, skall jag ge dem en evig fred. Men sann fred kan ej vinnas,
om inte sanning och rättvisa älskas. Och därför, emedan den ene
konungen har rätten, behagar det mig att fred skall åstadkommas
genom ett äktenskap, på detta sätt kan riket tillfalla en laglig arvinge.
För det andra viii jag att de skall vara ett hjärta och en själ i att öka

den heliga kristna tron För det tredje må de avskaffa de
olidliga pålagorna och sinä svekfulla ränker och älska sinä umdersåtars
själar. Men om den konung som nu har riket inte viii lyda, så må han

veta med säkerhet att han inte skall ha framgång i sinä handlingar,
utan sluta sitt liv i smärta och lämna riket i vedermödor. Och hans son
och dennes efterkommande skall hemfalla åt vrede, smälek och skam,
så att alla skall förundra sig. Om däremot den konung som har rätten
viii lyda, skall jag hjälpa honom och strida för honom. Men om han

inte lyder, skall han inte nå det han önskar utan mistä det han ernått.

REV. IV: 103—105 OCH HUNDRAÄRSKRIGET
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Och den glädjerika begynnelsen skall förmörkas av ett smärtsamt slut.
Dock skall det franska riket, när dess folk antagit sann ödmjukhet,
nå, fram tili en laglig arvinge och en lyckosam fred.»)

Den som läser dessa revelationer med eftertanke kan knappast
undgå att märkä att de trots dunkla punkter är mycket tydliga i
vissa avseenden. Birgitta är ingalunda neutral i fråga om arvs-
rätten tili Frankrikes tron. Hon håller bestämt före att den juridiska
rätten (»iusticia») innehas blott av den ena parten. Gång på gång
talar hon om den ena konungen som den som har rätt, om den andra
som den som har orätt. På ett ställe mildras uttrycket och den ena
säges ha större rätt (»maiorem iusticiam»), den andra mindre rätt
(»minorem iusticiam»). Vilkendera som enligt revelationen hade
rätten på sin sida framgår tydligast av det sista stycket, där de två
konungarna omtalas som å ena sidan den som innehade riket (alltså
konungen i Frankrike), å andra sidan den som hade rätten (alltså
konungen i England). Kent juridiskt ställde sig alltså Birgitta på
den engelske konungens sida, fastän hon annars utmålade båda
konungarna i svarta färger. Båda var grymma, vilda djur som
försökte förgöra varandra, Den konung som hade orätt sökte skada
den andre från ryggen, alltså genom svek och intriger. Den som hade
rätt sökte nå hjärtat framifrån, genom anfall i öppet krig. Birgitta
ömkade sig över folket i gemen, som led och förgicks på grund av de
storas tvister, och det var främst för deras skull hon sökte media.3l )

I de sista uppmaningarna tili konungen i England talas det om
uppnådda resultat, om en glädjerik begynnelse. Dessa uttryck tyckes
ge rätt åtminstone tili en förmodan att revelationen i fråga skrivits
efter slaget vid Crecy i augusti 1346, som verkligen i Englands ögon
innebar en glädjerik begynnelse. Därförinnan hade framgångar och
bakslag fördelats mera jämntpå bägge sidor, utom att det naturligt-
vis i varje fall, oberoende av vem som plundrade och brände, var
befolkningen i Frankrike som fick lida.

31 ) Jmfr I. Andersson, Källstudier tili Sveriges historia, s. 127 f. Jaakkola,
aa, s. 205 f.
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PÅVEN OCH ITALIEN

Utom medlingen i hundraårskriget fanns det en annan viktig
angelägenhet som föranledde Birgitta att ge biskop Hemming hans
uppdrag. Det var ingenting mindre än påvens återvändande från
Avignon tili Rom. Det var bekant att påven Klemens utlyst ett
jubelår tili år 1350. En bulla därom hade avfattats redan i januari
1343 som svar på uppmaningar från Rom, främst en deputation ledd
av den då ännu okände Cola di Rienzo. Men på grund av oroligheterna
i Rom, Cola di Rienzos första revolution våren 1347 och påvens
motaktion senare samma år, höll Klemens tillbaka utsändandet av
själva bullan, tills romarna underkastat sig.32 )

Birgitta uppmanar i sin revelation VI: 63 Klemens att själv tili
jubelåret komma tili Rom:

»Veni deinde in ytaliam et predica ibi verbum et annum
salutis et dileccionis diuine et vide plateas stratas sanctorum
meorum sanguine et dabo tibi mercedem illam qui non finie-
tur.»

(»Kom sedän tili Italien och förkunna där ordet samt ett frälsningens
och den gudomliga kärlekens år, och skåda gatorna som är bestänkta
med minä helgons blod, och jag skall ge dig den lön som aldrig tar
slut.»)

Härmed gav Birgitta säkert uttryck för många kristnas tankar.
Det var svårt att tanka sig ett jubelår i den eviga staden utan
påvens personliga närvaro, och det var många som hoppades att
stadens fömedring då skulle nå sitt slut genom påvens återkomst.

I augusti 1349, medan digerdöden som bäst rasade i stora delar av
Europa, utsändes bullan om det kommande jubelåret, Unigenitus
Del filius, tili alla Europas ärkebiskopar, bland dem också ärke-
biskoparna i Lund, Uppsala och Nidaros.33 ) Redan vid jultiden
samma år började jubelårets festligheter under ledning av påvens
legat kardinal Hannibaldus av Ceccano. Också Birgitta var då i Rom.
Men påven Klemens stannade kvar i Avignon.

32) F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom VI (XI boken), s. 223, 242,
283, 303 f. Mollat, s. 171 ff.

33) DS 5215—5217.
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HEMMING OCH BIRGITTAS KLOSTERREGEL

»Många för Birgitta vitala spörsmål ha föranlett avsändandet av
hennes beskickning 1346: klosteranläggningen, korstågsförberedel-
serna, fredsmäklingen, kurians återförande tili R0m.» 34 ) Detta eität,
ett uttalande om motiven tili biskop Hemmings resa, placerar i
första rummet två angelägenheter, som inte alls berörts i vår fram-
ställning hittills. Det är en rätt allmän tradition i vårt århundrades
Birgitta-litteratur att förknippa Hemmings resa med Birgittas klos-
terregel. R. Steffen har i samband med sin översättning av ett
urval av Birgittas uppenbarelser framställt saken ungefär sålunda:
I samband med konung Magnus testamentariska donation tili Vad-
stena kloster år 1346 sändes biskop Hemming tili påven för att söka
stadfästelse av klosterregeln. Denna ansökan avslogs, varefter Vad-
stena-bygget och samlandet av klosterfolk därstädes upphörde. Ock-
så något slags förödelse av de redan uppförda byggnaderna ägde då
rum. Konungens intresse svalnade. Birgitta var förbittrad, denna
förbittring ökades genom konungens misslyekade korståg mot Nov-
gorod. Hon begav sig därefter själv tili Rom år 1349.35 )

Hela denna i sig själv kanske nog så plausibla framställning, som
funnit eko i senare verk, saknar stöd såväl i Birgittas revelatio-
ner som i annat kali- eller urkundsmaterial. Det finns också
forskare som tydligt reserverat sig mot densamma. 36 ) Det är inte
möjligt att i detta sammanhang framlägga en grundlig undersök-
ning av saken, men vi kan inte helt förbigå den.

Birgittas klosterregel, Regula Salvatoris, består i den form den
har i de tryckta upplagorna och många handskrifter av tre inledande
kapitel, därefter själva regeln och slutligen några avslutande kapitel
om händelser efter regelns nedskrivning. I regelns inledande kapitel
presenteras Birgitta, sedän omtalas hur hon överlämnade de bud-
skap hon fått genom sinä visioner tili en kommission, bestående av
ärkebiskopen, tre andra biskopar, en magister och en abbot. Dessa

34 ) S. Kraft, Textstudier tili Birgittas revelationer, s. 190 f.
35) Steffen, s. XIV ff, 304 ff.
36) T. Höjer ger i Studier i Vadstena klosters ooh birgittinordens historia

(s. 55 ff) en helt annan och nyktrare framställning. Inte heller Y. Brilioth (Den
senare medeltiden, s. 197 f, 205) eller Li Andersson (s. 136, not 1) anser att
Hemming medfört klosterregeln. Jmfr t. ex. Westman, s. 14 ff, 132 ff. Jaakkola,
Kuningas Maunu Eerikinpojan unionipolitiikasta, s. 410 ff; Lunden i företalet
tili Birgittas upenbarelser I, s. 10 f.
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hade efter omsorgsfull prövning godkänt revelationerna såsom in-
spirerade av Gud. Därefter omtalas det tillfälle då Birgitta i en
vision såg Kristus och hans Moder och fick en ögonblicklig hel-
hetsbild av den klosterstiftelse hon skulle grunda.37 )

Efter själva regeln berättas (i kap. 29—31) om den tid som följde
efter visionen. Efter blott några dagar omtalade Birgitta densamma
för en ordensman som skrev ned den. Därefter förgick en tid av flere
år. (»Deinde plures pretiererunt anni.» Början av kap. 30.) Sedän
fick Birgitta en ny vision med uppmaning att söka påvens bekräftelse
av regeln. Birgitta tvekade. I en bön liknade hon sig själv vid en
liten myra bland stora kameler. »Et quomodo poterit papa credere
quod tu omnium deus et dominus cum tali formica talia digneris
facere. Aut quomodo regula ista ante conspectum eius perueniet?»
(»Och hur skall påven kunna tro att du, allas Gud och Herre, värdi-
gas göra sådana ting med en sådan myra? Eller hur skall denna
regel komma inför hans åsyn?») (Kap. 30, slutet.) I det sista kapitlet
talar Kristus och lovar bl. a. att påven, när hän hör regeln läsas,
skall känna hjärtat uppfyllas av en andlig glädje, som skall övertyga
honom om dess gudomliga ursprung. »Et si forte aliqui cum papa
existentes ista credere non potuerint, tunc venient ad papam tres
testes, qui in eodem regno nati sunt quo et tu, qui de te sciunt et
quid tecum actum est plenius agnoscunt: videlicet vnus episcopus,
vunus monachus, vnusque sacerdos » (»Och om det hos påven
skulle finnas sådana som inte kan tro detta, så må tili påven komma
tre vittnen, som är födda i samma rike som du och som känna tili
dig och ha fullständig vetskap om vad som har skett med dig,
nämligen en biskop, en munk och en präst ») Tili slut uppmanas
Birgitta att ihärdigt arbeta för regelns godkännande, Gud skulle
fullborda verket, när det behagade honom: »Labora igitur tu et
cooperare quantum poteris: ego autem perficiam dum mihi placue-
rit.»3B)

Vi kan väl anta att denna redogörelse för klosterregelns tillkomst,
som fogats tili själva regeln, bygger på Birgittas egen relation av

a7) Redan under Ulfs livstid hade han ooh Birgitta planerat grundandet av
ett kloster ooh t. o. m. skänkt gårdar för ändamålet. Se Höjer, s. 33. L. A. A Nor-
borg, Storföretaget Vadstena kloster, s. 27 ff. Men de hade då tydligen ingen
pian på en ny klosterregel.

38 ) Av klosterregeln finns ingen kritisk utgåva. Jag har använt de äldsta
tryckta latinska utgåvorna jämförda med en handskrift från 1400-talets början.
UUB C 25, fol. 2—22.
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händelseförloppet. Genom att jämföra denna skildring med vad vi
får veta genom revelationer som omtalar regeln och genom samtida
urkundsmaterial kan vi försöka skissera Regula Salvatoris’ och
Vadstena klosters tidigaste historia.

År 1346 förordnade konung Magnus i sitt första testamente om
rikliga donationer tili det kloster som hän ämnade grunda i Vadstena
och i vilket hän valde sin sista vilostad.39 ) Delta testamente har
vanligen förknippats med Birgittas klosterregel. Att Birgitta hjälpt
tili att inspirera konungen att grunda ett kloster är sannolikt. Men
eftersom hon haft planer på att grunda ett kloster redan under
makens livstid, långt förrän hon tänkt på att stifta en ny orden, är
det omöjligt att veta om regeln utformats före eller efter konungens
testamente. Det kan vara efter att testamente! utfärdats, när man
började efterforska en lämplig orden att överta klostret, som Birgitta

med de existerande ordnarnas dekadans för ögonen fick
impulsen tili en ny orden. Detta antydes ju också i regelns inledande
kapitel. Enligt den fomsvenska versionen av regeln fick hon denna
inspiration just på Vadstena kungsgård. 4o)

I en av Birgittas revelationer sättes regelns nedskrivande i närä
samband med Birgittas egen Rom-resa:

»lam regula descripta est, iam flores ei appositi et colores
ordinati. Vade nunc ad locum, vibi visura es papam et impera-
torem.»4l)

(»Nu är regeln upptecknad, dess blommor ditsatta och dess färger
ordnade. Bege dig nu tili den plats där du skall få se påven och
kejsaren.»)

Bortsett från de revelationer som behandlar regelns nedskrivande
och innehåll42 ) förefaller delta alt vara den aidsia revelation som
omtalar regeln. De övriga kan innehåilsligt hänföras tili ett långt
senare datum, tili den tid, då enligt regelns relation efter flere
ars förlopp ansökan om påvligt godkännande inlämnades. Några
revelationer om denna sak, som är riktade tili kung Magnus (Rev,
VIII: 52 och Rev. extr, 43) har visserligen av Steffen och andra

s») DS 4069.
40 ) Klemming, IV, s. 3.
4 i) Rev. extr. 41.
42 ) Rev. extr. 45, 46 m. fl.
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hänförts tili tiden mellan de två korstågen 1348 och 1351. Men
innehållet i revelationerna hänsyftar tydligt på händelser i slutet av
1350- och början av 1360-talet konungens stora skuld tili påve-
stolen, den exkommunikation hän på grund härav ådragit sig, det
förmenta edsbrottet i fråga om Skåne, troligen också förlusten av
Öland och Gotland. Rev. extr. 43 innehåiler delvis samma uttryck
om konungen som den s. k. »upprorsplanen» 43 ) och som Libellus de
Magno Erici rege, som skrivits i samband med konungens avsättning.
Alit tyder på att det är under 1360-talets första år som dessa
revelationer tillkommit. Birgitta hade då ännu inte uppgivit hoppet
i fråga om konungen, utan manar honom att hos påven söka absolu-
tion från sinä försyndelser och samtidigt bekräftelse på hennes
regel. 44 ) Från 1360-talet härrör också de revelationer om regeln
som är riktade tili kejsar Karl IV (Rev. VIII: 51 = Rev. extr. 42)

och tili påven Urban V (Rev. IV: 137). Revelationen tili påven säger
att om denne önskade ett tecken på att den var av gudomligt ur-
sprung, så hade hän redan fått detta tecken genom den andliga
hugsvalelse hän känt, när hän först hörde Guds ord (regeln). Detta
hänsyftar tydligt på samma andliga glädje, som i regelns sista
kapitel utlovas åt påven. Hela beskrivningen av påven i regeln är
för övrigt långt mera välvillig än någon av de revelationer som
riktats tili Klemens VI, I ingen av de revelationer som talar om
regeln antydes att något godkännande sökts hos en tidigare påve
än Urban V,

Kimg Magnus donation år 1346 var ett testamentariskt legat och
räknade med möjligheten att hän själv kunde kallas hädän »foraen
klostret aer boriaet, aeller (klosterfolket) »aer jatkumin».
Det finns Inga antydningar i urkunderna om att gården överlåtits
åt klostret förrän på 1360-talet.4s )

43) Rev. extr. 80.
44) Jmfr Andersson, s. 134 ff.
45 ) Konungen köper på 1350-talet jord för Vadstena gårds räkning. RAP 60,

154. År 1357 omnämns Vadstena kungsgård särskilt i en förlikning mellan
Magnus ooh Erik (Rydberg, Sveriges traktater 11, s. 242). Annu när Håkaai i
januari 1362 överlåter godset, sker detta tili biskopen i Linköping, inte tili
någon existerande klostergemenskap. Håkan befaller gårdens inbyggare och
underordnade att därefter svara inför biskopen och den han tillsätter, inte
längre inför konungen och hans folk (DS 6574). Den förödelse av det blivande
klostret som omtalas i en av Birgittas revelationer (Rev. extr. 26) ägde antag-
ligen rum under de följande årens oroligheter, då Linköpings stift var särskilt
illa utsatt. (Se t. ex. RAP 624!) Först efter 1369 började klosterbygget på
allvar. Se Höjer, s. 79 f, Hammerich, s. 125.
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Då vi inte äger någon säker nyckel tili revelationernas kronologi,
är det omöjligt att avgöra om klosterregeln nedskrevs före eller
efter Hemmings utlandsresa. Men det finns inte i någon av de många
revelationer som förbereder resan och som vi redan refererat en
enda antydan om regeln. Då det inte heller fanns någon rimlig
anledning att inte nämna en så viktig angelägenhet vid dess rätta
namn och då inga andra källor antyder att regelns godkännande
sökts vid denna tidpunkt, är det osannolikt att klosterregelns god-
kännande hörde tili biskopens uppdrag. Möjligheten återstår att
Hemming vid något senare tillfälle bistod Birgitta i denna sak,
regeln omtalar ju bl. a. en biskop från den svenska provinsen, som
skulle vara hennes vittne. Men vi har inga antydningar om att
Hemming under sinä sista år besökt Rom. När regeln överlämnades
tili Urban V, var biskop Hemming avliden. 46 )

KORSTÅGET MOT NOVGOROD OCH HEMMINGS RESA

Ytterligare en avsikt har förbundits med Hemmings resa tili
påven hän skulle ansöka om en korstågsbulla och om påvens
välsignelse över Magnus första korståg mot Novgorod år 1348.47 )

Hypotesen är i och för sig inte osannolik, men dess stöd i källorna
är mycket svagt. En isländsk anna! omnämner att år 1348 »leitadi
kongrinn fulltings herra pafans ok het at kristna follk i Rucia». 4B )

Men annalernas kronologi är ofta opålitlig eller förskjuten, och man
är böjd att identifiera denna »fulltings» (hjälp) med de korstågs-
bullor som utfärdades år 1351. 49) Vatikanarkivet har rätt fullstän-

46) Frågan om huruvida något slags begynnelse av klo;stret i Vadstena redan
på 1340-talet förefanns, går jag här inte in på. Messenius (XV, s. 58) och andra
sentida källor har antytt detta. Ar 1349 sålde Karl Näskonungssom jord åt kung
Magnus och »monasterium in Wastenum», men det behöver ju inte betyda mer
än det kloster som konungen planerade. Några säkra hänvisningar om att
vårfrupenningen upptogs för klostrets räkning finns inte före 1361. (S. Eng-
ström, Bo Jonsson I, s. 264 ff.) Vadstena-diariet omtalar inte något kloster vid
denna tid, och det hela är osannolikt. Se Höjer, s. 57, not 1, Hammerich, sj 125,
192.

47) Jaakkola, Kuningas Maunu Eerikinpojan unionipolitiikasta, s. 410 ff,
Piispa Hemmingin retki, s. 206 ff.

FMU 552 d. Islandske annaler, s. 223.
49) FMU 587—90.
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diga avskrifter och register från Klemens Viis tid, och inga spår av
någon tidigare bulla finnes där, trots att just från denna tid (hösten
1347) bevarats ett stort antal suppliker inlämnade av konung Mag-
nus’ sändebud. När bullorna av år 1351 omtalar konung Magnus’
speciella sändebud, är det däremot tydligt fråga om de sändebud
som just då kömmit tili påvestolen, inte om biskop Hemming eller
andra, som värit där flere år tidigare. Det framgår av samman-
hanget att de för påven relaterat händelser som hänt efter Magnus’
första korståg, bl. a. hade de omtalat digerdödens verkningar. Inte
heller nämner breven några tidigare bullor. Hypotesen förblir alltså
ostyrkt. so )

TIDPUNKTEN FÖR RESAN

Den exakta tidpunkten för Hemmings resa är svår att fastställa.
Jaakkola har föreslagit tiden mellan sommaren 1346 och hösten
1347.51 ) Förslaget har mycket som talar för sig. Men om avresan
skedde vid påsktiden, som en av revelationerna antyder (Rev. extr,
85), ägde den rum först på vårvintern 1347, och resan blir då rätt
begränsad tili tiden, eftersom Hemming i september åter var i hem-
landet.

Uppgifter om Hemming i hemlandet saknas också för den betyd-
ligt längre tiden 13/2 1348—6/7 1349, vilket ger en större tids-
marginal åt resan och passar väl ihop med uppgifterna att resan
skedde två år före jubelåret. Dessa uppgifter behöver dock inte vara
exakta. Men det är osannolikt att konung Magnus, om resan skedde
år 1347, hade sänt sinä egna sändebud så kort därefter, att de var
i Avignon i september samma år. Inte ens hypotesen att Hemming
hade anhållit om påvens välsignelse över korståget år 1348 utesluter
den senare tidpunkten. Ansökan om korstågsbullorna år 1351 inläm-
nades också i Avignon, när fälttåget redan var i full gång.

Att resan i varje fall planerades i närä sammanhang i tiden med
konung Magnus’ korståg, framgår av revelationerna. Hemming sän-

50 ) DS 4226—4242, 5249—55. AC 398—99. PMU 531, 587—590. Jmfr Jaakkola,
Kuningas Maunu Eerikinpojan unionipolitiikasta, s. 410, not 5.

51 ) Jaakkola, Piispa Hemmingin retki, s. 217 ff.
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des tili de dåliga kristna i motsats tili andra, som sändes tili hed-
ningarna. I en revelation fick konungen befallning att gå mot fienden,
biskopen i Åbo att resa tili kyrkans högste ledare.s2 )

RESANS FÖRLOPP

Vi bar främst på gmndval av revelationernas och kanonisations-
akternas vittnesbörd kunnat med rätt stor säkerhet fastställa
att biskop Hemming på sin resa medförde en tili påven Klemens
riktad revelation (VI: 63) samt tre revelationer, som syftar på
kriget mellan England och Frankrike (IV: 103—105), av vilka den
sista är en direkt uppmaning tili konungarna att sluta fred. Vi har
inte kunnat finna några bevis för att hän också medförde Birgittas
klosterregel. Inte heller finns tillräckliga bevis för den inte osanno-
lika hypotesen att hans resa hade samband med konung Magnus
korstågsplaner, för vilka Hemming i sin egenskap av Finlands stifts-
herde måste hysa det största intresse. Vi får inte, utgående från vår
tids allmänna tänkesätt, förutsätta att resan nödvändigtvis hade
något medvetet nationellt-politiskt motiv. För en medeltida människa
med Birgittas starka religiositet och i det fallet var biskop
Hemming samma andas barn kunde det religiösa motivet vara
en fullt tillräcklig drivkraft. Revelationernas ofta upprepade tai om
»Guds ord», »Guds budskap», »Guds ärende», »de ord som Kristus
taiat med sin egen mun» och som skulle föras tili »kyrkans högste
ledare», »tili konungar och kyrkofurstar», tili »de dåliga kristna»,
tili »den heliga kyrkan» s3 ) vittnar om att för Birgitta resan i fråga
i första hand var ett gudomligt uppdrag. Så kallas den också i priorn
Peters vittnesbörd, där hän talar om att Hemming besökte Frankrike
och England på gudomligt uppdrag (»quadam diuina legacione»). s4 )

Men Birgitta var inte enbart en visionär, en sierska hon hade
också praktisk blick för fakta. Hon insåg att påven och konungarna
inte utan vidare skulle ta emot ett budskap från en okänd kvinna

52) Rev. extr. 85, 51.
53 ) Alla dessa uttryck förekommer i de revelationer som tidigare refererats,

Rev. I: 52, VI: 34, Rev. extr. 51, 85, 104 etc.
54 ) Acta et proc. s. 512.
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såsom kommande från Gud själv. Hennes sändebud behövde något
slags kreditivbrev. Därom ger Rev. I: 52 också tydliga anvisningar:
»Insuper et ad maiorem euidenciam verbomm meorum, eorum testi-
monia tecum ad pontificem deferes, quibus verba mea sapiunt et
delectant.» Vad dessa »vittnesbörd» omfattade framgår inte. Det
har föreslagits att Hemming förde med sig en samling revelationer
samt den prolog som skrivits av magister Mattias och som innehåller
Birgittas första revelation tili riddarståndet. ss ) Man har påpekat
att revelationen tili Klemens anspelar på de första orden i denna
prolog: »Stupor et mirabilia —» när den säger: »Ecce regnum et
persona nota sunt in quibus stupor et mirabilia facta suut.» 56 )

I varje fall förefaller det sannolikt att Hemming förde med sig
något slags referenser från kyrkoledare i hemlandet kanske ett
uttalande av den officiella kommission av biskopar och andlige som
undersökt Birgittas revelationer och gett dem kyrklig approbation.

I en bevarad förteckning över påven Gregorius XI: s bibliotek i
Avignon år 1375 påven Gregorius var brorson tili Klemens VI
och bar samana namn, Petrus Rogerii finns följande beskrivning
på en av bibliotekets handskrifter:

»Item in volumine signato CCLXXXIII quidam liber, in quo
continentur invocaciones ad deum et ad beatam Mariani vir-
ginem et ad dominum Clementem papam sextum et ad re-
ges.»s7)

(»I den volym som är märkt 283 en iskrift, som innehåller åkallan av
(uppmaningar tili) Gud och den saliga Jungfru Maria och herr påven
Klemens VI och konungarna.»)

Det är inte osannolikt att denna bok är identisk med den samling
revelationer som Hemming förde tili påven. Utom revelationema tili
Klemens och konungarna skulle den i så fall ha innehållit också
några revelationer i form av »invocationes» tili Gud och jungfru
Maria.58 )

55) Westman, s. 13 ff. Kraft, aa, s. 58, 185 f.
56 ) Steffen citerar dessa ord som bevis för att Birgitta och prologen tidigare

var kända av påven (s. XV, not). Han litar därvid på den fornsvenska versionen
»tha är människian ok rikit thik kunnoghj» Latinet säger dock endast att

riket och personen är kända vilket kunde ha bevisats genom bifogade vittnes-
börd.

57) Ehrle, s. 525, n. 1160.
58 ) Av de tre revelationema om Frankrike—England är den första en »invo-

kation» tili Maria, den andra tili Kristus, den tredje tili konungarna. Samlingen

RESANS FÖRLOPP
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Det fanns ännu ett praktiskt problem i samband med resan som
måste lösas — det ekonomiska. Som vi sett av revelationerna, var
det kommgen som förväntades bekosta resan. Den fornsvenska
versionen av 1: 52 säger härom: »Landsens höfdhinge, huikin
jak vtualde til min lim oc jak giordhe sannelica min hän skal hiälpa
thik vidherthorftelik thing oc thina fordhan af väl afladho godze.»59 )

Det förhållandet att konungen i revelationerna måste uppmanas att
»föda dem som förde Guds ord» bestyrker för övrigt antagandet att
Hemming främst reste ut på Birgittas uppdrag, inte i konungens
ärende. Huruvida konungen också lydde uppmaningen och ibekostade
resan vet vi däremot inte.

Om själva resans förlopp vet vi för övrigt inte mycket. Som res-
kamrat hade Hemming priorn Peter av Alvastra, Birgittas biktfar.
De stora förhoppningar Birgitta enligt en del av revelationerna hyste
i fråga om budskapets mottagande gick inte i uppfyllelse. Hos
påven Klemens förefaller det som om biskopen påvens forna elev

mottagits i privataudiens, eftersom den äldre biskopskrönikan
omtalar att hän inför påven höll ett anförande tili Birgittas lov.
Huruvida påven vänligt mottog honom och de stränga förebråelser
hän medförde från Birgitta vet vi inte. I varje fall lydde hän inte
uppmaningarna att återvända tili Rom. Härom skrev Alfons av Jaen
på 1370-talet: » Qui quidem Papa, Clemens propter illam revela-
tionem noluit venire Romam, et sic voluntati Dei inobediens factus
est. Et post modicum tempus habuit dicta Domina aliam divinam
revelationem a Christo contra eumdem Papam, quse habetur in VI
libro coelesti XCVI cap.» (»— att nämligen påven Klemens inte på
grund av denna revelation ville komma tili Rom och sålunda blev
olydig mot Guds vilja. Och efter en kort tid fick nämnda fru av
Kristus en annan gudomlig revelation mot samme påve, vllken finns
i den VI himmelska bokens 96 kapitel.») (Denna revelation förut-
säger påvens död.) 60 )

kunde alltså i varje fall ha värit begränsad tili de fyra revelationerna, men det
är tvivel underkastat om den då skulle ha kallats »liber». Jmfr dock uttrycket
i Mattias' prolog: » verba presentis libri, que respectu multorum pauca
sunt —»

59 ) Citerat enl. KB Asa, en handskrift från början av 1400-talet. Klemming,
I, s. 181, har en annan version.

60) FMU 749. Acta Sanctorum, Oct. 4, s. 428. FKHSH 47, s. 388. Se ovan
s. 82. Hammerich, s. 183.
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Om fredsmäklingen mellan konungarna omtalar Hemmings res-
kamrat Peter Olofsson (i sitt vittnesbörd i samband med kanonisa-
tionsprocessen) att Hemming på grund av en gudomlig befallning
genom fru Birgitta fullgjorde ett gudomligt uppdrag i Frankrike
och England (»— ipse episcopus Abuensis ex precepto domine Bri-
gide diuinitus sibi facto quadam diuina legacione fungeretur in
Francia et Anglia —»). Hemming var då, fortsätter Peter, bekym-
rad, emedan konungarna av Frankrike och England visade föga
välviija i fråga om att mottaga de revelationer hän medförde från
Birgitta. Uttrycket »in Francia et Anglia», som förekommer i de
flestä handskrifter6l ), tycks ge vid handen att Hemming besökt
båda dessa länder. I så fall ägde hans resa rum efter oktober 1347,
då konung Edvard efter Calais’ fall och stilleståndet återvände tili
England.6 2) Kom hän tili Frankrike före Calais’ fall, kan det tanka
sig att hän sökte närma sig konungarna eller deras sändebud genom
de två kardinaler som då vistades där i trakten och sökte åstad-
komma ett stillestånd.

Man kan dra i tvivelsmål huruvida Hemming alls fick tillfälle att
personligen sammanträffa med konungarna. Också de fredsmedlande
kardinalema sammanträffade i regel endast med delegerade under-
handlare. Man kan tolka uttrycket om att konungarna var »minus
beniuolos ad recipienda verba Dei eis transmissa cum ipso episcopo»
sålunda, att biskopen mötte svårigheter redan då det gällde att
överhuvud vinna tillträde tili konungarna. Om revelationerna nådde
furstama, var dessa i varje fall inte benägna att ta dem på allvar
och lyda de uppmaningar Birgitta riktade tili dem.

Peter Olofsson berättar att då Hemming var bekymrad över sitt
misslyckande, Birgitta visade sig för honom i drömmen och sade:

»Cur turbaris? Redibis ad tuam patriam prospere et facies
fructum animarum, sed scito quod nondum finietur plaga
eorum, ad quos missus es, quia indurata sunt corda eomm
contra Deum, et tribulabuntur adhuc, donec humilientur,»63 )

61 ) Acta et proc. s. 512. I en av de handskrifter jag undersökt (KB A 205,
f. 88 v) finns dock följande variant: »Episcopus Aboensis cum legacione funge-
retur ad reges francie et Anglie —»

62 ) Englands konung hade visserligen, som Kraft påpekat, besittningar i
Frankrike, men dessa trakter kallades dock inte Anglia, ännu mindre den trakt
kring Calais, där kriget fördes vid denma tid. Kraft, aa, s. 190.

03 ) Acta et proc. s. 82 f, 512, 620.
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(»Varför oroas du? Du skall lyckligt återvända tili ditt hemland och
frambringa en frukt av själar. Men vet att deras plågor ärmu inte skall
upphöra tili vilka du är sänd, emedan deras hjärtan är förhärdade mot
Gud, och de skall ännu lida bedrövelse, tills de ödmjukar sig.»)

ANDRA UTLANDSRESOR?

Om Hemming också tycks ha misslyckats i det uppdrag hän fått
av Birgitta, måste resan för honom själv ha värit rik på värdefulla
erfarenheter, Troligen besökte hän i samband med denna resa Paris.
Kanske var det då hän anskaffade en del av de böcker hän senare
skänkte sin domkyrka.

Det finns en möjlighet att Hemming några år senare åter företog
en utrikesresa. Hans namn saknas helt i nordiska källor mellan den
22 september 1352 och den 27 maj 1354.64 ) De urkunder där hän
omtalas både i september 1352 och maj 1354 är utfärdade i Stock-
holm och kunde alltså ha samband med hans utresa och återkomst. 6s )

Den 11 november 1353 inlämnades för biskop Hemmings räkning
tili päven Innocentius VI i Avignon ett antal suppliker, bl. a. om
avlatsbrev för Åbo domkyrka. Det kan tänkas att biskopen person-
ligen framlade dessa suppliker. Bland supplikerna är en som an-
håller om ett kanonikat i Dorpat för en klerk i Dorpats stift, som
Hemming kallar »dilecto suo familiarj Thiderico, dicto Friso». Åt-

minstone åren 1359—60 vistades denne Thidericus Frise eller Vrese
i Avignon. Det är sannolikt där, som biskopen hade blivit bekant
med honom och brukat honom i sin tjänst. 66 ) Å andra sidan måste
man räkna med möjligheten att Thidericus i Finland tjänat biskopen.

Om biskop Hemming- verkligen vid denna tid företog en utlands-
resa, var det antagligen huvudsakligen i domkyrkans ärenden. Utom
de privilegiebrev som då utverkades kan det tänkas att hän anskaf-
fade de ornament och parament som hän skänkte domkyrkan. Också
bokgåvan skänktes ju omkring år 1354, alltså just efter denna tid-
punkt.

64 ) Lagmannen Mattias Kogger bekräftade den 18 oktober 1352 överens-
kommelsen mellan biskopen och bönderna om Hallis fors, men biskopen behövde
ju ej då vara personligen närvarande. REA 153.

«5) REA 152. FMU 642—643.
««) Bunge, 11, n. 991—993.
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VIII. Hemming, rikets konungar
och kyrkans ledare

INLEDNING

Såsom redan i inledningskapitlet framhållits, har jag i första
hand sökt ge en bild av biskop Hemming ur personhistorisk, ide-
historisk och kulturhistorisk synvinkel. Det mycket invecklade poli-
tiska skeendet på denna tid med både inre och yttre motsättningar
och strider har berörts endast i förbigående. Men ett kapitel om
Hemmings förhållande tili rikets konungar kan inte gärna skrivas
utan hänsyn tili de konkreta händelser som gav anledning tili sam-
arbete eller slitningar. Jag begränsar mig tili att i korthet nämna
de händelser och fakta som belyser ämnet, utan anspråk på full-
ständighet och utan att i detalj hänvisa tili litteraturen. l )

För att få en så fullständig bild som möjligt av biskop Hemming
kan vi i varje fall inte förbigå frågan om hans förhållande tili rikets
konungar. I bevarade källor finns ett flertal antydningar och upp-
lysningar om denna sak. Hopfogade ger de oss en ganska konsekvent
och intressant bild av Åbo-biskopen som undersåte och storman,
försvarare av kyrkans rättigheter och befolkningens intressen.

Hemming hade under sin ämbetstid att ta ståndpunkt i många
frågor. Fyra konungar regerade under denna tid, Magnus Eriksson
och hans söner Erik och Håkan samt Albrekt av Mecklenburg. Krig
fördes både mot Novgorod i Öster och Danmark i söder. Därtill kom
upprepade inbördes strider. I dessa tvister var kyrkans män ibland
engagerade på båda sidor. Det fanns också sådana, som försökte
intä en mera neutral ståndpunkt.

J ) För en mera fasetterad bild av det politiska skeendet se t. ex. Jaakkola,
Suomen sydänkeskiaika, S 4 52 ff. Ds, Kuningas Maunu Eerikinpojan unioni-
politiikasta (HTutk X). Anthoni, Magnus Erikssons unionspolitik (rec. av föreg.
i HTF 1929, s. 179 ff), R. Rosen i Suomen historian käsikirja I, s. 194 ff, S.
Engström, Bo Jonsson, I, L. Sjöstedt, Krisen inom det svensk-skånska väldet
1356—1359, Å. Stille, Konung Erik Magnussons regering (SHT 1938).
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1340-TALET

I utrikespolitiskt avseende behärskades 1340-talet främst av ko-
nung Magnus’ baltiska politik och krigståget mot Novgorod. En
hypotes bar framställts om att biskop Hemming i stor utsträckning
hade inspirerat denna politik och värit drivkraften bakom korstågs-
företaget.2) Utan tvivel var Hemming både i sin egenskap av Fin-
lands stiftsherde och Birgittas van intresserad av korstågsplanerna
— de var ju också närä förknippade med säkerställandet av Finlands
östgräns. Men några säkra antydningar om att Åbo-biskopen hört
tili konungens närmaste rådgivare i denna sak äger vi inte.

Inte heller kunde Finlands stiftsherde vara likgiltig för den bal-
tiska politiken, Talrika urkunder vittnar om att Finlands befolkning
och prästerskap hade närä släkt- och handelsförbindelser särskilt
med Reval. Baltiska käilor omtalar en finländsk expedition tili Est-
land år 1343, avsedd att bistå de bönder som gjort uppror mot sinä
herrar och de tyska ordensriddarna. En källa vet omtala att bön-
derna sökt hjälp bl. a. hos »fogden» och biskopen i Åbo. Hjälpen
kom dock för sent för att kunna inverka på sakernas gång. Också
Messenius omtalar denna händelse i sin Rimkrönika. 3 )

I andra sammanhang har vi omtalat biskop Hemmings förbindelser
med dominikanklostret i Reval och hans »dilectus familiaris» Thide-
ricus Frise från Dorpats stift.4 ) Men för övrigt ger oss källorna
inga upplysningar om biskopens förhållande tili Baltikum på denna
tid. Personligen deltog Hemming så vitt vi vet inte i något av
konungens krigståg eller i hans resor i Baltikum. Ungefär vid tiden
för Magnus* första krigståg mot Novgorod begav sig Hemming på
sin resa tili Frankrike. Det var i stället andra av rikets biskopar och
stormän, som deltog i korståget. Frågan om syftet med Hemmings
resa och dess eventuella samband med krigståget har jag redan
behandlat i föregående kapitel.

Under större delen av 1340-talet tycks biskop Hemmings för-
hållande tili konung Magnus ha värit vänskapligt. År 1343 beseglade
Åbo-biskopen jämte andra av rikets stormän och biskopar beslutet

2 ) Jaakkola, Suomeni sydänkeskiaika, s. 98 f. Ds. i Kansallinen elämäker-
rasto 11, is. 406,

3 ) Jaakkola, Suomen sydänkeskiaika, ;»., 56. Scriptores rerum livon. 11, s. 25.
Messenius, Finlands Rim-Krönika, s. 29 f, Scondia illustrata X, s. 15.

4 ) Se ovan s. 125 f, 178.
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i Varberg.s) År 1346 beviljade konungen i Stockholm åt Hemming
ett frälsebrev för Kairis biskopsgård. När Magnus i augusti och
september år 1347 besökte Finland, utfärdade hän en hei del privi-
legiebrev för biskopen och kyrkan. 6 ) Efter år 1347 uppträdde bisko-
pen, som vi sett, som en av de domhavande på konungens vägnar.7 )

När biskop Hemming i slutet av 1340-talet sändes som Birgittas
sändebud tili påven, uppmanades konungen att bekosta resan.

Det finns dock källuppgifter, som antyder en viss motsättning
mellan kung Magnus och biskop Hemming redan på 1340-talet.
Messenius skriver t. o. m. att Hemming redan vid denna tidpunkt
(i samband med Magnus’ fälttåg år 1348) förmanat konungen att
andra sin livsföring, att avstå från sitt tyranni och från att använda
»peterspenningen» för krigiska syften och att Hemming för den
skull kastats i fängelse av konungen, varför riket lysts i interdikt:

»Circa eundem, B. Hemingus, vitse Regem emendandag, ty-
rannidis non exercendae in subditum diutius populum, nummi
Petrini ad helli usum nec convertendi, vehementer admonens,
ab illo in vincula conjicitur. Ideo Pontifex offensus, Magnum
suo perstringit fulmine, et sacris vetat Clerum per Finlandiam
operari » 8 )

I Tomus 111 omtalar Messenius samma sak med andra ord.9 ) Mycket
tyder på att Messenius här har blandat in händelser, som ägt rum
omkring tio år senare. Beskyilningarna påminner om dem som fram-
fördes i samband med Eriks uppror och Magnus’ avsättning. Men å
andra sidan omtalar Messenius också att Hemming fängslades vid
ett senare tillfälle (år 1359 eller 1361) 10 ), och säger då att biskopen
tillfångatogs för andra gången (»secundo») denna händelse om-
talas, som vi skall finna, också i andra källor. Vi vet inte om
Messenius i sinä källor hade något slags stöd för påståendet att
Hemming hade fängslats två gånger.

Finns det då i 1340-talsurkunderna något som antyder slitningar

5 ) DS 3746. Det är möjligt att Hemming, som fallet var vid senare råds-
möten, inte värit närvarande vid mötet utan först efteråt beseglat urkunden.

6) REA 116, 118—125, 167.
7 ) Se ovan s. 102 f.
8 ) Messenius, Scondia illustrata, X, s. 16.
») Messenius, 111, s. 13. Se också XII, s. 189 och XV, s. 58.
10) Messenius, 111, s. 20, XII, s. 195.
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mellan biskop Hemming och konung Magnus redan vid denna tid-
punkt? I varje fali fanns det många tvisteämnen mellan konungen
och kyrkans ledare överhuvud. Jag kan blott ge några exempel. År
1344 förekom tvister mellan kronans män och ärkebiskopen i fråga
om den kyrkliga domsrätten. År 1347 protesterade representanter
för de olika stiften inför konungen mot införandet av kyrkobalken
i den nya landslagen, denna balk sades strida mot den kanoniska
rätten. Samma år utverkade konungen hos påven åt sig rätten att
tillsätta ett antal kaniker i de olika stiften samt att ta i sin tjänst
tjugu präster utan biskoparnas hörande. År 1348 tillsatte konungen
på grundval härav bl. a. en kainik i Åbo. 11 )

Messenius säger att Hemming förbarmade sig över den klagande
befolkningen (» incolarum lamentantium misertus —») och före-
brådde konungen det tyranni hän utövade.l2 ) Detta syftar antagligen
på de skatter, gärder, körslor och dagsverken som pålagts befolk-
ningen och som vi redan skymtat i ett annat sammanhang. Svåra
skatter omtalas redan 1345. 13 ) Om dessa skatters omfång i Finland
kan vi i bevarade urkunder finna flere antydningar. Redan år 1334
bestämdes om prästutgifterna i Tavastland att kyrkoherden skulle
få lika mycket hö från tr e plogland (krokar) som man från ett
plogland betalade tili slottet. I konung Magnus testamente år 1346
orntalas bland konungens inkomster från Finland »skatten, rejDupen-
nyngae, rughkarpen, falcaelaeghit oc ai annur jngaeld». I ett av privi-
legiebreven av år 1347 befriade konungen biskopen från den skatt
bestående av var fjärde fisk (» — solucione cuiuslibet quarti pis-
cis —») från fisket i Abborfors, som denne dittills i likhet med
andra brukat betala. Här är det fråga om en skatt på 25 %. Ungefär
samtidigt klagade allmogen i Viborgs län och vid Helgå kungsgård
över sin »vonda och tunga» i fråga om körslor och dagsverken m. m.
ooh beviljades lindring av konungen. l4 ) Alla dessa antydningar gäl-
ler tiden redan före konungens ryska fälttåg, som medförde ökade
bördor. Även om Messenius’ kronologi kanske är otillförlitlig, fanns
det tydligen redan på 1340-talet orsak nog för biskop Hemming att
förbarma sig över sinä stiftsbor på grund av de höga skattebördorna.

M) DS 3872, 3877. REA 117. DS 4226. FMU 547.
12 ) Messenius, 111, s. 13.
13) DS 4059.
") REA 75. DS 4069. REA 167 (om datum se ovan s. 14). FMU 522, 523.
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Kanske var det lör att avvända missnöjet med kronoskatterna, som
Magnus blandade sig i Irågan om de kyrkliga gärderna. Ett visst
missnöje med konungen skymtar i varje tali i biskop Hemmings
ganska skarpt lormulerade brev av år 1349, där hän lastställer det
nyländska matskottets storlek trots att konungen, som hän säger,
utan rätt hade blandat sig i saken. 15)

1350-TALET

Fastän vi har lunnit antydningar om misshälligheter mellan
konung Magnus och kyrkans ledare redan på 1340-talet, ooh i någon
mån också mellan Magnus och biskop Hemming, har vi i varje fall
inte lunnit någon bekrältelse på Messenius’ uppgilt att Hemming
redan vid denna tid längslats av konungen. Under löljande årtionde
linns det däremot mycket som antyder att allvarliga tvisteämnen
lörekom. Detta gäller kung Magnus’ förhållande tili kyrkans ledare
och tili sinä undersåtar överhuvud. De två i stort sett misslyckade
läittågen mot Novgorod och de ökade bördor de medförde, just när
digerdöden decimerat belolkningen, var ägnade att väcka missnöje,
inte enbart i stormannakretsar. Finland led mera direkt av kriget
an rikets övriga delar, ibl. a. anlöll ryssarna Viborg i mars 1351.
Ungelär samtidigt utverkade konung Magnus’ legater vid påvestolen
påvens välsignelse över korståget mot Novgorod och ett lölte om
ekonomisk hjälp i lorm av häitten av det tvååriga tionde av alla
kyrkliga inkomster vilket skulle uppbäras i det svenska riket. l6 ) I
Jönköping underhandlade vid samma tidpunkt drottning Blanka,
konungens kansler biskop Peter av Linköping och andra stormän
med den påvlige legaten Johannes Guilafoerti om ett stort lån tili
konungen av de pengar som nyss insamlats lör påvestolens räkning.
Konungen själv vistades då i Baltikum. Lånet beviljades på villkor
att bl. a. alla rikets biskopar skulle gå i borgen, och pengarna ut-
betalades åt drotseten Nils Turesson och Gustav Arvidsson. Mer

15) REA 131. Se ovan s. 147.
16) EMU 587—590, 594.
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eller mindre villigt undertecknade biskoparna under årets lopp
borgensförbindelsen, som skulle komma att bereda både dem och
konungen många bekymmer. Hemming undertecknade förbindelsen
den 11 juni.l7 )

Fröet tili en annan tvist mellan konungen och biskop Hemming
utsåddes ungefär vid samma tidpunkt. Den fråga det gällde skulle
komma att bekymra biskopen och hans efterträdare under en lång
tid framåt, Medan konung Magnus vistades i Hapsal, hade hän
skänkt den tidigare regala patronatsrätten tili Borgå socken med
kapell åt cisterciensklostret i Padis. När hän på hemvägen i marj
1351 besökte Åbo, utverkade hän biskop Hemmings och domkapitlets
bekräftelse på denna överlåtelse. Enligt en 1400-talskälla hade hän
därvid förmått biskopen att utöver patronatsrätten åt klostret avstå
också de biskopliga »iura temporalia et spiritualia» - den biskopliga
uppbörden och den kyrkliga jurisdiktionsrätten, Enligt samma kalla
hade biskopen ganska motvilligt fogat sig efter konungens önskan,
på villkor att konungen i stället skänkte några gårdar för att under-
hålla två kaniker vid domkyrkan. lB ) De bevarade privilegiebreven
nämner dock endast patronatsrätten. Ännu mera invecklad blir saken
för oss, om vi läser ett brev från abboten Nicolaus i Padis, troligen
från 1360-talet, enligt vilket biskop Hemming påstått att klostrets
privilegiebrev i denna fråga var falskt, varpå abboten genmälde att
det dock var beseglat av konungen, biskopen själv och hans dom-
kapitel!l9) Man vågar väl inte framkasta hypotesen att konungen
utan biskopens vetskap beseglat brevet med hans sigill, men i varje
fall förefaller det som om biskopens samtycke getts under något
slags tvång.

En antydan om denna tvist är kanske också det brev som konungen
utfärdade i Stockholm i september följande år och i vilket hän fast-
ställde vilka socknar i Finland som skulle vara regala. Troligen hade
Hemming insisterat på denna bestämda avgränsning av konungens
patronatsrätt. Brevet säger nämligen att förordningen utfärdas för

™) PMU 593, 604. AC 422 m. fl. Brilioth, Den påfliga beskattningen, s. 210 ff.
is) FMU 596. REA 139—140, 371. Se ora denna sak s. 123, 194 f. Cederlöf,

s. 302 f. Kerkkänen, Västnyländsk kustbebyggelse, s. 32 ff. K. Anteli, Perna
sockens historia I, s, 382 f. W. Schmidt, Die Zisterzienser in Baltikum und
in Finnland, s. 254 ff.

19 ) REA 188. Se Pirinen,- Turun tuomiokapituli, s. 50 f, 70 f. Bunge date-
rar brevet tili år 1352.
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att förebygga tvister i framtiden (»Vt omnis dissensionis
materia in perpetuum sit sublata —»).20 )

Bland de åtgärder som konung Magnus ©fter återkomsten från det
kostsamma krigståget vidtog för att bättra kronans finanser var ett
försök tili reduktion av skattegods som genom köp övergått i frälse
ägo. Det förefaller som om åtminstone i Finland konungens fogdar
och tjänstemän på konungens befallning gått så långt att de belagt
de gods som kunde räknas tili denna kategori med kvarstad, kyrko-
gods inte undantagna. Vid ett rådsmöte i Lödöse i oktober 1351 fick
biskop Hemming, riksrådet Greger Styrbjörnsson och konungens
hövitsman i Finland Nils Eriksson fullmakt att frige godsen och
samtidigt undersöka vilka av dem som kunde göra rusttjänst, de
övriga skulle i fortsättningen beskattas. I ett annat brev utfärdat
samma dag undantogs kyrkogodsen från denna reduktion. Antagli-
gen var det biskop Hemming, som hade taiat för sin kyrkas sak. 21 )

I juli 1352 inlämnade konung Magnus en supplik tili påven med
anhållan om att biskopen i Åbo med påvlig auktoritet skulle få för-
ordna åtta av kungen utvalda personer tili kanonikat i Dorpat,
Ösel, Reval, Liibeck, Bremen, Schwerin, Slesvig och Lund. 22 ) Detta
synes antyda att konungen just då stod i ett gott förhållande tili
biskopen i Åbo. Biskopens medverkan var visserligen en formsak,
för att undvika skenet av att en iekman besatte kyrkliga ämbeten.
Men det är sannolikt att konung Magnus valde att för sinä syften
bruka en biskop, tili vilken hän just då stod i ett gott förhållande.
De personer som skulle begåvas med dessa beneficier var antagli-
gen klerker som under Magnus vistelse i Baltikum och kanske
också i fortsättningen stod i konungens tjänst.

Biskop Hemmings namn försvinner i slutet av år 1352 från fin-
ländska urkunder och dyker upp igen först i maj 1354 i brev utfär-
dade i Stockholm. Som jag i annat sammanhang (s. 178) påpekat,
är det möjligt att hän då företog en ny utlandsresa. Kanske hän i
så fall var borta redan när konung Magnus i början av år 1353
upphöjde Bengt Algotsson tili hertig av Finland. Det är inte osan-

20) REA 152. Om de regala gällen, se Neovius i FKHS Prot. X, s. 173 ff.
Voionmaa, Keskiajan kruununkartanot, s. 25 f. Ds. Suonien vanhimpien kau-
punkien synty, s. 12, 14 ff.

21 ) REA 147, 148. Jmfr Jaakkola, Suomen sydänkeskiaika, s. 153. Se ovan
s. 104.

22) FMU 616. DS 5362, 5365.
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nolikt att Magnus passade på att ta detta steg i den myndige stifts-
herdens frånvaro. I varje fall kom denna handling tydligen att
skärpa förhållandet mellan konungen och biskop Hemming liksom
den ödesdigert inverkade på konungens förbindelser med övriga av
rikets stormän.

H. Gillingstam har i Svenska Riksarkivet funnit en intres-
sant släktbok, som hän förbinder med Hans Brask. Dess uppgifter
om äldre tider har Vadstena-proveniens, I fråga om Bengt Algots-
son har den ett antal detaljerade uppgifter, som förefaller att bygga
på en äldre källa. Den säger bl. a.:

»Dominus Benedictus Algutson, quam (:quem) rex Magnus
fecit ducem in Hollandia (:Hallandia) post quam eum non
potuit preficere Finlandie obstante beate (:o) Hemingo
episcopo aboensi, natus fuit in osgotia —» 23)

(»Herr Bengt Algotsson, som kung Magnus gjorde tili hertig av

Halland efter att den salige Hemming, biskop i Åbo, hindrat konungen
att sätta honom över Finland, föddes i östergötland —»)

Gillingstam påpekar att medan Bengt Algotsson i några urkunder
av år 1355 kallas hertig av både Halland och Finland, finns det två
urkunder, den ena kanske från år 1355, den andra en påvebulla av
den 1 augusti 1356, i vilka hän kallas endast hertig av Halland. 24 )

Detta tyckes antyda att Bengt redan före hertig Eriks uppror
hösten 1356 nödgats avstå från sitt finländska hertigdöme.

Om vi håller fast vid hypotesen att biskop Hemming vistats
utomlands åren 1353—1354 och var på återväg i maj 1354, när
kung Magnus i Stockholm tog biskopens nyförvärvade gods i Solna
i sitt beskydd, tycks det sannolikt att biskopens protest mot Bengt
Algotssons styrelse i Finland framförts senare, när Hemming
hunnit göra sig förtrogen med de ändrade förhållandena inom stif-
tet, främst de ökade skattebördor som källorna antyder. För andra
gången efter digerdöden måste biskopen själv vid denna tidpunkt
betunga sitt prästerskap med uppbörden av ett påvligt tionde
sammanlagt 333 mark som hän i december 1354 inibetalade i

23 ) Riksarkivets Genealogica-samling 2, f. 29. H. Gillingstam, Hertig
Bengt Algotsson och Magnus Nilsson Röde, SHT 1950, s. 21 ff, 297 f. Herman
Schlick, Ecclesia Lincopensis, s. 29, samt där anförd litteratur.

24) Gillingstam, s. 23, 298. DS 5142. Reg. Avin. 133, f. 350.



187

i Bälinge.2s ) Följande år i augusti vistades hän åter i Sverige.26 )

Om släktbokens uppgift är riktig, kan det tänkas att biskopen i
samband med något av dessa Sverige-besök hos konungen framför-
de klagomål över missförhållandena i Finland. Kanske får uppgif-
ten om Hemmings motstånd tolkas så att hän också med andra
medel motarbetade Bengt Algotsson och hans fogdar i Österlund.
Om biskopen hade ett enigt prästerskap under sig, hade hän i
denna avlägsna landsända många möjligheter tili aktivt eller pas-
sivt motstånd mot fogdarnas övergrepp. Detta förblir dock hypo-
teser.

De Hemmings beskyllningar mot konung Magnus som Messenius
hänför tili åren 1347—1348 skulle för övrigt bäst passa in på
senare hälften av 1350-talet. År 1355 och 1356 anlände påvliga brev
med krav på betalning av konungens stora skuld. Hemming och de
andra borgenärerna kunde gott särskilt med fälttågets misslyc-
kande för ögonen känna sig benägna att klandra konungen för
att ha använt »peterspenningen» för krigiska syften. Det var också
i samband med Bengt Algotsson som beskyllningar framfördes om
konungens privatliv. Och skattebördorna tycks som sagt vid den-
na tidpunkt ytterligare ha ökats.27 )

Som bekant utlöste sig missnöjet med konung Magnus hösten
1356 i sonen Eriks uppror, som dock var länge förberett. Erik fick
därvid hjälp av sin fars svåger, hertig Albrekt av Mecklenburg.
Vid ett möte i Varberg i december beviljade Erik förläningar i
Sverige, bi. a. södra Halland, åt hertig Albrekts söner, Hemming
beseglade brevet, och man har antagit att hän då var närvarande.
Men ett annat brev utfärdat i Varberg samma dag beseglades
endast av ärkebiskop Jakob i Lund, biskop Nils i Linköping, Nils
Turesson och fem andra världsliga stormän. Troligen var endast
dessa närvarande vid mötet. Ännu i maj följande år skrev Erik tili
Albrekt att hän inte kunnat översända förläningsbrevet, emedan
det inte ännu försetts med alla vederbörliga sigill. Troligt är att
också Hemming först senare förmåddes besegla brevet, d. v. s.
efter förlikningen mellan Erik och Magnus i april. Vi får alltså inte

25) FMU 646. AC 490. En lika stor summa hade inbetalts i Stockholm i
juni 1351. (AC 407.) v. Törne, Om Finlands skattskyldighet, s. 77 ff.

26) REA 161—162.
2T) Se Messenius, 111, s. 13, 18; X, s. 16.
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dra några förhastade slutsatser om hans ställningstagande i striden
mellan Magnus och Erik. 2B )

Vid förlikningen i aprii 1357 mellan Magnus och hans son fick
Erik bl. a. herraväldet över Finland. I augusti och september vista-
des hän i Viborg och Åbo. De urkunder som bevarats från detta
besök ger oss dock inte några upplysningar om hur biskop Hem-
ming ställde sig tili Finlands nye härskare. Det framgår inte ens
tydligt att biskopen och konungen sammanträffat. 29 )

Förhållandet mellan konung Magnus och hans son hade inte
stadgats, nya förlikningar ingicks och bröts under höstens lopp.
Vid denna tidpunkt framträder Nils Turesson alltmera öppet som
den ledande mannen inom Eriks parti. Vid en förlikning i novem-
ber kallas hän Eriks »officialis». Ali osämja i framtiden skulle
prövas av honom och biskop Nils Markusson i Linköping å Eriks
vägnar och två andra stormän å Magnus vägnar. 3o ) År 1358 omta-
las Nils Turesson som ståthållare i Finland. Det var antagligen
under hösten 1357 eller förra delen av år 1358 som Nils Turesson
i Finland företog något slags uppbåd, varvid biskop Hemmings
underlydande vägrade medverka. 3l ) I september 1358 fritog nämli-
gen Erik i Stockholm biskopens folk från krigstjänst och efter-
skänkte samtidigt på biskopens bön ali räfst på grund av att de
nekat delta i den expedicio som nyligen utlysts av Nils Turesson.
Om denna »expedition» värit riktad mot Eriks far eller hans
anhängare, tyder detta på att biskopen så långt möjligt försökte
vara lojal mot Magnus, trots tidigare tvisteämnen och trots att
Magnus samma år träffats av bannstrålen. Men brevet vittnar
samtidigt om att Hemming också sökte samarbeta med Erik. Nå-
gon vecka innan detta brev utfärdades hade Hemming antagligen
deltagit i ett rådsmöte i Uppsala, där kung Erik lovat att inte
älägga Södermanlands bönder (»rustici») eller andra av sinä underså-
tar extra skatter utan att rådets medlemmar och böndernas repre-

28) FMU 660. Bidrag tili Skandinaviens historia (Styffe) I, s. XXIII f., 25 ff.
36 f. Sjöstedt, aa, s. 19 ff. Att enbart på grundval av Hemmings sigillering
av förlä,ningsbrevet räkna honom tili »upprorsmännen», som Sjöstedt gör
(Sj 25, jmfr tabellen s. 27) förefaller alldeles grundlöst.

29 ) Rydberg, Sveriges traktater med främmande makter, 11, s. 235 ff.
PMTJ 665—670. Om REA 167, se ovan s. 14.

s») RAP 336.
S 1) REA 169. I oktober 1357 företog Erik ett uppbåd i Uppland. RAP 331.

Jmfr Andree, Kyrka och frälse, s. 159, 167.
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sentanter gett sitt samtycke och endast i sådana undantagsfall
som lagen medgav.32 )

Det var för övrigt säkert inte lätt att ta ställning i det ständigt
växlande politiska skeendet. I december 1358 ingicks åter en tem-
porär förlikning, men den bröts, när kung Magnus i januari ingick
ett avtal mot Erik med kung Valdemar. Sedän följde på våren en
ny förlikning och Eriks plötsliga död i juni. I augusti slöt Magnus
ett förbund med Albrekt, och i november ingicks en förlikning
mellan Magnus och stormännen. År 1360 kom Valdemars angrepp
på Skåne. Samma år dödades Bengt Algotsson i Halland. 33 )

HEMMINGS FÅNGENSKAP

Det var någon gång under dessa ytterst oroliga år, som biskop
Hemming råkade i så stark motsättning tili konung Magnus, att
hän fängslades av denne enligt Messenius för andra gången.
Denna händelse omtalas redan i Libellus de Magno Erici rege, en
tendentiös skrift författad någon gång mellan Hemmings död 1366
och 1372. Trots tendensen kunde skriftens författare knappast haft
anledning att förvränga sanningen i fråga om nyligen timade all-
mänt kända händelser. Hän skriver på tai om tiden efter att Val-
demar anfallit Öland och Gotland att biskop Hemming då till-
fångatagits, ett brott för vilket konungen inte fått absolution:

»Eodem quoque tempone jubente rege captus est episcopus
Aboensis ab ipsius itaque episcopi captiuitate rex
nondum est mundatus.»34 )

Ericus Olai krönika omtalar denna händelse i delvis nastan
samma ordalag. Det är troligt att Libellus värit hans kalla. Messe-
nius anger dessutom tillfångatagandet av Hemming som en av de

32 ) 1600-tals avskrift i UUB, Palmsköldska samlingen, tryckt i Historiska
handlingar 11, s. 3. Alla rikets biskopar och ett stort antal stormän beseglade
brevet. Troligen utfärdades liknande brev för andra landskap. Jmfr Sjö-
stedt, aa; s. 37.

s 3) Rydberg, 11, s. 255 ff, 264, 282 ff.
»4) SRS 111, 1, s. 15. Om Libellus se ovan s. 92.
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åtta anklagelsepunkterna, när kung Magnus år 1364 kallades att
stå tili ansvar i samband med Albrekts vai och kröning. 3s ) I Tomus
111 omtalar Messenius tillfångatagandet som där dateras tili år
1361, sålunda:

»S. Hemingus, Finlandiae vigilantissimus Antistes, ob
iniquam Regis Erici necem, sibi charissimi, parentes merito
sceleris arguens, ab illis secimdö in custodiam detruditur,
eamque propter, officia per regnum Divina quinquennio
obmutuerunt.»36 )

(»Då den helige Hemming, Finlands mycket vaksamme överherde,
på grund av det skändliga mordet på kung Erik, som värit honom
mycket kär, med skäl beskyllde föräldrama för brottet, kastades hän
av dem för andra gången i fängelse, och därför förstummades guds-
tjänsterna i riket under fem år.») .

Messenius bygger här på traditionen att Erik mördats av sinä
föräldrar, och hän anger som motiv för fängslandet av Hemming
att denne skulle ha förebrått kungaparet detta mord. Messenius har
kanske hämtat uppgiften om mordet ur Libellus, som säger att
drottning Blanka förgiftat sin son. Bland Birgittas annars skarpa
förebråelser mot konung Magnus förekommer dock ingen antydan
om detta mord. Sannolikt hade motsättningen mellain konungen
och Hemming andra orsaker. Hemming kan naturligtvis ha riktat
förebråelser av något slag mot härskaren. Också andra kyrkans
män stod vid denna tid i skarp motsättning mot konungen, t. ex.
biskop Nils Markusson i Linköping, som tidigare värit kung Mag-
nus’ kansler men i striderna stått på Eriks sida. 37 ) Troligt är att
fängslandet av Hemming hade något samband med en eller annan
av de många inrikespolitiska omsvängningarna.

Messenius skriver att riket på grund av Åbo-biskopens fängslande
drabbades av ett femårigt interdikt. Kanske är det här fråga om
den exkommunikation som drabbade konungen och hans borgenärer
på grund av det obetalda påvliga lånet. Men om konungen lade hand

35) SRS 11. 1, s. 107 f. Messenius, XII, s. 200.
36) Messenius, 111, s. 20. Jmfr XII, s. 195, där tiden anges tili omkr. 1359.
37 ) Nils Markusson, som år 1348 var kyrkoherde i Malmö, fick samma år

en dignitet i Linköping på Magnus rekommendation (DS 4310) och blev bis-
kop där efter Peter Tyrgilsson 1352. Se om honom Herman Schiick, s. 75 ff.
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på en medlem av det andliga ståndet, drabbades hän personligen
ipso facto av exkommunikation. Från den exkommunikation hän
sålunda ådragit sig hade konung Magnus enligt Libellus inte sökt
absolution. 3B ) Detta var ett på den tiden tungt vägande skäl för
konungens avsättning den kanoniska rätten fritog underordnade
från trohetsskyldighet gentemot en exkommunicerad härskare.39 )

Biskop Hemmings namn förekommer inte i urkunder mellan
september 1358 och början av år 1362, frånsett ett odaterat brev,
som Hausen hänfört tili slutet av år 1361.40 ) Från denna period
härrör det brev från ärkebiskop Peter tili inbyggarna i Satakunda
och Tavastland som vi tidigare berört.4l ) Brevets avslutning, där
ärkebiskopen säger sig inte för tillfället vilja föregripa biskop
Hemmings egna åtgärder, och själva det faktum att ärkebiskopen
överhuvud avfattat ett ibrev i saken, kan tas som en antydan om
att Åbo-biskopen då själv var ur stånd att sköta stiftets angelä-
genheter. Brevet antyder mot prästerskapet riktade oroligheter.
Också de kan ju delvis få sin förklaring av antagandet att bisko-
pen var fängslad och befolkningen och prästerna på något sätt
invecklade i de inbördes striderna.42)

1360-TALET

Hur länge och var Hemming suitit fängslad vet vi inte, men i
början av år 1362 utfärdade hän i varje fall i Borgå ett brev om
matskott och prästavgifter i Nyland. Vid denna tidpunkt hade de
inre oroligheterna och de yttre motsättningama åter hunnit ge-
nomgå många växlingar. Efter att ha ockuperat Skåne hade ko-
nung Valdemar angripit Öland och Gotland. I samband därmed
hade rikets biskopar i augusti 1361 beviljat Magnus ett nytt lån av
kyrkliga medel.43 ) Mot slutet av året kom det tili en brytning mellan
Magnus å ena sidan samt hans son Håkan och en grupp stormän

"8 ) »Detinens clericum in custodia excommunicatus est.» Decretales V. 39, 29.
39 ) »Domino excommunicato manent.e subditi fidelitatem non debent.»

Decretales V, 37, 13.
40) REA 169, 174—175.
4i) REA 172. Se ovan s. 148 f.
42 ) Om år 1360 säger en gammal svensk krönika (SRS I, 1, s. 29): »Erät

ecclesia et clerus in tanta vilitate quanta f uit tempore Constantini.»
43) AC 622.
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å den andra. Håkan var då en tid rikets egentliga regent och utfär-
dade förordningar om bl. a. Vadstena kungsgård och Vadstena-
penningen.44)

Den 15 februari 1362 valdes Håkan tili Magnus’ medkonung,
Biskop Hemming beseglade den urkund som samma dag utfärdades
om Finlands deltagande i konungaval. Men då hän den 8 januari
och igen den 27 fdbruari var i Finland, är det sannolikt att hän
inte deltagit i valet. Finlands ledande representant vid kungavalet
var i stället Nils Turesson, som sedän slutet av 1350-talet värit
Finlands lagman.4s ) Med honom hade biskop Hemming redan tidi-
gare haft meningsskiljaktigheter, och dem emellan skulle också
senare tvister uppstå.

Nils Turessons vänskapliga förhållande tili konung Håkan blev
inte långvarigt. När denne våren 1363 gifte sig med Margareta av
Danmark och tillsammans med sin far slöt fred med Valdemar, var
Nils en av de ledande i den grupp stormän som drevs i landsflykt
och som planerade avsättningen av Magnus och Albrekts vai tili
konung. Redan i slutet av året tog Albrekts anhängare Kalmar och
Stockholm, och i februari 1364 valdes Albrekt tili konung, efter
att enligt Ericus Ola! konung Magnus först instämts men
underlåtit att infinna sig.

I maj 1363 alltså vid en tidpunkt då missnöjet med konung
Magnus i stormannakretsar nådde sin höjdpunkt inbetalade
Hemming i Åbo domkyrkas armarium nittio mark kölniskt silver
som avbetalning på den skuld som hän genom sin borgensförbin-
delse för »den höge fursten herr konung Magnus och den höga
furstinnan Blanka, Sveriges rikes drottning» (»magnifico principe
domino Magno rege necnon magnifice principisse Blance, regine
regni Suecie») hade ådragit sig. Hän sade sig inte tidigare ha
kunnat eller ännu kunna betala hela sin andel på grund av sin
brist på penningar, kyrkans och hela rikets förvirring (»— propter
inopiam nostram, ecclesie nostre et tocius regni predicti pertur-
bacionem —»). Hän förband sig att betala resten inom ett år, och
förklarade sig villig att i annat fall underkasta sig exkommuni-
kation.46)

44) REA 173. DIS 6574.
45) EMU 695. REA 176.
46) EMU 702.
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I augusti 1363 utfärdades i Enköping ett notariatsintyg, väri
påvens representant kvitterade en del av lånet, som återbetalts
av konungen och biskoparna bland dessa Hemming, som dock
ej var närvarande. I brevet bad konungen och biskoparna om att
befrias från den exkommunikation de genom den fördröjda betal-
ningen ådragit sig. Nya kvitton utfärdades i mars och augusti
följande år. 47)

Biskop Hemming var inte närvarande, när Albrekt valdes tili
konung. Som bekant hölls Äbo slott länge av Narve Ingevaldsson
för konung Magnus räkning. Messenius skriver att detta skedde
med biskopens bistånd, trots att denne nyligen fängslats av ko-
nungen:

» —(sectatores Magni) Nihilominus tamen Magno
fideles persistunt, castra sibi commissa strenue propugnan-
tes, et potissimum Abogensis Praeses munitionis, qui suppe-
tiis adjutus Episcopi, a Magno lieet nuper compediti, arcem
millä ratione Alberto dedere volebat.» 48 )

([Magnus anhängare] »förblir inte dess mindre trogna mot Mag-
nus och försvarar ihärdigt de slott som anförtrotts dem, i synnerhet
hövdingen för fästningen i Åbo, som med biskopens bistånd, trots att
denne nyligen fängslats av Magnus, på inga villkor ville överlämna
borgen åt Albrekt.»)

Också Ericus Olai, Olaus Petri m. fl. berättar att Hemming för-
blev lojal mot kung Magnus, men de placerar hans bistånd längre
fram i tiden, när Håkan hade dragit in i Sverige från Norge för
att befria fadern, 49) Ericus Olai skriver:

»Cui» (se, Haquino) »etiam dicunt in auxilium superve-
nisse Dominum Hemmingum Episcopum Aboensem, virum
devotissimum, ob fidelitatem, quam regi Magno etiam in
captivitate servabat, lieet ejus mandato fuerat aliquando
captivatus.»

(»Det sägs ocksa att hän» (Håkan) »fick undsättning av herr

Hemming, biskop i Äbo, en myoket hängiven ma,n som troget tjäna-

■") AC 650, 671, 682. Se f. ö. Brilioth, aa, s. 262 f. v. Törne, s. 95 f.
48) Messenius, XII, s. 200.
49) SRS I, 2, s. 274; 11, 1, s. 112. A. Huitfeldt, Danmarckis Rigis Kro-

nicke, 1, s. 552.
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de konung Magnus ännu under fångenskapem, trots att hän en gång
fängslats på hans befallning.»)

Eftersom Håkans anfall på Sverige ägde mm först efter Hem-
mings död, är Messenius’ kronologi i detta fall mera sannolik. Det
kan tänkas att biskopens moraliska och materiella bistånd var en
bidragande orsak tili det hårdnackade motstånd som försvararna
av Åbo slott gjorde mot Albrekts anhängare. Om motståndets styr-
ka vittnar det faktum att kung Albrekt själv mot slutet av året
såg sig tvungen att resa över för att leda belägringen, som drog
ut långt in på år 1365. Senast på sommaren 1364 dödades under
belägringen av slottet Nils Turesson.50 )

Vi vet inte om biskop Hemming också i fortsättningen mora-
liskt understödde försvararna av slottet. Efter Albrekts ankomst
tili Finland tycks hän i varje fall ha sett sig nödsakad nå fram tili
ett modus vivendi med denne. I december 1364 utfärdade Albrekt
ett flertal privilegie- och skyddsbrev för biskopen och kyrkan. sl )

I dessa brev kan vi finna antydningar om tidigare motsättningar
mellan biskopen och konungens tjänstemän. I ett av breven upp-
manar konungen dem det vederbör att som sed var låta biskopens
uppbördsmän uppbära biskopens skinntionde samtidigt med krono-
uppbörden. Hän nämner därvid att en del kungliga hövitsmän och
deras underlydande (»— aduocati Osterlandenses sev eorum officia-
les —») som värit fientligt sinnade mot kyrkan och biskopen (» ec-
clesie et episcopo predictis infesti —») sökt hindra att tiondeupp-
börden skedde samtidigt med kronans uppbörd.s2 ) Ekonomiska
motiv kan naturligtvis ha bidragit tili konflikten.

I urkunderna om Padis klosters omtvistade rätt tili Borgå med
kapell finner vi ett annat exempel på motsättningar mellan biskop
Hemming och konung Albrekts ledande män. I Törner Anderssons
vittnesbörd berättas det att riddaren Nils Turesson och hövitsman-
nen på Viborgs slott Sune Håkansson på konung Albrekts tid med
kunglig auktoritet tili kronan hade återindragit Tässjö och de
andra gårdar som överlåtits tili domkyrkan. Om uppgiften är till-

50 ) Han omtalas sora avliden i en urkund utfärdad i Avignon den 24 sep-
tember 1364. AC 689.

51 ) REA 183—186. Ett brev (REA 182) tili inbyggama på Helga kungs-
gård är utfärdat redan i början av oktober. Man undrar om ett dateringsfel
föreligger, t. ex. att Michaelis skrivits i stället för Nicolai.

52) REA 186.
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förlitlig, måste detta ha skett just under den tid då Åbo slott ännu
hölls för Magnus’ räkning, ty Nils Turesson dödades ju senast
sommaren 1364.53 ) Hemmings motåtgärd att avsätta den av
Padis kloster insatte vikarien och ersätta honom med finländska
präster kan med stor sannolikhet ha företagits under denna
brytningsperiod. Padis kloster stod i ett gott förhållande tili Nils
Turesson, som år 1362 hade förnyat klostrets privilegiebrev i fråga
om det nyländska laxfisket också Sune Håkansson hade då
värit närvarande.s4 ) Det redan omtalade brevet från abboten
Nicolaus i Padis, som kanske är just från denna tid, antyder att
också andra missförstånd mellan klostret och biskopen uppstått.ss )

Det finns alltså också i urkunderna sådant som bestyrker Messe-
nius’ uppgifter om att biskop Hemming och antagligen också
hans underlydande efter Albrekts tronbestigning fortfarande
understödde Magnus och motarbetade Nils Turesson och de övriga
stormän som genomdrivit Albrekts vai tili konung. Vi bar sett att
Albrekts män på olika sätt förgripit sig på kyrkans rätt och egen-
dom. Albrekt själv tycks ha gjort sitt bästa för att genom skydds-
brev och privilegier släta över meningsskiljaktigheterna, när hän
sammanträffade med biskopen vid tiden för belägringen av Åbo

slott.
Kort efter Nils Turessons död grundades som nännit S:t Sigfrids

prebende för hans själaro och tydligen på grundval av en testa-
mentarisk förordning. Testamentsexekutorerna, Sune Håkansson,
Nils’ svåger, och Erik Karlsson, Nils’ systerson, presenterade inför
biskop Hemming herr Esbjörn Petersson, och biskopen godkände
honom på deras bön (» —ad hoc specialiter rogatus —») som
innehavare av prebendet. Nya misshälligheter tycks dock ha upp-
stått mellan de kyrkliga ledarna och Nils Turessons släktingar.
Efter Hemmings död måste Nils’ brorson Sten Bengtsson och Sune
Håkansson år 1368 på nytt anbefalla prebendaten hos den dåva-
rande biskopen och domkapitlet och be att de skulle motta honom
välvilligt och hedersamt och behaindla honom mänskligt (» fa-

53 ) G. Kerkkonen (aa s. 37 f) anser att indragningen skett redan om-
kring år 1362.

M) REA 371, 188, 178, 179, 287, tillägg. Se ovan s. 123, 184 f, samt där
anförd litteratur.

55) REA 188.
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uorabiliter et honorifice colligant, humaniter pertractantes »). 56 )

Biskopskrönikan berättar att Sune Håkansson bannlystes av
biskop Johan Petersson. Orsaken anges inte, men en sådan åtgärd
antyder djupa meningsskiljaktigheter. s7 )

I sitt testamente hade Nils Turesson donerat hälften av ön
Säämingesalo i Karelen åt biskopsbordet i Växjö. Hans brorsbarn
utökade donationen med andra hälften av samma ö. Redan under
sin livstid hade Nils Turesson skänkt Kaukjärvi i Äyräpää tili
samma biskopsbord i sin hemtrakt Småland. Alla dessa donationer
gjordes med det förbehållet att om ett särskilt biskopssäte upprät-
tades i Karelen, donationerna skulle överföras tili detta.58 ) Man
kan undra över orsaken tili att Nils Turesson och herrarna i Vi-
borg och Östra Finland odlade sin vänskap med biskop Tomas i
Växjö och planerade ett särskilt biskopsstift i Karelen. Kanske
dessa planer hade något samband med de misshälligheter som
rådde mellan dem och biskopen och domkapitlet i Åbo. Eftersom
tvisten fortsatte efter Hemmings död, får troligen källornas upp-
gift att biskop Hemming under Magnus fångenskap understött
Håkan, överföras på hans efterträdare på biskopsstolen. Kanske
får man också på dem tillämpa de ord som Olaus Petri använder
om Hemming: »Och ehurudana Konung Magnus värit hafver, ville
dock Biskop Heming heller hafva honom än thet Tyska Regemen-
tet.»s9)

Förrän striden mellan konung Albrekt och hans män å ena sidan
och konungarna Magnus och Håkan å den andra nått sin avslut-
ning, avled biskop Hemming år 1366. De källuppgifter som vi i
detta kapitel sökt sammanföra om biskopens förhållande tili rikets
furstar är i stor utsträckning endast glimtar och antydningar.
Men den helhetsbild de låter oss ana är konsekvent. Den står inte
i motsättning tili den beskrivning som Birgitta gett oss av Hemming.
Det är tydligt att hän var en modig kyrkans ledare, som utan hän-
syn tili personen och utan fruktan för konsekvensema stod upp
för det som hän ansåg rätt. Pastän hän sålunda råkade i skarp
konflikt med konung Magnus, förblev hän dock personligen lojal

56) REA 204, 218. Se ovan s. 113.
57 ) Porthan I, s. 295.
s») PMU 698. REA 187, 192, 193, 354.
59) SRS I, 2, s. 274.
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mot denne. Som så många andra kyrkofurstar var hän vis nog att
när förhållandena inte mer gick att ändra, anpassa sig efter dem
och söka finna ett modus vivendi. Det bör kanske också framhållas
att biskop Hemming i sitt förhållande tili konungarna förefaller
att ha handia! självständigt. Hän samarbetade inte med den stor-
mannagrupp som avsatte Magnus och som enligt mångas mening
var inspirerad av den heliga Birgitta, Hemmings vän.

KYRKANS ÖVRIGA LEDARE

Biskop Hemming var troligen bekant med flere av sinä medbis-
kopar redan från sin skol- och studietid. Peter Tyrgilsson (biskop
i Linköping 1342—51, ärkebiskop i Uppsala 1351—66) härstamma-
de från en Skänninge-släkt, men hän var präst och kanik i Uppsala
stift. Hans studietid, både hemma och i utlandet, bör ungefär ha
sammanfallit med Hemmings. Tomas Johansson av Malsta-ätten
(biskop i Växjö 1344—76) var bördig från Uppsala stift och antag-
ligen ganska jämngammal med eller något yngre än Hemming.
Hän nämns år 1325 som magister och hade då vistats någon tid i
Paris, alltså också hän troligen samtidigt med Hemming. År 1323
var Hemming Nilsson från Västerås (ärkebiskop 1342—52) på
väg tili Paris, och Sigfrid Rötgersson från samma stad (dekan i
Uppsala 1330—52, biskop i Skara 1352—54) vistades också i uni-
versitetsstaden.6o)

Som vi i annat sammanhang omtalat, var det antagligen ärke-
biskopen Peter Filipsson (1332—41) vilken före sitt vai tili
ärkebiskop värit dominikanernas provinsialprior i Norden som
vigde Hemming tili biskop. 6l ) Under Hemmings kaniktid hade
ärkebiskopen i juli och augusti 1335 företagit en visitationsresa i
Finland. I december 1339 var Hemming troligen i samband med
sin biskopsvigning ett av vittnena i en förlikning mellan ärke-
biskop Peter och franciskanerna i Stockholm i en gammal tvist. 62 )

Med Hemming Nilsson, Peters efterträdare på ärkebiskop-sstolen,
var Hemming av Åbo, som sagt antagligen studiekamrat. Det

00 ) Se ovan s. 44 f.
01 ) Se ovan s. 52 f.
<> 2 ) DS 3460.
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finns inga antydningar om att ärköbiskop Hemming någonsin
besökt Finland i visitationssyfte. Däremot är det bekant att hän
vid ett tillfälle troligen i samiband med visitationen i Jämtland

sammanträffade med Åbo-biskopen i Torneå-trakten, varvid
biskoparna ingick en under deras livstid gällande överenskommelse
om stiftsgränsen. Denna fråga har redan rätt grundligt behand-
lats av andra forskare63 ) och skall här blott beröras i sinä
huvuddrag.

Tiden för biskoparnas sammanträffande har med rätt stor
sannolikhet antagits vara vårsommaren 134664 ) i varje fall
senare hälften av 1340-talet. Frågan om stiftsgränsen hade blivit
aktuell genom den växande kolonisationen i Norrbotten och Öster-
botten, både från svenskt och finskt håll. I saraband med kolonisa-
tionen bedrevs tydligen missionsarbete Ibåde bland de ännu tili
stor del hedniska lapparna och de karelska nybyggarna. Före
biskoparnas sammanträffande hade biskop Hemming inyigt en
kyrkogård i Torneå och förrättat konfirmation vid sammanträf-
fandet sägs hän ha gett ärkebiskopen intyg på att hän gjort detta
å ärkebiskopens vägnar, inte i sin egenskap av biskop i Åbo.
Ärkebiskopen själv döpte under sin vistelse där omkring tjugu
personer i kapellet i Torneå. Detta var så litet, att församlingen
måste stå utanför. Den av rätt vaga vittnesbörd bestående urkun-
den av år 1374 som ger oss dessa fakta omtalar att det bland de
nydöpta fanns både- lappar och karelare från Ule, Kemi och Simo. 6s )

Alla bevarade urkunder om gränsöverenskommelsen härrör från
år 1374, då frågan på nytt blivit aktuell och grundligt undersöktes.
Vittnesbörden från svenskt och från finländskt håll stämmer inte
överens på alla punkter i fråga om gränsen. Däremot är båda
sidornas vittnesbörd överens om att man nådde ett samförstånd
i ali vänskaiplighet, Kaakama och Torneå hänfördes i varje fall tili
ärkestiftet. Om denna överenskommelse bekräftades skriftligt, har
urkunden inte bevarats.66 )

63 ) N. Ahnlund, Rannsakningen om stiftsgränseai, s. 211 ff. Jaakkola,
Kuningas Maunu Eerikinpojan unionipolitiikasta, s. 384 ff, E. Anthoni i HTF
1929, s. 189 ff.

M) Ahnlund, s. 217.
es) REA 230.
C6) Se härom REA 224, 225, 227. 230, 231. FMU 822, 864. Om den överens-

komna gränsen, se Vilkuna, Kemin—Kaakaman nautintarajani sijainti (Kale-
valaseuran vuosikirja 1949), s. 343 ff. och där anförd litteratur.
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I en samling medeltidsavskrifter i Uppsala universitetsbiblio-
tek 67) finns en avskrift av Birgittas Rev. Extr. 51, där denna
revelation säges ha samband med biskoparnas sammanträffande i
Norrbotten.6B) Revelationen presenteras sålunda:

Copia cuiusdam reuelationis factae per Dominum nostrum
Jesum Christum sanetae memoriae Dominae Birgittaa, tem-
pore quo Hemmingus, Archiepiscopus Upsalensis, contra
Hemmingum Aboensem Episcopum in Botnia septentrionali
fuerat profeetus, ut eum de Upsalensis ecclesiae limitibus
quos transiverat Aboensis Episcopus, amoveret indeque Hol-
miam rediret.»

(»Avskrift av en revelatlon som gavs av vår Herre .Tesus Kristus
åt fru Birgitta, salig i åminnelse, vid den tid då Hemming, ärkebiskop
i Uppsala, hade begett sig tili Norrbotten mot Hemming, biskop i
Äbo, för att fördriva denne från Uppsala stifts gränser, som biskopen
i Åbo hade överskridit, och sedän därifrån återvände tili Stockholm.»)

Enligt denna förklaring skulle revelationens uttryck »conventis
episcopis» syfta på ärkebiskopens och Åbo-biskopens sammanträf-
fande i Norrbotten. Revelationen uppmanar ärkebiskopen att fort-
sätta uppröjningen och plöjandet av ett visst område och där bygga
kyrkor detta syftar då på missionen i Norrbotten. Orden: »Hanc
partem terve assigno in manus tuas, hanc quero a te», hänförs då tili
gränsöverenskommelsen, som alltså om uppmaningen åtlyddes,
innebar en kompromiss.

På vissa punkter förefaller denna tolkning av revelationen osan-
nolik. Eftersom Birgitta efter biskoparnas sammanträffande munt-
ligen skulle ge ärkebiskopen ett budskap (»— die archiepiscopo —»),

skulle hon i så fall själv ha värit med på resan tili Norrbotten. Mera
sannolikt är att hänföra revelationen tili det biskopsmöte som tog
ställning tili Birgittas revelationer över huvud eller det urval
därav som skulle sändas tili påven. 69 ) Eftersom detta skedde unge-
fär vid den tidpunkt då gränsregleringen och missionen i Norrbotten
var aktuella, är det möjligt att de citerade styckena i varje fall
hänsyftar på dessa.

07 ) UUB E 175, s, 33.
6S ) Samlingen innehållei* senare avskrifter av 1200—1500-tals handlingar.

Ahnlund, bj 217. Om Rev. Extr. 51 se s. 154 f.
(i 9) Se Westman, s; 12 f.
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Kanske nedskrevs den medeltidshandskrift sonti 1600-talsavskrif-
ten bygger på omkring år 1374, då gränsfrågan utvecklats tili en
verklig tvist och många urkunder om saken avfattades.70 ) Just då
— året efter Birgittas död, då hennes reliker överfördes tili Sverige
och hennes berömmelse spriddes vida — låg det närä tili hands för
ärkebiskopen Birger Gregersson, som ju var vän tili Birgitta och
författare av hennes officium, att i hennes revelationer söka stöd
för sinä krav. Men utan tvivel ger påståendet att ärkebiskop Hem-
ming for tili Norrbotten för att fördriva Hemming av Åbo, som
inkräktat på hans område, en skev bild av fakta, Också de svenska
vittnenas uttalanden ger tydligt vid handen att det var fråga om
ett på förhand överenskommet sammanträffande mellan biskoparna,
åtföljda av betrodda män från båda stiften, och att frågan fick
en vänskaplig lösning.

Ärkebiskop Hemming är med stor sannolikhet en av de biskopar
i Birgittas revelation om de sju djuren som gör ett mera sympatiskt
intryck, den s jätte eller den sjunde.71 ) Hän tycks rätt tidigt ha
övertygats om Birgittas gudomliga sändning och understött hennes
sak. Hän var en av medlemmarna i den kyrkliga kommission som
granskade hennes revelationer och gav dem sin sanktion. Vi vet
inte om biskop Hemming av Åbo var en av de tre övriga biskoparna
— det är inte uteslutet. Men i varje fall kom de två biskoparna
också genom Birgitta att ha närä kontakter med varandra.

Ärkebiskopen var tidigt en av de invigda i fråga om de revela-
tioner som Birgitta genom Hemming av Åbo ville sända tili påven
och konungarna i Frankrike och England. Det var dessa revela-
tioner som den nyss nämnda Rev. Extr. 51 tili stor del syftar på.
I rev. I: 52 omtalas ett budskap som skulle visas först åt ärke-
biskopen, sedän åt en annan biskop och slutligen åt Åbo-biskopen,
som skulle föra det tili påven. Det var här tydligen fråga om tre
biskopar, som åtnjöt Birgittas speciella förtroende. Det ligger
närä tili hands att förbinda dem med de tre sista, sympatiskt
tecknade biskoparna i revelationen om de sju djuren, som ned-
skrevs ungefär vid samma tidpunkt.

Vi kan alltså anta att biskop Hemming var förbunden med sin
ärkebiskoplige namne inte hara på grund av kamratskap under

"O) Se Ahnlund, s. 219 f.
7i) Rev. IV: 125.
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studietiden utan också genom sin vänskap med den heliga Birgitta
och följaktligen också i någon mån genom sin personliga fromhets-
art. När ärkebiskopen år 1351 uppgjorde sitt testamente, ihågkom
hän däri endast två av sinä medbiskopar. Den ene var Hemming i
Åbo, som i likhet med Tomas i Växjö skulle tilldelas åtta timmer
hermelinskinn (»octo tymbrias hermelinarum»).72 )

Ärkebiskop Hemming efterträddes av Peter Tyrgilsson, tidigare
biskop i Linköping och antagligen också studiekamrat tili Hemming.
Peter vistades vid flere olika tillfällen i Avignon och tjänstgjorde
en tid som kimg Magnus’ kansler. Det var genom kungligt inflytan-
de och påvlig provision som hän hade blivit biskop i Linköping.73 )

Under sin tid som biskop i detta sitt hemstift, där Alvastra och
Vadstena var belägna och där Birgittas biktfar, magister Mattias,
var kanik, måste biskop Peter om inte förr ha kömmit i berö-
ring med Birgitta och nödgats ta ställning tili henne. Tili en början
tycks förhållandet inte ha värit det allra bästa. Birgittas beskriv-
ning av honom i liknelsen om de sju djuren som en enhörning
med en dyrbar sten vid hornet —är kritisk men ingalunda helt
negativ. Hän berömmes för kyskhet och renhet men varnas för
högmod. Av tre övriga revelationer, där Peter omtalas74 ), förstår
vi att Birgittas uppfattning om honom med tiden blev ännu mera
positiv. De råd som hän får omfattar i alla dessa revelationer upp-
rnaningar att med större nit och stränghet motarbeta missförhål-
landen inom sitt stift, prästerskapets sedeslöshet och penningbegär.
I slutet av Rev. III: 13 i den fornsvenska texten som i den latins-
ka texten tydligen med orätt fogats tili Rev. III: 12 (om Tomas av
Växjö) ser vi visserligen ännu biskop Peter stå och tveka utan
att helt våga bryta med det som hindrar. Men ett tillägg tili Rev.
III: 13 omtalar att hän efter sin död kömmit tili en lätt skärseld
och skulle äras för sin tro och renhet. 75 )

Redan 1343 var biskop Peter påvlig kollektor inom den svenska
72 ) DS 4716. Tomas fick dessutom en guldring med safir. Enligt AC 682 var

»octo tymbrias pellium variorum» värda 120 floriner guld. Om Hemming
Nilsson se Ekström, Västerås stifts herdaminne, s. 418 ff.

73 ) DS 3486, 3567, 3620. Konungen hade först rekommenderat hans bror
ärkediakonen Johan i Linköping, död 1340. Brilioth, aa s. 192 ff.

• 4 ) Rev. IV: 130, VI: 22, III: 13 —de två sistnämnda är helt riktade tili
biskopen.

75 ) Klemming, I, s. 346. Jmfr Steffen, s. 280 ff. Steffens försök att
identifiera Peter med biskopen i Rev. III: 4 är, som T. Schmid redan påvisat
(Birgitta och hennes uppenbarelser, s. 49 f), vilseledande.
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provinsen. År 1351 fick hän nya fullmakter. Hän var en av huvud-
aktörerna, när det ödesdigra lånet av påvestolens medel avtalades
i mars samma år.76 ) Två månader därefter dog ärkebiskop Hem-
ming. Domkapitlet valde dekanen Sigfrid Rötgersson tili hans
efterträdare. Men valet stötte på motstånd hos kommg Magnus,
understödd av nuntien Guilaiberti, drotseten Nils Turesson och
biskop Tomas av Växjö i ett temperamentsfullt brev kallar Sig-
frid alla dessa sinä fiender. Sigfrid begav sig tili kurian, menförrän
hän hann fram, hade konungens kandidat, Linköpings-biskopen
Peter Tyrgilsson, blivit utnämnd genom påvlig provision. 7 7)

Ärkebiskop Peter förefaller i allmänhet att ha intagit en med-
lande hållning i inbördesstriderna. Om hans förbindelser med
Finland och biskop Hemming finns inte många upplysningar. Hän
har inte veterligen i visitationssyfte besökt Åbo stift. År 1360
utfärdade hän på sin gård Tuna det redan omtalade brevet tili
inbyggarna i Tavastland och Satakunda om tiondebetalningen.7B )

Inga meddelanden om provinssynoder under Hemmings ämbets-
tid har bevarats. Troligt är väl att Hemming ibland deltog i sådana
och där sammanträffade med sin ärkebiskop och sinä medbiskopar.
Vad medbiskoparna beträffar, är det för övrigt framför allt biskop
Tomas Johansson i det lilla Växjö-stiftet som tycks ha haft för-
bindelser med Finland och dess biskop. Som redan nämnts här-
stammade också Tomas från Uppsala stift ooh hade studerat
ungefär samtidigt med Hemming. När hän omkring år 1330 blev
kanik i Uppsala, var Hemming redan kanik i Åbo. Under sin kanik-
tid åtföljde Tomas ärkebiskopen Peter Filipsson på en resa tili
Finland. Å ärkebiskopens vägnar besökte hän Tavastland och av-
kunnade dom i tvisten mellan Sääksmäkiborna och deras kyrko-
herdar.79) Magister Tomas var en stridbar och betrodd man, som
också annars användes i olika uppdrag. 81. a. var hän en av domar-
na i en rättegång mot biskop Bo i Växjö, vars koadjutor och efter-
följare hän blev.Bo )

™) AC 335, 346 etc. 398 f, 400, 420, 426.
") DS 4747, 5342. Brilioth, aa, s. 220 ff, 294 f. Sigfrid blev 1352 biskop i

Skara. DS 5350. Se om honom Ekström, s. 498 ff.
7S ) REA 172. Se ovan s. 148 f. Om Peter Tyrgilssom, se också Herman

Schuck, s. 71 ff, Schmid, aa, s. 49 ff.
'•») REA 80 f, 99, 100. Se ovan s. 148.
so ) Schmid, aa, s. 52 ff. Om Tomas, se Gr. Virdestam, Växjö stifts herda-

minne, VIII, s. 169 ff.
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I sinä revelationer beskriver Birgitta Tomas som en stridbar
man, stolt över sin härkomst och tryckt av omsorger om denna
världens goda.Bl ) Men hän hör också tili dem som genom hennes
inflytande genomgick en religiös omvändelse, troligen i samband
med ett besök hos henne i Halien. Tomas åtföljde då Birgitta på en
resa tili Neapel, skadades vid fall från hästen och botades på Bir-
gittas bön.B2 ) Steffen har daterat denna resa så sent som 1365
—1366. 83 ) Från år 1368 var Tomas en av de ledande vid Vadstena-
bygget. Överhuvud förefaller hän att mycket säilän ha vistats i
sitt eget stift.

Urkunderna omtalar flere tiilfällen, då biskoparna Hemming och
Tomas sammanträffade, både i Finland och i Sverige, I januari
1351 var Tomas och Hemming tillsammans i Nummis, där Tomas
vidimerade några brev och Hemming bekräftade gåvan av godset
Kairis tili biskopsbordet. Troligen bodde Tomas då hos biskop
Hemming på Kairis. Det har föreslagits att besöket i Nummis
föranleddes av att S:t Karins kyrka då invigdes. B4 ) Hypotesen är
inte osannolik. Men då Tomas två månader senare tillsammans med
Peter i Linköping omtalas som biträdande påvlig kollektor i den
svenska provinsen, är det troligt att hän redan i januari besökte
Finland i insamlingsärenden.Bs ) Hur långt besöket var framgår
inte, Tomas omtalas inte på hela våren i bevarade urkunder.

I januari 1354 utfärdade Tomas ett brev tili samtliga rikets
biskopar, bland dem Hemming, om uppbörden av ett påvligt tionde,

Samma år avsade hän sig sin tjänst som kollektor. Den 4 december
träffades Tomais och Hemming i Hemmings hemsocken Bälinge,
där de i vikariens gård åt legaten Guilaberti inbetalade tiondeav-
gifter från sinä respektive stift.B6 )

Jag har redan omtalat biskop Tomas vänskapliga förhållande
tili Nils Turesson. Tomas förefaller inte att lika aktivt som Nils
Turesson och t. ex. biskop Nils Markusson i Linköping ha lagit
ställning mot Magnus i de inre striderna. Men hans sympatier
tycks ha värit på deras sida. Jag hacr redan nämnt Nils Turessons

si) Rev. IV: 125, III: 12.
82 ) Jmfr Schmid, s. 53 f.
ss) Steffen, s. 310 ff.
84 ) Oja, Kaarina keskiajalla, s. 168.
S5) FMU 587.
86) FMU 639. AC 489, 490. FMU 646.
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och hans släktingars donationer av jord i Östra Finland tili bis-
kopsbordet i Växjö och deras planer på ett eventuellt biskopsstift
i Karelen. Det kan ju tänkas att de ville göra Tomas tili biskop i
det nya stiftet. I varje fall hann planerna inte förverkligas. B7 )

Medan konung Albrekt belägrade Åbo slott, sammanträffade
troligen Tomas och Hemming för sista gången i Finland. Omkring
midsommaren 1365 vistades nämligen Tomas jämte ett antal andra
stormän, bl. a. herrarna på Viborgs slott, i Albrekts följe i Åbo. 88 )

Om Tomas' resa tili Rom och Birgitta ägde rum samma år, kunde
han tili den sistnämnda framföra hälsningar från Finlands åldrige
biskop.

87 ) Se härom o van s. 196.
«8) PMU 739. Se Neovius, Akter och undersökningar, s. 199.
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IX. Eftermäle och kult

HEMMINGS DÖD, BEGRAVNING OCH KVARLÅTENSKAP

Hemming hann vara Finlands biskop i närä trettio händelserika
och ödesdigra år. De inbördes striderna i det svenska riket fortgick
ännu, när hän avled den 21 maj 1366.4 ) I revelationen om de sju
djnren hade Birgitta förutsagt att Hemming skulle dö utan någon
längre sjukdomstid: »Siunda diurit rädhis änkte oc ey dödhin thy
at thz veet ey äller kanne dödhin för än hän kombir.» 2 ) Att döma
av ett tillägg tili denna revelation, som antagligen skrivits efter
Hemmings bortgång, hade hän också dött rätt plötsligt, i en
ställning av bön.3 )

Vi vet inte var Hemming befann sig vid tiden för sin bortgång,
kanske på någon av biskopsgårdarna i Åbo-trakten. Hän begrovs i
högkoret i Åbo domkyrka4 ), det kor som hän själv låtit bygga och
smycka. Med korta mellanrum efterträddes hän av tre av medlem-
marna i sitt domkapitel, Henrik Hartmansson, Johan Petersson och
Johan Westfal. De många växlingama blev ekonomiskt betungande
för det också annars nödställda stiftet, Varje ny biskop måste från
och med denna tid vid kurian söka bekräftelse på sitt vai. Dessutom
gjorde påven anspråk på de avlidna biskoparnas kvarlåtenskap. s )

Vi bar redan nämnt att Johan Petersson 1 december 1367
arresterades i Rom av den påvlige kamreraren, en månad efter sin
utnämning tili biskop, anklagad för att ha undanhållit påvestolen
hundra mark silver av biskop Hemmings kvarlåtenskap. Hän för-
klarade att hän överlämnat pengarna åt sin företrädare Henrik
Hartmansson och lovade göra vad hän kunde för att återskaffa

!) Tili datum återkommer vi i samband med frågan om officium och festdag.
(Se s. 222 f.) Dödsåret 1366 bekräftas av urkunder (FMU 750—58). Biskops-
krönikan har 1367.

2 ) Fornsvenska texten enligt Codex A 5 a.
3 ) »Hic cura se posuisset ad oracionem, reddidit spiritum.» Rev. IV: 125. En

codex (KB A 66) har dock »cum se posuisset ad operacionem».
4 ) Palmsköldska fragmentet, FKHSH 47, s. 388. Porthan, aa, I, s. 207.
5 ) Se v. Törne, Om Finlands skattskyldighet, s. 99 ff.
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dem. Efter hans död fick biskop Henrik i Slesvig år 1371 av
Gregorius XI i uppdrag att för kammarens räkning omhänderta
ooh tili kurian översända både Johans egen ooh Hemmings efter-
lämnade egendom, som påvens företrädare Urban V sades ha
reserverat för påvestolens räkning. Från reservationen undantogs
dock i breven som brukligt var vad som behövdes för beta-
lande av eventuella skulder och för begravningskostnader etc.
Likaså kunde fadersarv och personlig egendom ges åt lagliga
arvingar. Inte heller gällde reservationen böcker, altarkärl, para-
ment och dylikt, som biskopen skänkt åt sin domkyrka. 6 )

EFTERMÄLE. KULT UNDER 1400-TALET

Efter Hemmings död ger urkunderna få upplysningar om hans
eftermäle. De handlingar där hän omtalas har samband med den
påvliga reservationen av hans kvarlåtenskap, med tvisten om
stiftsgränsen, med frågan om Padis’ klosters rättigheter i Borgå
med kapell.

Vi har redan redogjort för vad berättande källor Birgittas
Revelationes ooh Libellus de Magno Erici rege skrivna under
biskopens livstid eller kort efter hans död, förtäljer om den from-
me Åbo-biskopen.7 ) Särskilt skildringarna i Revelationes har säkert
bidragit tili att bevara minnet av Hemming.

Sju år efter Hemmings bortgång avled Birgitta i Rom, Under
de närmaist följande årtiondena koncentrerades intresset i den
svenska kyrkoprovinsen kring hennes kanonisationsprocess. Efter
att denna förts tili ett lyckligt slut, tycks frågan ha hiivit aktuell
om att också sökai få några andra fromma män ooh kvinnor i olika
stift inskrivna bland de kanoniserade helgonen. I början av 1400-
talet skrevs biografier över flere av dessa helgonkandidater tili

6 ) AC 719.,- Se ovan s. 121. FMU 802. Det kan påpekas att biskop Hem-
ming skrev sitt donationsbrev på de böcker han skänkte sin domkyrka om-
kring år 1354, kort efter att påven gjort anspråk på ärkebiskop Hemmings
kvarlåtenskap, inklusive böcker. Kanske ville Hemming förebygga att något
liknande imträffade i Åbo. Se Brilioth, Den påfliga beskattningen, s. 342 ff.
Mollat, s. 370 f.

7 ) Se kapitel III!
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våra dagar har bevarats levnadsteckningar över Birgittas biktfar,
Peter Olofsson av Skänninge, över biskop Nils Hermansson i Lin-
köping, systerson tili ärkebiskop Peter Tyrgilsson, och över Bir-
gittas dotter Katarina. B ) År 1414 inlämnades en supplik med anhål-
lan om att få börja kanonisationsprocessen för biskop Nils Her-
mansson, biskop Brynolf av Skara och dominikansystern Ingrid
av Skänninge, Tillåtelse att börja undersökningar beviljades i
Konstanz år 1418. Så vitt vi vet inlämnades ingen liknande ansö-
kan vid denna tid beträffande Hemming eller de övriga redan
nämnda. Men planer på Hemmings kanonisation förefaller att ha
funnits redan vid denna tidpunkt, om vi får tro ett brev från
biskop Magnus Stjernkors tili kyrkoherden Martin i Stockholm år
1495. Hän skriver att underverk, som skett efter åkallan av biskop
Hemming, ända sedän år 1416 hade upptecknats och bestyrkts av
vittnen. y ) Det är möjligt att en levnadsteckning över Åbo-biskopen
också författats under denna tid och senare stått som grund för
hans officium, men ingendera har bevarats.

Om man i början av biskop Magnus Tavasts episkopat uppteck-
nat mirakler, som skett efter åkallan av Hemming, måste en folk-
lig kult redan då ha funnits. Sannolikt hade kulten förekommit
någon tid, innan man begynte anteckna underverken. Men inga
källor ger oss möjlighet att ens i någon mån bestämma utsträck-
ningen av denna kult på 1400-talet. Thors har nyligen i en studie
över de finnländska personnamnen sökt påvisa att namnet Hem-
ming på 1400-talet fick större spridning, också i finska trakter,
vilket hän tillskriver biskop Hemmings helgonrykte.lo ) Men efter-
som vi från 1400-talet äger jämförelsevis rikligt källmaterial (de
tavastländska domböckerna, Tyrvis sockens räkenskaper) som
inte har någon motsvarighet på 1300-talet, kan värdet av en sådan
slutsats ifrågasättas.

I de fåtaligt bevarade 1300-tals urkunderna förekommer namnet
Hemming nastan bara på Åland. På 1400-talet nämns enstaka
personer med delta namn i ett flertal socknar i Egentliga Finland,
Nyland, Satakunda och Tavastland. Närä tiotalet personer vid

8 ) Schuck i Antiquarisk tidskrift V, s. 417 f.
9 ) Schuck, aa, s. 438 f. Gallen, Les causes de Sainte Ingrid (Archivum

Fratrum Predicatorum VII), s. 17 ff. FMU 4619.
10) C. E. Thors, Finländska personnamnsstudier, s. 57. Anthoni, Recen-

sion av föreg. i HTF 1955.
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namn Hemming finns under tiden 1460—1490 i domboksanteck-
ningar från Hollola-trakten ooh omkring ett halvt dussin under
1500-talets första årtionde i Sääksmäki-trakten. Men i andra trak-
ter saknas namnet nästan helt. ll ) Någon stor spridning kan man
i varje fall inte tala om - jämfört med de ytterst vanliga namnen
Olof, Lars, Anders, Johan o. s. v. I Tyrvis (Kalliala) sockens räken-
skaper från slutet av 1400-talet, där det vimlar av namn som
Lauri ooh Olof, förekommer bara tre personer med namnet Hem-
ming.l2) T. ex. Eskil är lika vanligt. Men det faktum att Hemming
alls förekommer bör dock beaktas, ty i denna socken liksom i
många andra trakter användes vid denna tidpunkt nästan uteslu-
tande helgonnamn.

I urkunder och andra litterära källor kan förekomsten av ett
»beatus» eller »sanotus» framför Hemmings namn inte säkert
beläggas före 1400-talets sista årtionde. Ericus Olai, som troligen
skrev sin krönika på 1470-talet, talar ännu endast om Hemming
som »episcopus Aboensis, vir sanotus et innocens». l3 ) När Hemming
omnämnes i urkunder, kalLais hän »werdog fader biscop Hemming»
eller »venerandus pater dominus Hemingus», Där uttryck som
»helghe Heming» eller »beatus Hemmingus» förekommer är det
fråga om tillägg eller överskrifter tili urkunderna som härrör från
den tid då Åbo domkyrkas kopieböcker kom tili, d. v. s. slutet av
1400-talet. l4 ) Åbo klockarstadga, som omtalar »helge Hemminghz
graff», är enligt vissa forskares åsikt av något tidigare datum, men
också den skulle jag, som jag redan gjort i annat sammanhang, vil-
ja hänföra tili biskop Magnus Stjernkors’ tid. ls ) Tili samma eller
senare tid torde man också kunna datera biografien över Magnus

11 ) Hausen, Bidrag tili Finlands historia, I, s. 1 ff, 127 ff. Anthoni, Per-
sonnamnens vittnesbörd om medeltidens nationalitetsförhållanden (HTFI944),
passi m. Den rikliga förekomsten av namnet i vissa trakter kan naturligtvis
förklaras med att Hemming blivit familjenamn i någon dmiflytelserik och
vittutgrenad släkt. I Sääksmäki-trakten skulle man dock ha lust att förbinda
saken med Hemming-kulten. Det är nämligen just från demina trakt (Urdia-
la): som den enda bevarade bild som sannolikt föreställer Hemming, härstam-
mar. Se nedan s. 225 f.

12 ) De är Hemming Nilsson Metunen från Vihattula, Hemming Koyrylay-
nen och Hemming Oskurala. (Hausen aa, I, s. 376 ff.) Samma personer före-
kommer flere gånger. Jmfr Anthoni, aa, s. 105.

13) SRS 11, 1, s. 107, 112.
14) REA 670. FMU 4619. REA 127 a, 287.
15) FMU 3632. Klockars, Prästerskap och gudstjänstliv, s. 152, not 3. Jmfr

Pirinen, Turun tuomiokapituli, s. 129.
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Tavast i Juustens biskopskrönika, där »beatus Hemingius»
nämnes. l6 )

Vi torde i varje fall kuuna fastslå att man i kyrkliga kretsar
som naturligt var undvek att i skrift bruka uttryck som »beatus
Hemmingus», förrän man på allvar begynt arbeta på att få kultens
officiella erkännande. Men att en folklig kult med böner om Hem-
mings hjälp ooh vallfärder tili hans grav funnits redan innan
påven gav sin sanktion framgår tydligt av biskop Magnus’ redan
nämnda brev tili kyrkoherden i Stockholm år 1495. Hän talar där
om de många under som Gud utförde på grund av Hemmings
förtjänster: » mira atque prodigia, que meritis venerandi patris
domini Hemingi, quondam episcopi Aboensis, in ecclesia nostra
cathedrali sepulti, Deus apud nos indies plus solito operatur—» 17 )

Både i fråga om de erforderliga underverken ooh ur en rent eko-
nomisk synpunkt var en folklig kult på visst sätt en nödvändig
förutsättning för att en kanonisation skulle kuuna fullföljas. När
biskop Magnus ville förbereda kanonisationen, låg det i hans
intresse att söka göra Hemming ännu mera känd. Därför bad hän
i sitt brev kyrkoherde Martin att omnämna Åbo-biskopen i sinä
predikningar ooh uppmana sinä åhörare att vända sig tili Hemming
med bön om förbön. Eventuella mirakler skulle upptecknas i vitt-
nens närvaro: » si qui fuerint, erga quos miracula diuinitus suis
meritis sint facta, talesque ad presentiam vestram vocare, et ordi-
nem rei geste in presentia testium a narrantibus recipere et ea
iuxta annos et tempora, quibus facta sint, registrare —» ([Vi
ber att ni ville efterfråga] »om det finns sådana, för vitka
Gud gjort under på grund av hans förtjänster, ooh kalla dessa
tili er ooh i vittnens närhet motta redogörelsen för det som skett
ooh uppteckna det tillsammans med år ooh datum, då det ägt
rum —»)

Brevet ger tydligt vid handen att planerna på att söka påvlig
tillåtelse tili Hemmings translation ooh kult först då i 1400-ta-
lets sista årtionde höll på att ta fast form: »Jntendimus eciam
quamprimum, adiutorio Dei nostra et aliorum perfidelium contri-
bucione suffulti, quantum nobis desuper datum fuerit, pro eius
canonizacione vei ad minus corporis translacione laborare, quatenus

16) Porthan, 11, s. 374.
ii) FMU 4619.
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in speciale solatium et regni suffragium inter alia regni sanctos
patronos ad sanctorum catalogum conscribatur —» (»Vi har
nämligen för avsikt att så snart det är möjligt, med Guds hjälp
och understödda av våra egna och andra trognas foidrag, i
den mån det tillstäds oss ovanifrån, arbeta för hans kano-
nisation eller åtminstone translationen av hans kvarlevor, så att
hän tili särskild hugnad och hjälp för riket med andra rikets heliga
skyddspatroner må inskrivas i helgonregistret —»)

Det förefaller troligt att det var i samband med dessa planer,
som man begynte tända ljus vid Hemmings gravplats i högkoret
under domkyrkans dagliga korbön. Klockarstadgan föreskriver
härom: »Jtem bör honum vptenda höghe altarens oc helga
Hemminghz liwss til oc fran tiidhegerden i höghe koren.» 18)

Urkunderna ger oss en möjlighet att påvisa att biskop Magnus’
uttalanden om en omfattande kult vid Hemmings grav inte var
överdrivna. År 1496, bara ett är efter brevet tili kyrkoherde Mar-
tin, tvingades biskopen och domkapitlet i Åbo att utom en del
andra pengar lana åt Sten Sture en stor summa pengar av de
offergåvor som givits åt »beatus Hemmingus». När lånets återbe-
talning var aktuell flere år senare, angavs den lånade summans
storlek tili två tusen mark (»mm marcher»).19 ) Det var en på den
tiden mycket ansenlig summa, för vars insamlande säkert krävts
flere år och ett stort antal enskilda offergåvor.

TRANSLATTONSFÖRBEREDELSERNA

De förberedelser man under 1400-talets första årtionden hade
gjort för kanonisationen av ett antal svenska män och kvinnor hade
då inte fullföljts. Först mot slutet av 1460-talet återupptogs dessa
förberedelser i fråga om Katarina av Vadstena. Tillåtelse tili hen-
nes kult och skrinläggning gavs på 1480-talet, och hennes högtid-
liga skrinläggning ägde rum år 1489.20 ) Det var antagligen den

18) FMU 3632.
i») FMU 4717, 5359.
20 ) T. Lunden i Inledning tili Den heliga Katarinas liv och underverk,

(Credo 2, 1950) s. 72 ff.
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som i någon mån gav impulsen tili att söka påvens godkännande
av också de övrigas kult och skrinläggning. En gemensam ansökan,
som gällde Brynolf av Skara, Nils av Linköping, Hemming av Åbo
och Ingrid av Skänninge, inlämnades vid påvestolen under senare
hälften av 1490-talet.2l ) Om Peter Olofssons skrinläggning skall
man enligt Vastovius ha ansökt på påven Leo X:s tid,
alltså något senare. Ett avsnitt i Jöns Buddes bok om den heliga
Katarina antyder att man räknade också Hemmings samtida bis-
kop Tomas av Växjö och ärkebiskopen Birger Gregersson av Upp-
sala som helgonkandidater:

»Epter huilkom (S. Helena i Skövde) sidhan vprwnno mange
otallige helga greena, serdeles i the helga kirkio helga biscopa som
aer sanctus brynolfus j skara Nicolaus j Lynkopungh Hemmingh
j abo Thomas j vsexio Ok birgerus serchebiscoper j vpsala Aff
huilkom allom fynnes nogh helghetzens vethne ok openbara jertek-
ne j sancte Birgitte bokom vsel ouerlaesnom Ther til mange andre bade
mankons ok quinkons som vidherla ouer alt Sweriges rike dyrkas
och hedras for helga, mange canonizati aff paffuanom som vj ey
vithum eller raeknae kunnom ok mykit flere som ey sen aeru stad-
feste aff paffuanom eller i helgra manna tali her j jorderiki
jnskreffne, toch som vj milleliga troom, flaeste aeru jnscreffne j
lifsens book j hymmerikis rike —»22)

#

Det kan synas nastan som en ödets ironi att ansökan om tillå-
telse tili skrinläggning av den asketiskt fromme Hemming, som
fört Birgittas förmaningsbrev tili påven Klemens VI, skulle inläm-
nas tili den kanske mest ökände av alla påvar Alexander VI
Borgia av Hemmings allt annat än asketiske namne Hemming
Gadh. Ansökan gällde som sagt samtidigt Brynolf Algotsson av
Skara (biskop 1278—1317), Nils Hermansson av Linköping (biskop
1374—91) och dominikansystern Ingrid Elovsdotter (död 1282),
grundarinna av Sveriges första dominikansystrakonvent i Skännin-
ge. Tyvärr bar inga originalurkunder i denna sak bevarats. Käll-
värdet och det inbördes förhållandet mellan de avskrifter som

21 ) I fråga om Brynolf hade man föregripit det påvliga godkännandet och
skrinlagt honom redaaii 1492. Gallen, Les causes de S. Ingrid, s. 23.

22 ) Vastovius, s. 139. Jöns Buddes taok, s. 191.
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bevarats har jag redan behandlat i inledningskapitlet. 23 ) Som jag
där framhöll förefaller det inte att finnas nägon anledning betvivla
förekomsten av en originalurkund. Däremot bär åtminstone den
ena av de två bevarade avskrifterna spår av tydligt slarv vid
kopieringen, Då det också tyckes svårt att förklara varför två
påvliga bullor med nästan exakt samma innehåll skulle utfärdas
med två års mellanrum, är det sannolikt att de båda avskrifterna
ursprungligen bygger på samma urkund eller eventuellt två olika
exemplar av samma urkund, som i små detaljer kunde skilja sig
från varandra. Denna hypotes förutsätter att en av avskrifterna
är feldaterad.

Den avskrift som förefaller att vara mer tillförlitlig ett frag-
ment av en Linköpings-kopiebok i RA A 22 är daterad den 16
juli 1497, den andra koplan bär datum 16 mars 1499. Innehållet i
de båda avskrifterna är som sagt i stort sett detsamma. De fyra
ifrågavarande heligas kvarlevor var, säges det i påvebrevet, före-
mål för vördnad och många vallfärder företogs tili deras gravar
från Sverige naturligtvis inklusive Finland från Danmark
och Norge. Tillåtelse gavs därför tili en högtidlig förflyttning av
relikerna tili en mera framträdande plats i resp. domkyrkor.
Samtidigt gavs en temporär tillåtelse tili kult av de fyra helgonen,
tili dess den högtidliga kanonisationen, som påven hade i sinnet,
kunde äga rum (»— donec ad canonizacionem ipsam commode
poterit, ut in animo nobis est, cum juris solempnibus pervenire —»).

Biskoparna i de ifrågavarande stiften beviljades rätt att alla eller
minst två av dem tillsammans förrätta denna translation och
därvid offentliggöra de sålunda saligförklarades underverk.

En tillåtelse tili translation motsvarade under medeltiden en
beatifikation eller saligförklaring, d. v. s. tillåtelse tili kult inom
ett visst begränsat område, vanligen en kyrkoprovins. I detta fall
utsträcktes kulten enligt bullans formulering tili de tre unionslän-
derna Sverige, Danmark och Norge, inom vilka man talade samma
språk (!) (»— de eadem lingua existentibus —»).

Linköpingsfragmentet i RA A 22 innehåller också (f. 45 r)

avskriften av ett brev av den 10 juli 1499, enligt vilket ärkebiskop
Jakob, biskoparna Konrad i Strängnäs och Henrik i Linköping

23 ) Se ovan s. 18 f samt Blhang II och 111. Jmfr G. Carlsson, Hemming
Gadh, s. 46 f.
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samt riddarna Sten Sture, Svante Nilsson och Nils Klasson tili
påven översände en redogörelse för den förberedande undersökning
som på grundval av en tillåtelse given vid kyrkomötet i Kon-
stanz anställts angående kanonisationen av Ingrid av Skännin-
ge. Brevskrivama bad påven överantvarda ärendet åt några av
kardinalerna, så att kanonisationen kunde föras tili sin fullbordan.
Brevet fördes tili Rom av dominikansystrarnas konfessor Lars
Petersson, 24 )

Fragmentet av Linköpings-kopieboken har hittats bland Mes-
senius’ efterlämnade schoede, och det är mycket sannolikt att
det är på detta brev som Messenius bygger en notis om år 1499 i
Scondia Illustrata:

Sed X julii Prassulus ac Proceres Suecise, suo ac Regis
nomine, datis ad Alexandrum VI libellis, obsecrant ut 88.
Nicolaum, Brynolphum, Hemingum, quondam Ostrogothiae,
Vestrogothiae ac Finlandia, religiosissimos Antistites, et
Ingridem, Scheningensium primam olim Antistitam Sancti-
monialium, miraculis inclarescentes, albo Sanctorum plene
adscriberet, Scondiisque permitteret venerandos.»2s )

(»Men den 10 juli anhöll biskoparna och stormännen i Sverige, i sitt
eget och konungens namn, i ett brev tili Alexander VI att hän i fullt
mått skulle inskriva de saliga Nicolaus, Brynolf, Hemming, fordom

östergötlands, Västergötlands och Finlands mycket gudfruktiga bisko-
par, och den första priorinnan för klostersystrama i Skänninge, Ingrid,
vilka blivit berömda för mirakler, i förteckningen över helgonen och

tillåta att de vördades i Norden [Scondiae].»)

Några sidor tidigare har Messenius omtalat påvebullan av år
1497 med tillåtelse tili de fyra helgonens translation, och vid år
1498 omnämner hän translationen av de tre biskoparna som redan
verkställd.26) Det kan vara på grundval av någon för oss förlorad
urkund som Messenius anger att ansökan om kanonisation i juli
1499 gällde alla fyra helgonkandidaterna. Men det förefaller som
om hän endast av brevet om Ingrid dragit den vetenskapligt sett
något förhastade slutsatsen att liknande ansökningar också inläm-
nats för de övriga.

24) Tryckt hos Gallen, aa. s. 36 f.
25 ) Messenius IV, s. 56 f. Se också Tome XV, s. 91.
26 ) Messenius IV, s. 52, 55.
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Också i övrigt tycks Messenius ha dragit vai långt gående
slutsatser, Vad Hemming beträffar framställer hän saken som om
skrinläggningen hade ägt rum omkring år 1499, den slutliga kano-
nisationen år 1513:

»Circa 1499. Exhumatio, translatio et honoratio B. Hemingi,
ante triennium ab Alexandro impetratae, cum pompa Abo-
giae primum celebrantur. 1513. B. Hemingi, veniå
Romani Pontificis et operä Suetici metropolitani et Suder-
mannici Praesulis non modicå consummatur Abogiae festi-
vitate.27

(»Omkring å.r 1499 firades första gången med ståt i Åbo den salige
Hemmings upptagande ur jorden, translation och hedrande, vilka tre
år tidigare utverkats av Alexander. 1513. Den salige Hem-
mings kanonisation fullbordades, med tillåtelse av påven i Rom och
med Sveriges ärkebiskops och biskopens i Södermanland medverkan,
med en icke ringa högtidlighet i Åbo.»)

På samma sätt framställes händelserna i bok XV och i den fin-
ländska rimkrönikan. I bok IV omtalar Messenius dock också
högtiden år 1513 egentligen år 1514 som ett upptagande och
flyttande av Hemmings reliker. 28 )

I ett privatbrev tili domprosten Henrik Wenne i Åbo skrev
Hemming Gadh den 2 december 1500, då han var ganska nyligen
hemkommen från kurian:

Graciam beatj Hemingj mitto vobis per familiarem meum
Rigonem ex Osgotia quam primum illam ad manus habu-
erim, vobis consignandam. Mitto vobis illud confessionale

et literas beati Hemingj indulgenciales, Cito veniam
ad vos ad Åbo ex Castelholm.29 )

(»Nådevedermälet [påvebullan] om den salige Hemming skickar
jag er med min tjänare Rigo från östergötland så snart den kömmit

mig tillhanda, för att överlåtas åt er. Jag skickar er biktbrevet,
och avlatsbrevet för den salige Hemming. Jag kommer snart tili

er i Åbo från Kastelholm.»)

27 ) Messenius X, s. 22 f.
2 8) Messenius XV, s. 91, 95, IV, s. 55, 72. Finlands Rim-Krönika, s. 41 ff.
29 ) FMU 4884. Original i HUB. Om datum se G. Carlsson, s. 72, not.
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Man kan fråga sig huruvida den redan omnämnda påvebullan,
som var daterad i juli 1497 eller i mars 1499, i december 1500 ännu
inte kömmit adressaterna och inte ens Hemming Gadh själv tili
handa. Är det här kanske fråga om en senare bulla, t. ex. en tillå-
telse att börjat vittnesförhör som förberedelse tili kanonisationen?
Gadhs brev talar också om avlatsbrev i samband med Hemming-
kulten. Det är tydligt att det har funnits urkunder som inte ens
i avskrift bevarats tili våra dagar. Det är därför omöjligt att fast-
slå hur långt Hemmings kanonisationssak hade hunnit, innan den
avbröts. I varje fall finns det ingenting som bestyrker Messenius’
påstående att högtiden år 1514 skulle ha värit något mer än en
skrinläggning.

OFFERGÅVOR

Skrinläggningen eller kanonisationen av ett helgon medförde
stora ekonomiska utgifter. Det behövdes pengar inte bara för att
utverka den påvliga tillåtelsen och för de långa resornai i samband
därmed. Också festligheterna i samband med translations- eller
kanonisationshögtiden medförde stora kostnader. Redan på biskop
Magnus Stjernkors’ tid hade, som nämnts, rätt stora penning-
summor insamlats för detta ändamål. I ett brev daterat den 30
november 1496 förebrådde ärkebiskopen Jakob Ulvsson biskop
Magnus för att hän låtit Sten Sture lägga beslag på dessa pengar:

»Intelleximus eciam ipsum d, Stenonem importunitate sua
et vestra beneuolencia, vtinam Deo et sanctis non ingrata,
obtinuisse de oblationibus beati Hemmingi magnam summan
pecunie vltra id, quod prius ab ecclesiisvestris mutuavit.»30 )

(»Vi har också fömummit att sarame herr Sten genom sin fräckhet
ocher välvillighet - måtte denna inte vara Gud och helgonen otack-
nämlig av offergåvorna åt den salige Hemming erhållit en stor
summa pengar utom den som hän tidigare lånat av erä kyrkor.fi>)

I sitt svarsbrev en månad senare försvarade sig biskop Magnus
mot ärkebiskopens anklagelse:

30) FMU 4717.
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»Oblationes beati Hemingi similiter a nobis violenter ex-
torsit pro defensione patrie et fidei catholice fide interposita,
quod omnia nobis soluere debeat simul cum aliis summis
prioribus ab ecclesia mutuatis. Noverit Deus quam libenter
hoc fecimus; quibus eciam mediis usus est antequam eas
obtinuit, satis nobis constat.» 31 )

(»Offergåvoma åt den salige Hemming avtvang hän oss likaledes
med våld för försvaret av fosterlandet och den katolska tron, med
försäkran att hän skall återbetala allt åt oss tillsammans med de

andra tidigare summer som hän lånat av kyrkan. Gud vet hur villigt vi
gjorde detta; och vilka medel hän använde, innan hän erhöll dem,
känner vi nog så väl tili.»)

Nasta gång lånet omtalas i bevarade urkunder är i ett brev av
den 1 januari 1509. Biskop Johan i Åbo skriver då tili Svante
Sture, som i sin tur bett om ett lån av den redan utarmade dom-
kyrkan :

» Hadhe wart aelskelighe capittell helghe Hemmings penin-
ger j god betalningh j gen, then gode herren her Steen them
afflsenthe, Gud hän siael nade met alle cristne sisele, tha skulle the
ware edher herredöme tiil redhe, Ty bidie wy met them edher
herredöme kaerlige, ati wille scriffue her Åke Hansson, her Åke

Yrienson, Tönne Ericxsson och flere frw Ingeborgx aerffuinghe tiil,
Gud haennes siael liise, at the wilde ware fortaenkthe vthi och ful-
fölghe then förnögningh helge Hemmingh i gode betalningh, som
fornempde fru Ingeborgh begynnedhe göre och syne serwinghe j
haennes dödztyme formanede framdelis kome swadane geldh wth
i god betalningh, som aere mm marcher; kwnne wij nywthe edher
herredömes formanelse ther om, tha wilde wij göre edher herre-
döme ther vndzsaetningh aff tiil laans » 32 )

Som av brevet framgår, hade Sten Stures änka fru Ingeborg
påbörjat en återbetalning av lånet och på sin dödsbädd uppmanat
sinä arvingar att fullfölja betalningen, Huru saken sedän utveck-
lades vet vi inte. Troligen är det fortfarande på detta lån och
på boatifikationen överhuvud som biskop Arvid Kurck syftar,

3i) FMU 4724. Se Pirinen, aa, s. 383.
S2) FMU 5359. Enligt FMU 5169 hade Sten Sture sammanlagt lanat av

domkyrkan 5000 mark.
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då hän den 23 augusti 1511 i ett brev tili Svante Sture bl. a. talar
om dennes intresse för »helge Hemmingx verff»:
» iach fek i gar edher herredömes kerlige scriffuelse, i hwilke

iach forstar edher herredömes tiillat och gode bemeningh om helge
Hemmingx verff och myne serende, Gudi tasss aere varj och loff,
swa beföght haffuer vthen bekymbringh, edher herredöme for ali
godwilie gantzke kerlige tackendis.» 33 )

Sannolikt är det att lånet åtminstone delvis återbetalats, efter-
som skrinläggningsfesten kunde äga rum några år senare.

Biskop Magnus hade tydligen också försökt uppmuntra sinä
präster och stiftsbor att i sinä testamenten ihågkomma helge Hem-
mings sak. I »Biskop Magnus Stjemkors’ kopiebok» finns fyra
olika testamentsformulär. Ett av dem innehåller bl. a. följande
passus:
» heredem mihi instituo beatum Hemingum pro sua

canonizacione —»34)

I två bevarade testamenten ihågkommes Hemming. Måns Erille,
som stod biskop Magnus närä, skriver i sitt testamente, uppgjort
i Bjämå den 25 februari 1508, bl. a.:
» jtem sanele Hendrick och helge Hemmingh tillhopa e marck

peninga aff Fwlkila godz eller hwadt ther kan öffwerlöpa, när
myn siele ryethe är wtgiorth.»3s )

Klemet Hogenskilds testamente av den 15 december 1512 ihåg-
kommer »sanele Henrich» och »helge Hemmingh» med tio mark
vardera. 36 )

33) FMU 5541.
34) FMU 4894.
35) FMU 5309.
36) FMU 5622. Det är intressant att i båda dessa testamenten se Henrik

och Hemming hopparade. För den förre användes den latinska formen »sanc-
te», medan »helge» tycks motsvara ett »salig» eller »beatus».

OFFERGÅVOR
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SKRINLÄGGNIN GSHÖGTIDEN

Först år 1514 hölls den länge förberedda skrinläggningsfesten
för den salige Oroliga tider, ekonomiska svårigheter
och flere skiften på biskopsstolen hade bidragit tili att fördröja
sakens fullbordan,37 )

Den 9 september 1513 nämnde ärkebiskop Jakob Ulvsson den
kommande högtiden i ett brev tili Sten Sture d. y. i samband med
ett planerat rådsmöte:

» Och om nagre aff the werdige ffädre, bispe eller wij,
finge tillfälle ath fare til Aaboo j helge Hemingx ärende om sanctj
Henrigx tiid, swa ath mötet bliffue swa langt effter sanctj Henricj
hyktiid, att the kwnne komma fra Åbo til mötet.»38 )

Som synes planerade man att hålla translationsfesten »om sanctj
Henrigx tiid», d. v. s. i samband med S:t Henriks translationsfest
och domkyrkans invigningsfest (d. 17—18 juni) alltså inte på
Hemmings egen dödsdag i maj. Eftersom deltagarna i festen veter-
ligen den 12 juli återvände tili Stockholm, tycks planerna, vad den
ungefärliga tidpunkten angår, ha förverkligats.39 )

Mycket omskrivet och ofta refererat är det vidlyftiga och detalj-
rika programförslag tili skrinläggningsfesten som uppgjorts av
Hemming Gadh och som riktades tili domprosten, ärkediakonen
och kanikerna i Åbo. Brevet har inte något datum, men eftersom
det är riktat tili domprosten, måste det vara skrivet före dompros-
ten Henrik Wennes död, som ägde rum någon gång mellan oktober
1513 och april 1514.40 ) Själva programförslaget förutsatte att man
hade en rätt lång tid på sig för att förbereda festen. »Um i haue
icke malare ther j byn, hawer bod til Reffla eller hiith til Stoc-
holm —» En lång tid krävdes att sända bud efter målare tili Reval
eller Stockholm och för att dessa skulle hinna utföra det vidlyftiga
arbetet, som bl. a. enligt förslaget omfattade fem eller sex

37 ) Ingrid av Skänninge hade skrinlagts 1507, men Nils av Linköping
skrinlades först efter Hemming, år 1515. Se Gallen, aa, s. 24 ff.

38) FMU 5684.
39 ) I Acta Sanctorum omnämns Hemming på grundval av en uppgift

i Vastovius' register den 21 juni. Det är möjligt att detta var transla-
tionsdagen. Men lika sannolikt är det att Vastovius här förväxlat månaden i
Hemmings dödsdatum.' Se nedan s. 223 f.

40 ) Han omnämns sista gången som levande i en urkund daterad 29/9
1513 (FMU 5688).
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hundra »vapen» eller bilder av det nya helgonet i olika storlekar.
Ett uttryck i programförslaget antyder att Hemming Gadh, då det
uppgjordes, ännu inte visste vilken årstid festen skulle hållas.
Hän skriver nämligen att efter mässans avslutning skulle sjungas
Maria-antifonen Salve Regina eller en annan »som dagen tha tilsi-
ger». 41) Det är därför möjligt att förslaget uppgjorts redan något
år tidigare, kanske eftersom biskopen inte omnämns i brevet
vid tiden för biskopsskiftet 1510. Men brevet kan ju vara riktat
tili domprosten helt enkelt därför att hän var ansvarig för festar-
rangemangen eller därför att hän som gammal vän tili Hemming
Gadh vänt sig tili denne och bett om råd. 42 )

Domprosten Henrik Wenne hann i varje fall inte avsluta festför-
beredelserna. Hän avled som sagt någon gång under vinterhalv-
året 1513—1514. I sitt brev tili biskopen i Åbo (»domino Aboen-
si») och hans domkapitel den 1 maj 1514 insinuerar Hemming
Gadh att domprosten avlidit som följd av ett dryckeslag tillsam-
mans med slottsfogden i Åbo, Josef Persson, och kanslern Peter
Jakobsson Sunnanväder. 43) Biskopen, Arvid Kurck, tycks ha värit
allvarligt sjuk ungefär vid denna tid. I ett brev från Stralsund i
augusti alltså efter translationshögtiden omtalas det att hän
sänt bud tili denna stad efter läkare, och det gjorde hän säkert inte
enbart för småkrämpor.44 ) Det blev antagligen Henriks efterträ-
dare, domprosten Paul Scheel, som var närmast ansvarig för festen.

Hemming Gadhs långa förslag är i sin helhet ett mycket intres-
sant dokument. 4s ) Men vi vet inte i vilken utsträckning förslaget
kunnat förverkligas. Hemming Gadh skriver att hän uppgjort det-
ta förslag på grundval av liknande festligheter, som hän själv
värit med om i Rom, för Bonaventura och den helige Leopold. 46)
Hän är medveten om att många detaljer i fråga om den yttre
ståten inte kan förverkligas i staden Åibo. Vi förbigår här den

41 ) »Salve» är bortfallet i Porthans avskrift men finns i alla de tre övri-
ga. (Se inledningen s. 20). Andra amtifoner sjungs under advents-, f aste- och
påsktiden.

42 ) Rinne föreslår att brevet skrivits redan 15 år tidigare. (Pyhä Henrik,
s. 308.) Se också Pirinen, aa, s. 316.

43 ) FMU 5714. FMU anger felaktigt domprosten som brevets adressat.
44) FMU 5751. Läkaren kunde inte komma men sände medicin.
45) FMU 5715. Avtryckt av Porthan I, s. 285 ff. och Bilmark. Se ovan s.

20. Refererat t. ex. hos Ruuth, I, s. 37 ff, Rinne, Pyhä Henrik, s. 308 ff.
46 ) Franciskanen den helige Bonaventura utnämndes tili kyrkofader 1482.

Den helige Leopold 111 av österrike kanoniserades 1485.

SKRINLÄGGNINGSHÖGTIDEN
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utförliga beskrivningen av yttre detaljer vaxljus och oljelampor,
vapenbilder och blomsterkransar, fyrverkeripjäser och levande
fåglar. Däremot vill vi ge ett referat av den föreslagna liturgien

i fråga om den är det sannolikt att man verkligen följde för-
slaget, som byggde på vedertagen kyrklig sedvänja vid sådana
tillfällen.

Skrinläggningsfesten skulle börja med att helge Hemmings
kvarlevor med vördnad upptogs ur graven i högkoret och placera-
des i ett skrin. I en procession fördes relikerna nmt kyrkan och
upp på den för detta tillfälle byggda estraden, Under processionen
sjöngs hymnen Veni Creator Spiritus. Efter att skrinet placerats
på altaret, intonerade ärkebiskopen en annan hymn med åkallan av
den helige Ande; Veni Sanele Spiritus. Genast därpå sjöngs den
långa allhelgonalitanian. Efter slutbönerna i denna, som alla om-
växlar med körens: »Te rogamus, audi nos», tillades en extra bön
—sjungen tre gånger av ärkebiskopen om att Gud skulle beva-
ra de ansvariga från att begå ett misstag i fråga om helgonets
salighetsförklaring: »Ut in hoc saneto negotio huius beati H. nos
non contingat errare», varpå kören åter svarade med :»Te roga-
mus, audi nos.»

Efter en procession runt kyrkogården, där en stor del av allmän-
heten var församlad, bars relikerna åter upp på estraden, och den
viktigaste delen av liturgien, den sjungna högmässan, begynte med
Introitus. Själva massan följde den vanliga mässliturgien. Efter
offertoriet skulle inne i kyrkan hållas en predikan på latin, medan
någon annan ute på kyrkogården predikade för folket självfallet
på något av folkspråken om det nya helgonet. Därefter följde
mässans kanon med konsekrationen, som förrättades av ärkebis-
kopen. Efter att välsignelsen givits, lästes tili sist böner om nöd-
torftig väderlek och om fred samt en bön för alla kristna själar.
Sedän sjöngs Mari-antifonen Salve Regina.

En stor festmåltid hölls efter den långa högtidligheten i kyrkan,
och medan man spisade, skulle enligt förslaget en av dom-
kyrkans prelater eller kaniker läsa högt ur »then hälga Herrans
Leffwerne och miracula».

*
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Utom Hemming Gadhs brev har en liten papperslapp med min-
nesanteckningar bevarats tili vara dagar, där någon av arrangö-
rerna antecknat sådant som borde göras före högtiden, bl. a. ren-
göring och smyckning av torgen och reparation av bron över
Aura å.47 )

Ryktet om den förestående högtiden, tili vilken rikets mäktige
väntades, hade spritts också utanför de nordiska rikenas gränser.
Köpmannen Hans Chonnert i Danzig, som skickat sin son tili Åbo
i skola, blev orolig för hur det skulle gå för den inte alltför karak-
tärsfaste ynglingen i festvimlet. Hän skrev den 1 juni i ett brev
tili den nya domprosten Paul Scheel:

» vnd werdijge here, dot doch, wen de groten heren to
Abow chamen, latet doch Hans jw folgen vnd vp jw warde,
dat he jo nijcht wan ju geijt, dat he nijcht to sschaden
chamen mochte mijt welken chnechten —» 48 )

(» — och värdige herre, när de stora herrama kommer tili Åbo, låt
då Hans följa er och passa upper, så att hän inte går ifrän er, och
så att hän inte kommer tili skada med några knektar —»)

Enligt Gadhs förslag väntades också riksföreståndaren tili fes-
ten. Hän skulle ha hedersuppdraget att bära relikskrinet, och hans
vapen och ärkebiskopens skulle hängas på var sin sida om det nya
helgonets bilder. Troligt är dock att hän ej kom att närvara, efter-
som hän inte alls nämns i de knapphändiga notiser vi äger om
festligheternas förlopp.

Olaus Petri omtalar i sin krönika Hemmings skrinläggnings-
högtid med endast några få ord:

»Anno domini mdxiiij foor erchebiscop Jakob, biscop Matz i
Strengnes til Åbo medh noghra flere och graffuo vp aff jordenno
helge Hemmings been, som biskop hadhe warit i konung Magnus
Smeeks tijdh.» 49)

Vi äger alltså inte någon ögonvittnesbeskrivning av skrinlägg-
ningsfestens faktiska förlopp. Däremot finns i Stockholms stads
tänkebok en rätt utförlig skildring av hur festligheterna fortsatte

«) FMU 5716, b.
48) FMU 5726.
49) SRS, I, 2. s. 337. FMU 5725

SKRINLÄGGNINGSHÖGTIDEN
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på andra sidan Bottenhavet, när de tre svenska biskopar som
deltagit i högtiden den 12 juli återvände tili Stockholm:

»Om helge Hemingx ben aff Aaboo, kom om onsdagen post vij
fratrum anno Domini mdxiiij.

Samma dagh kom werdhughe ffader med Gud her Jacob, erche-
biscop j Wpsala, Matis ok Otte, med samme nade biscopa, fför
midagen til södramalmen hora viij. Ther mötte the them processio-
naliter aff byn presta ok mwnka och toge jn the helge ben med
korssz och faner och baare tet medh ali wördning och tillbörlig he-
der i bykirken. Benen bar domprosthen mester Cristoff i Wpsala;
gamble doctor Raffual giorde sermonem, scolmesteren mester Ma-
tis hade hogmessen De patronis, her Mortin Johannis och her An-
tonius ministrerade. Om quellen tillfförende komme herrene her
fför byn med theris skep och snekker oc lage om natten på Wal-
melsszön, och dagh ther nesth hora octaua kome the pa malmen
cum reliquiis, som forrört är. Jtem benet hit kom war (en arm
legh aff hans wenstra arm. Sit Deo laus)», Orden inom parentes är
överstrukna av en samtida hand och därunder är skrivet: »en rygh
taffle».

Vid translationsfesten hade alltså utom ärkebiskopen också
biskoparna Matts Gregersson i Strängnäs och Otto (Svinhufvud)
i Västerås deltagit.so )

OFFICIUM OCH FESTDAG

Den högmässa som hölls i Stockholms Storkyrka och antag-
ligen också den som hade firats i Åbo var en massa de patronis,
tili åminnelse av rikets skyddshelgon. Tili dessa ville man alltså
också räkna beatus Hemmingus. Hans helgonrykte och kult fick
därefter inte lång tid att spridas, den kyrkliga omvälvningen gjor-
de snart slut därpå.

De tryckta missalerna för de svenska stiften hade alla kömmit
tili redan före Hemmings skrinläggning. Om någon massa förfat-

50) FMU 5736. (Stockholms stads tänkebok 1511—14, s. 321.) Pirinen, aa,
s. 420, 474 f. N. Ahnlund, Stockholms historia, s. 429 f.
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tades för hans festdag, hann den aldrig komma i tryck. Hemming
Gadh antydde i sitt programförslag att åtminstone läsestycken om
helgonets leverne och mirakel som delar av ett Hemming-offi-
cium existerade. Men om ett officium fanns, har det gått förlo-
rat. Det finns en möjlighet att Johannes Vastovius’ panegy-
riska beskrivning av Hemming i Vitis aquilonia bygger på ett
annars förlorat officium. Hela biografiens stil och disposition och
många av dess uttryck är typiska för de standardlektier över
olika helgon som författades mot medeltidens slut.51 )

I de tryckta missalernas kalendarier hann Hemmings festdag
inte heller upptagas. Biskopskrönikan anger Hemmings dödsdag
tili den 21 maj (12 Calendas Junii). I Bureus’ Sumien finns
under rubriken Botnica anteckningar under hans bottniska
resa följande notis, antagligen avskriven ur något missale hän
undersökt: »21 maj 1366 mortuus est beatus Hemmingius Episco-
pus Aboensis.»s2 ) Porthan omtalar att i ett missale som hän
haft tillgång tili en senare penna vid den 21 maj antecknat: »Hic
obiit Hemminghus Episcopus Aboensis.» s3 ) Huruvida denna dag
också firats som hans festdag är svårt att med säkerhet fastställa.
Acta Sanctorum omnämner Hemming på grundval av Vasto-
vius’ kronologiska register den 21 juni, Denna dag kan tänkas
ha värit hans translationsdag, men då dagen överensstämmer med
dödsdagen undrar man om inte helt enkelt ett misstag skett i frå-
ga om månaden. s4 )

De första kalendrarna som utgavs i Norden efter brytningen med
Rom byggde ännu i sinä namnlistor på de tryckta missalernas
kalendarier. De upptar inte Hemmings namn. Delta gäller t. ex.
Mikael Agricolais kalender och en i Sverige år 1553 utgiven bön-
bok. Från mitten av 1500-talet utgavs almanackor mer eller mindre
regelbundet, men varken på 1500-talet eller under större delen av
1600-talet förekommer namnet Hemming. I Raumannus’ Manuale
finnonicum av år 1646 och en av Gezelius utgiven kalender av år
1671 finns namnet Hemmingius upptaget den 1 oktober Neo-
vius har föreslagit att delta är Hemmings translationsdag. Men

51 ) Se ovan s. 79 ff.
C2) Porthan, I. s. 207. KB, FA 12 (Sumien), f. 566 (562).
ö3 ) Porthan I, s. 290, not 141.
54 ) Vastovaus, Syllabus Chronicus före texten.
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naturligare förefaller det att helt enkelt förklara saken som en
förväxling med eller feltryckning av helgonnamnet Remigius, som
annars infaller på denna dag.ss )

Först i början av 1700-talet, närmare bestämt år 1712, förekom-
mer namnet Hemming för första gången i de svenska almanackor-
na den 22 maj, som därförinnain haft namnen Helena, Desiderius.
På denna dag har namnet bibehållits i både svenska och finländska
almanackor ända fram tili våra dagar, Att namnet placerats på
denna dag alltså en dag senare än Hemmings dödsdag enligt
biskopskrönikans och de redan nämnda missalemas uppgifter
antyder att denna ändring i almanackans namnlängd inspirerats
av Messenius. I dennes Scondia illustrata, som år 1700 utgivits
av Peringskiöld, anges nämligen Hemmings dödsdag tili den
22 maj (XI kalendas Junii.ss) År 1708 hade Erik Benzelius
d. y. utgivit Vastovin s’ biografier över nordiska helgon, Vitis
Aquilonia. Det var tydligen dessa två katolska författares helgon-
skildringar som givit impulsen tili att i almanackornas namnläng-
der införa de nordiska helgonnamn som saknades, bland dem
Hemmings.s7 )

IKONOGRAFI

Enligt en detalj i Hemming Gadhs programförslag för skrin-
läggningshögtiden skulle domkyrkan och relikskrinet prydas med
helge Hemmings »vapen». Hans »vapen» skulle hängas också på
kyrkogården och på kyrkoportarna. I mindre format skulle det
»kastas i grab» ned från läktaren och »bortgiffuas». Gadh beräk-
nade att det behövdes fem eller sex hundra större eller mindre
»vapen». När hän omtalar det »vappn» som skulle hängas på por-
ten tili det härbärge där »mins Herre» bodde, förklarar hän att
hän inte menar ett vanligt vapen, utan en bild av det nya helgonet:
» och helge Hemingx vappn pa porttien. Ey skule i forsta ath
helge Biscop H. vappn alene skulo malas, wthen hans hälghetz per-

55 ) I. Collijn, Sveriges biografi, 11, s. 198 f. A. Neovius, Chronographia
Scandinavia?, s. 49.

56) Messenius HI, s. 24, IX, s. 43, XV, s. 63.
") Brymolfs namn dyker på 1700-talet upp den 16 augusti, hans trans-

lationsdag.
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sona, och sa vapnit vndher högre handen, eller huru i tha wilen,
män the andre wappn allena.» sß )

Om Gadhs råd i detta avseende ©fterföljdes, målades alltså tili
skrinläggningsfesten bilder av festföremålet, Antagligen försågs
Hemming på dessa bilder med något slags attribut för att särskilja
honom från andra helgon. Om Hemming hade något vapen, har
bilden därav i varje fall inte bevarats tili våra dagar. Hans bis-
kopssigill, som finns i några välbevarade exeraplar, visar bilden
av en reslig biskop med mitra och stav men utan vapen. Några
kaniksigill finns inte bevairade.

De bilder av Hemming som eventuellt målades år 1514, var i
varje fall för det mesta av bräckligt material. På en bifogad sedel
tili sitt brev av den 1 maj skriver Hemming Gadh:
» Item baldacinus, theth pellith, som skall bäras ower skri-

neth, skulle och göraiss met helge biscop H. och hans wapn på alla
sidhor. Kan ey annath wara, tha aff papir som for är sakth, sommat
pa eth stycke sylke —, 59 )

Finns det då från tiden före eller efter Hemmings skrinläggning
några bilder av honom på mera varaktigt material, som bar beva-
rats tili våra dagar? I varje fali blir en utredning av Hemmings
ikonografi inte vidlyftig. Det finns veterligen endast två bilder,
om vilka man framkastat hypotesen att de föreställer Hemming.
Den ena av dem en kalkmålning i Lojo kyrka föreställer med
stor sannolikhet den helige Dionysius och inte Hemming.6o ) Den
andra är ett av fyra målade helgon på ett altarskåp från Urdiala
kyrka. Bilden föreställer en biskop, vars mitra påsättes av en ängel
och vid vars fot en pilgrim knäböjer. Redan år 1900 framlade Ner-
vander hypotesen att bilden föreställde Hemming. Hans åsikt
omfattades av Meinander och Rinne, medan Olga Alice
Nygren ställde sig mycket tveksam. Rätt nyligen har Tryggve
Lunden framfört ett väl motiverat försvar för bildens identifi-
kation med Hemming försvaret förefaller att ha godtagits av
en expert på området, Andreas Lind b 1 o m.6 1)

58 ) Med de andra vapnen avses riksföreståndarens och ärkebiskopens va-
pen som enligt förslaget också skulle hängas i kyrkan. Porthan I, s. 287.

59) FMU 5714.
60 ) O. A. Nygren, Helgonen i Finlands medeltidskonst, s. 104 f. T. Lunden,

Sankt Hemmings ikonografi (FM 62), s. 78, not.
61 ) K. K. Meinander, Medeltida altarskåp, s. 23 f. Rinne, Pyhä Henrik, s.

IKONOGRAFI
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Den svaghet i Lundens resonemang som man eventuellt kunde
påtala är frågan om altarskåpets ålder. Hän medger att den skulp-
terade S. Olofs-bilden, som ntgör altarskåpets centrum, är av äldre
datum, men de fyra målade bilderna vilka utom ifrågavarande
biskopsbild föreställer jungfru Maria samt S. Henrik och S. Bir-
gitta daterar hän tili tiden »omkring år 1500» och anser att
man inte kan avgöra om skåpet tillkommit något decennium före
eller efter sekelskiftet. Konstnären behöver sålunda inte ha före-
gripit det påvliga godkännandet av kulten. Meinander dateiar dock
skåpet tili tiden 1475—1500 och bar alltså 1500 som gräns framåt.
Men möjligheten att hän misstagit sig på något årtionde eller att
konstnären redan före den slutliga skrinläggningen målat hiiden
är inte utesluten, särskilt som mycket annars talar för hypotesen.
Det är i varje fall lockande att tänka sig att detta är den utform-
ning »helge Hemmings vappn» fick på bilderna vid translations-
högtiden bilden av en biskop med attribut som syftar på hans
enhälliga vai tili biskop »genom den helige Ande» och på de många
pilgrimer som både före och under skrinläggningsfesten besökte
hans grav i Åbo domkyrka.

RELIKERNA

»Jtem am i hawe ecke skrin ath legge strax the hälgedoma in,
tha tager en fyrakanth kystho, eller afflang, ooh lather henne for-
gylla, meth malara gwll, och helge biscop Hemmingx wappn oppa
alle sider», skrev Hemming Gadh i sitt förslag tili domkapitlet.62 )

Biskop Hemmings sarkofagliknande relikskrin av snidad ek hör
tili de få medeltida föremål i Åbo domkyrka som överlevt alla elds-
vådor och bevarats tili våra dagar. Rinne bar givit en mycket
detaljerad beskrivning både av skrinet och dess innehåll. 63 ) Hän
anser att skrinets utformning och utsirning bevisar att det utförts
av en framstående och kunnig träsnidare, och hän tror att denne

333 f, bild 177. Nygren, s. 126 ff. Lunden, aa. s. 71 ff. A. Lindblom, Recension
av Birgittas Uppenbarelser, Svenska Dagbladet 16/2 1958.

62) Porthan, I, s. 285.
63) Rinne, Pvhä Henrik, s. 301 ff.



värit en inhemsk man. Hemming Gadhs förslag antyder dock möj-
ligheten att skrinets upphovsman eftersänts från Reval eller
Stockholm. •

Skrinet innehåller i våra dagar relikfragment av flere olika hel-
gon. Men tili större delen tillhör benfragmenten samme äldre man,
som de sakkunniga med stort skäl anser vara biskop Hemming.
Rinne och Yrjö Kajava har gett en utförlig beskrivning av
ifrågavarande reliker. Undersökningen ger vid handen att den man
benfragmenten tillhört värit en jämförelsevis reslig äldre man med
kraftig benbyggnad.64 ) Dessa yttre egenskaper förefaller att pas-
sa väl samman med vad vi redan vet om den salige Hemming.

De reliker av Hemming som sändes tili Storkyrkan i Stockholm
och eventuellt tili andra kyrkor har antagligen gått förlorade. Men
en del av den salige biskop Hemmings jordiska kvarlevor vilar allt-
så med stor sannolikhet ännu i dag i den helgedom som biskopen
för sex hundra år sedän hjälpte tili att bygga och försköna.

64 ) Rinne, Pyhä Henrik, s. 319 ff.

RELIKERNA
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I. BISKOP HEMMINGS STATUTER AV ÅR 1352

ENLIGT KB CODEX A 942

Statuta Episcopi Hemingij Aboensis

Anno domini Mccclij Hemingus diuinal ) gratia Episcopus Abo-
ensis apud predictam Ecclesiam nostram publicare fecimus in
synodo no*tra subscripta statuta, quorum primus articulus est.
Quod mandamus, quod quilibet sacerdos indutus vestibus, sacra
excepta casula2 ) in diebus dominicis in pulpitaneo3 ) legenns sai
et aquam benedicat. Secundus quod Sacranienta Ecclesiae cum omni
Reuerentia (et) attentione obseruentur in Ecclesiae (:a) et mini-
strentur4), videlicet Euccharistia, oleum et crisma proviso quod
eedem hostiae consecratae non reseruentur in pixide, vltra quin
denam, Sed veteribus consumtis noue in supen conseruentur5).

Tertius quod in Ecclesiis testudinatis 6 ) pannus vnus seu vestis
inter ailtare et testudinem supremus 7 ) extendatur propter immun-
ditias remouendas. Quartus quod Sacerdotes de vino et oblatis cauti
sint vt illa munda habeant et incorrupta. Similiter palle corporalia
et alia indumenta altaris et Ecclesiae munda et nitida conseruentur.
Quintus de confessoribus Sacerdotum certis habendis non absquae
licentia sui praelati. Sextus quod nullus Sacerdos alterius Parochia-
num confessare praesumat vei Sacranienta ad ministrareB ) sine
licentia proprij Sacerdotis. Septimus quod questionarij et bidellij
non admittantur ad petendas elemosinas in Ecclesijs et Parochijs
absquae licentia praelati patentibus. Octauus quod quilibet Sacerdos
Parochialis habeat praedia, libros, indumenta et ornamenta Ecclesiae
diligenter conscripta, et Scripturam ipsam cum inuentario commit-
tat praelato. Nonus nullus fundum Ecclesiae babitationem vei praedia
de loco ad locum transferat, nec committat9 ) sijne licentia speciali
sui praelati. Quicunquae enim bona Ecclesiastica superflue erogaue-
rit et propter hoe fundum Ecclesiae reddiderit desolatum, tanquam
dilapidatur (:tor) bonorum Ecclesiae puniatur. Decimus Quod su-
per obseruationem Jeiuniorum declaratio tempore facta. Si festum
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

aliquod vigiliam hafoens jeiunabilem die lune euenerit Sabbato
precedenti Jeiunium illud fiat lo ). Ad vigilias in pane et aqua
Jieiunandas sine pissibus (ipiscibus) iiii solum ex praecepto Eccle-
siae astringantur, qui fuerit (:int) in Anno xxiij aetatis suae.
Undecimus, quod in festis praecipuell ) minoribus licet in necessita-
tibus in vere et tempore collectionis fructum (:tuum) terrae, petita
et obtenta licentia a suo presbyteriö (:ro) absquae pcena pecuniaria
seminare et fructus colligere et huius consimiles labores exerere 12 )

possunt, exceptis Dominicis et festis maioribus. Ita tamen quod
extra illa tempora, et nisi in oasibis praemissis huiusmodil3 ) licentia
ad alios quoscunquae labores nullatenus extendatur. Et qui in prae-
missis licentiam petere contemserint, delinquentes puniantur in
pcena pecuniaria secundum leges patriae et consuetudinem approba-
tam. Festa ab hoe laboriariol4 ) excepta sunt haec, omnes dies Domi-
nici, exaltatio et inuentio crucis omnia festa virginisls ), laurentij et
Henrici, Erici et Olai, Michaelis et Festa Apostolorum. Duodecimus:
quod in altaribus non consecratis habeatur lapis per Episcopum
consecratusl6 ) tantae latitudinis vt hostiae in die Pascae consecrande
cum calice possunt in eo conuenienter continere. Decimus tertius.
Quod [h] libros vei ornamenta Ecclesiae vei altaris nullus emätl7 )

sine speciali licentia praslati. Decimus quartus. Quod nullus prespi-
terorum Parochianum suum praesumat a Sacramentis suspendere
sine mandato sui praalati, nec etiam ab Ecclesia elimnare nec tem-
pore Paschali in peccatis notorijs secundum Ecclesiae consuetudinem
approbatum (:tam). Decimus quintus quod qui fundum Ecclesiae
desolatam (:tum) reliquerit et sic recedere intenderit, etiam si
licentiam habuerit, donec Ecclesiam reddiderit indemnaem, ab
officio suspendatur, Si vero de fuga suspicio fuerit, vei res suas
arestatas dolo subtrahere conatus fuerit, res ipsas amittat et se-
cundum arbitrium iudicis puniatur, nec vnquam officio suo restitua-
tur, priusquam Ecclesiae damnificatae fuerit satisfactum. Decimus
sextus. Quando in Ecclesia Aboensi die caenae crisma conficetur
(:itur), quilibet Sacerdos curatus ipsum in Ecclesia sua habeant
(:eat) infra quindenam a die Paschae et vicionores (:viciniores)
habeant ipsum quam cito possunt. Decimus septimus. Vt literae
sacerdotibus super mandato prelati directe citius et expeditius
transeant secundum ordinem de presbytero ad prestoyterum. Deci-
mus octauus Vt pensiones praediorum Ecclesiasticorum scilicet
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xx.

tuigifft et affradh aequaliter diuidatur (:antur) inter Ecclesiam
et Sacerdotem. Decimus nonus. Praesbyteri ad exequias defuncto-
rum vocati pro missis dicendis tam in officio quam in sepultura
defuncti albis seu suppellicijs sint induti, Item18 ) in Cathechisatione
infantum volumus obseruare. Vicesimus. Quilibet Sacerdos Pa-
rochialis singulis annis Cathedralicum (:ticum) ferat ad synodum,
ille (:i) cui praelatus mandauerit, comittendum. Quicumquge vero
cuiuscunquae statuti seu articuli iam praedicti transgressor fuerit
pena trinum marcairum puniatur. Item declaratum fuit quod pro
sepultura pauperum mortuorum pecuniam nullus petät seu exigat nec
officio complecto, sepultura paruuli vero ut moris est, 19 ) et pauperes
sine difficultate tradantur. Item nullus pro benedictione
nubentium pecuniam petät et exigat, seu etiam pro introductione,
antequam officio completo, transgressor horum poena trium mar-
carum puniatur. Quicumquae vero timore Dei postposito, qui
(:quae) sua sunt quaerens non quae Jesu Christi, maliciose seu pau-
pertatis causa retineltem (retinentem?) tradere asquum, infirmum
seu mortuum in2o) proprio equo non visitauerit poena trinum mar-
corum (:arum) puniatur. Poena consimile (:i) puniatur in jure
Sueuico constitutus qui equum malitiose negauerit in hisce negotijs
sacerdoti: Item mandamus et ordinamus quod singuli presbyteri
nostri (:ae) diocesis, ita tempestiue veniat (:ant) ad Synodum quod
modis omnibus Intersint misse qui (:quae) in incoatione Synodi de
Sancto Spiritu dici solet solenniter, In territorijs seu pernuncijs
(-prouinciis) diffusis et a loco Synodi minus2l ) (:nimis) remotis
presbyteri (:rorum) vnum in quailibet pronuncia seu territorio et
alicubi si nesesse (rcesse) fuerit duos remanere volumus ad minis-
terium sacerdotalem (:le) 22 ) populis prount (:ut) necessitas exigerit
persoluendum. Quilibet etiam Sacerdos ad Synodum proficiscens
coram Parochianis suis publicet23), ad quem in pronuncia remanen-
tem Confuguere debeant in casibus qui contingere possunt. Item
famulis Episcoporum tramseuntibus seu etiam aliis quibuscunquae24 )

nisi ipsos hospitalitatis causa colligere voluerit (:int) et intutu
Caritatis iiii (:is) necessaria vendant etc. Vt prius in Statutis
Abuensibus (?) 25 ) et pronuncialibus. Vale.
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Väsentliga olikheter i UUB K 12 a

(små stavningsiskiljaktigheter ooh dylikt anges inte)

1) Dei
2) vestibus sacris, excepta casula
3) pulpitanio (Uppsala-statuterna har »pulpitario». »Pulpitarium» är

enligt Du Cange »liber, ut videtur, continens quae ad pulpitum
cantantur, vei recitantur». Jmfr Hakamies, Glossarium latinitatis,
som översätter ordet med »predikstol»)

4) in Ecclesiis et admkustrentur
5) consecrentur
6) testitudinatis
7) superius
8) ei administrare
9) otydligt ord, som FMU tolkat »commutet»

10) »fiat» saknas
11) svårläst förkortning som FMU tolkat tili »patrie»
12) exercere
13) huius
14) laborerio (Uppsala-statuterna har »laboricio»)
15) inuentio sanctae crucis omnia festä beatse virginis
16) per ip[su]m confectus
17) amat
18) Idem
19) officio completo sepulture, paruuli vero ut moris est
20) retinenter (retinentem?) tradere sibi sequum infirmum seu mortuum,

ut —■ (Det tycks mig naturligt att tolka det förkortade och i
båda handskriftema svårlästa ordet »retinentem» (?) som en
ackusativform, hänföramde sig tili »infirmum seu mortuum», i stäl-
let för att som FMU och Sainio förutsätta att ett ord (»cogit») är
bortlämnat. Ord på -er har vanligen ett annat förkortningssätt än
det här använda)

21) nimis (detta är tydligt den rätta tolkningen)
22) ministerium sacerdotale, populis
23) »publicet» saknas
24) aliis quibuscunque personis
25) Sabinensis. Ordet är i KB A 942 svårläst
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11. PÅVEBREV AV DEN 16 MARS 1499

Enligt kopin bland Svenska Riksarkivets pappersbrev

Copia gracie nouissime impetrate jn negoeiis beatorum Nicolai
Lincopensis Brynolphi Scarensis et Hemmingi aboensis episcoporum
ac sancte Ingridis sanctimonialis Skeningensis

Venerabilibus fratribus Archiepiscopo vpsalensi Lincopensi Sca-
rensi et aboensi episcopis

Venerabiles fratres Salutem etc. Supplicatum fuit nobis per dilec-
tum filium Hemmingum gad prepositum Lincopensem cubicularium
nostrum et viceregis ac regni Swecie apud nos et sedem apostolicam
oratorem constitutum Vt corpora seu ossa bone memorie Nicolai
Lincopensis Brynolphi Scarensis et Hemmingi aboensis episcoporum
ac Ingridis sanctimonialis Monasterii Skeningensis Ordinis sancti
dominici Lincopie dyocesis Quorum anime beate vt pie istic creditur
In conspectu diuine maiestatis acceptissime (sunt) Magnusque est
populi Regnorum Swecie Dacie et Norwegie concursus et deuocio et
veneracio continua vigere asseritur erga dictorum corpora et ossa
ob laudabilis et sancte eorum vite et meritorum opinione(m) et mira-
culorum vt dicitur coruscacione(m) Jn eisdem ecclesiis quibus prefue-
runt minus decenter pro eorum dignitate habita ex sepulturis jn
quibus jacent jn alium honestiorem et honorabiliorem locum in
prefatis ecclesiis decencius transferri et honorari possint licenciam
de benignitate apostolica impertiri et concedere dignaremur Nos
igitur deuotis huiusmodi supplicacionibus jnclinati dignitate episco-
pali ac aliis premissis attentis ipsa corpora Nicolai Brynolphi et
Hemmingi episcoporum ac Ingridis sanctimonialis preifatorum ex
locis seu sepulturis jn quibus humata jacent libere et heite exhu-
mandi et in locum decenciorem jn lincopensi scarensi et aboensi ac
monasterii prefatis ecclesiis respectiue cum ceremoniis et sollempni-
tatibus debitis et consuetis transferendi Et omacius vt vobis vide-
bitur collocandi Presentibus aliis deuotis et honestis vtriusque sexus
personis illorum populorum Swecie Dacie et Norwegie de eadem
lingua existentibus Et ex permissione apostolica vt debitis pietate
et reuerencia Sine scrupolo consciencie aut labe ydolatrie omni
sollempnitate honorentur donec ad canonizacionem ipsam vt in
animo nobis est cum juris sohempnibus perueniet plenam ac liberam
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facultatem coniunctim a duobus vei vni vestrum aliis legittime
jmpeditis Vna cum publicacione miraculorum dictorum beatorum
tenore presencium auctoritate apostolica concedimus facultatem
Non obstantibus constitucionibus et ordinacionibus apostolicis cete-
risque in contrarium facientibus quibuscumque Datum Rome die
xvj Mensis marcii Med nonagesimo nono Anno septimo

Publicerat: 1) Enligt en, bristfällig kopia av Peringskiöld i Acta Ponti-
ficunx Danica, n. 5202. 2) Enligt en av Celse gjord kopia, med många
luckor och f el, i EMU, n. 4829. 3) I Archivum Fratrum Praedicatorum
VII, s. 37 f (i samband med artikel av Jarl Gallen).

111. PÅVEBREV DATERAT DEN 16 JULI 1497

Avskrift i ett hrev av de\n 20 maj 1506 från ärkebiskopen Jakob Ulvsson tili
biskoparna i Skara, Strängnäs och Växjö om Ingrids av Skäwninge translaa-

tion. Kopia i Svenska Riksarkivets handskrift A 22

( Litteraa apostolicas in forma breuis per Recolende
memorie dominum Alexandrum papam vi concessas nos dudum
noueritis accepisse Quarum tenor sequitur et est talis) Alexander
papa vi venerabilibus fratribus Archiepiscopo vpsalensi et lincopensi
et Scarensi et aboensi episcopis Venerabiles fratres Salutem et
apostolicam benedictionem Supplicatum nobis fuit per dilectum
filium Hemingum gad prepositum lincopensem cubicularium nost-
mm et viceregis et regne suecie apud nos et sedem apostolicam ora-
torem constitutum ut corpora seu reliquie bone memorie beatorum
nicolai lincopensis bröniolphi skarensis et hemingi aboensis epis-
coporum ac Ingridis sanctimonialis monasterii Skeningensis ordinis
sancti dominici lincopensis diocesis quorum anime ut pie istic cre-
ditur in conspectu diuine maiiestatis sunt acceptissime magnusque
est populi regnorum suecie dacie atque noruegie concursus ac deuo-
tio et veneratio continua erga dictos beatos ob laudabilis et sancte
eorum vite et meritorum opinionem ac miraculorum coruscationem
in eisdem ecclesiis quibus prefuerunt minus decenter pro eorum
dignitate humata ex sepulturis in quibus jacent in alium honorabi-
liorem locum et honestiorem in prefatis ecclesiis decentius trans-
ferri et humarj possint licentiam de benignitate apostolica impertirj



et concedere dignaremur Nos igitur deuotis huiusmodi supplicatio-
nibus inclinati dignitate Episcopali ac ailiis premissis attentis ipsa
corpora nicolai bryniolphi et hemingi et ingridis sanctimonialis
prefatorum ex locis seu sepulturis in quibus humata jacent libere
et licite exhumandi et in locum decentiorem in lincopensi skarensi
et aboensi ac monasterii prefatis ecclesiis respectiue cum omnibus
ceremoniis et solempnitatibus debitis et consuetis transferendi et
ornatius ut vobis videbitur concollocandi adiunctis aliis deuotis et
honestis vtriusque sexus personis illorum populorum de eadem
lingua existentibus ex permissione apostolica ut debitis pietate et
Reuerentia honorentur Donec ad canonizationem ipsam commode
poterit cum iuris solempnibus perueniri plenam et liberam frater-
nitati vestre coniunctim aut duobus ex vobis ad minus tenore
presentium auctoritate apostolica concedimus facultatem Non
obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis a quibus-
uis conciliis ceterisque in contrarium facientibus quibuscumque
Datum Rome apud sanctum Petrum Sub annulo piscatoris die xvj
Julij mcccclxxxxvij pontificatus nostrj anno quinto ( ——)

Jakob Ulvssons brev är i sin helhet publicerat av Jarl Gallen i Arohivum
Fratrum Prasdicatorum VII, s. 38 f.
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Elof Gregersson, kanik i Åbo, 49,
51 f, 105 f, 114, 117, 120, 130 f

Ericus Olai, 12, 189, 193, 208
Erik Karlsson (örnefot), 113, 195
Erik Magnusson, konung, 15, 171

(not), 179, 181, 186 ff
Erik, son tili konung Birger, 35

(not)
Erik av Pommern, konung, 112
Ervast, kyrkoherde i Kyrkslätt,

108, 127
Esbjörn Peterssoni, prebendat i Åbo,

113, 195
Eugenius 111, påve, 63
Euklides, 77

Filip Ingevaldsson, lagman i Söder-
manland, 26 (not)

Filip den sköne, konung i Frank-
rike, 65

Filip VI, konung i Frankrike, 39,
83, 91, 152, 156 ff, 177, 200

Franciscus de Mayronis, 41, 45

Fredrik 11, kejsare, 73
Frender, biskop i Strängnäs, 83

(not)

Gadh, se Hemming Gadh!
Galenus, 77
Gerhard Hundebech, kanik i Åbo,

117 ff

Gerhard Skytte, fogde, 97, 103
Goffredus av Trano, 73

Gratianus ay Bologna, 64, 70 ff,
132 ff, 143 ff

Greger Styrbjörnsson, riksråd, 104,
185

Gregorius den store, påve, 58, 60
Gregorilla IX, påve, 71 ff, 132 ff,

143

Gregorius XI, påve, 175, 206
Guido av Baisio, 72 f

Guido Terreni, 42

Guilaberti, Johannes, påvlig legat,

183, 202 f

Gunnar, biskop i Skara, 52 f
Gunne (i Kumo), 108

Gustaf Wasa, 17
Gustaf II Adolf, 27 (not)

Gustaf Arvidsson (Sparre), 83

Gutenberg, 76
Göbelin Lon, borgare i Åbo, 98

Hannibaldus av Ceccano, påvlig le-
gat, 167

Hannibaldus, kardinal och domini-

kan, 65, 77
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Hans Brask, biskop i Linköping,
186

Hans Ghonnert, köpman i Danzig,
221

Hemming Gadh, electus i Linkö-
ping, 20, 211, 214 f, 218 ff, 224 f,
227

Hemming Nilsson, ärkebiskop, 45,
83 (not), 142, 153, 197 ff, 206

(not)

Hemming Olofsson, släkting tili
biskop Hemming, 25, 28

Hemming (i Tyrvis), 208 (not)
Hemming, kanik i Uppsala, 46
Henrik Hartmanssoni, domprost och

biskop i Åbo, 16, 111, 117, 121,
126, 148, 205

Henrik Johansson, präst i Åbo

stift, 108
Henrik Karlsson, ärkebiskop, 124 f
Henrik Ludvigsson, scholasticus i

Uppsala, 45, 115
Henrik Tempil, scholasticus i Åbo,

70, 111, 114 f, 130

Henrik Tidemansson, biskop i Lin-
köping, 212

Henrik Wenne, domprost i Åbo,

214, 218 f

Henrik Vinandsson, kanik i Åbo,

122

Henrik, biskop i Slesvig, 206
Henrik, den helige, biskop, 63, 110,

113, 133, 142, 217 f, 226
Henrik, klerk i Tournais stift, 118

(not)

Herman Clovare, borgmästare i

Åbo, 101
Herman Hundebech, borgare, 118

(not)

Herman, klerk i Avignon, 125 (not)

Hieronymus, 57 ff, 64
Holcot, Robert, 66 f, 76, 78
Honorius 111, påve, 132
Håkan Magnusson, konung, 119,

171 (not), 179, 191 ff

Inga, abbedissa i Vårfruberga, 120
(not)

Ingeborg (Tott), änka efter Sten
Sture d. ä., 216

Ingeld Johansson, kanik i Åbo,

119

Ingevald, kyrkoherde i Äkerby, 26
Ingrid, dominikanpriorinna i Skän-

ninge, 18 f, 207, 211 ff, 218 (not)

Innocentius 111, påve, 144 (ruot)

Innocentius IV, påve, 72 f

Innocentius VI, påve, 107 f, 178
Isidor av Sevilla, 60 f, 76 f

Israel Erlandsson, biskop i Väster-
ås, 32

Jakob Johansson, klerk från Åbo

stift, 139
Jakob Ulvsson, ärkebiskop, 18, 212,

215, 218, 220 ff
Jakob, präst i Halikko, 50
Jakob av Lausanne, 45, 66, 78
Jakob, ärkebiskop i Lund, 187
Johan Liten, 27 (not)

Johan Odulfsson, ärkediakon i
Uppsala, 35

Johan Olofsson, biskop i Äbo, 216
Johan Petersson, häradshövding i

Bälinge, 27 f
Johan Petersson, släkting tili bis-

kop Hemming, 25, 27 ff
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Johan Petersson, prefekt på Kustö,
27 f

Johan Petersson, sakristan i Väs-
terås, 120

Johan Petersson, biskop i Äbo, 14 f,

96, 115 (not), 119 ff, 196, 205 f

Johan Rötgersson, kanik i Äbo,

119, 121 f
Johan Torstensson, Paris-magister

från Strängnäs stift, 120 f

(not)

Johan Tyrgilsson, ärkediakon i

Linköping, 201 (not)

Johan Westfal, biskop i Åbo, 112,
121 f, 147 f, 205

Johan av Brabant, 163 (not)

Johan, son tili konung Filip i

Frankrike, 161

Johan av Namur, 152 (not)

Johan i Stensböle, 100
Johan (I), biskop i Aho ooh ärke-

biskop, 32
Johanna av Navarra, 163

Johannes, biskop i Abida, 14

Johannes Andree, 56, 72 f
Johannes Balbus, 75

Johannes Beleth, 69 f
Johannes av Damaskus, 55, 61 f,

64, 77
Johannes de Deo, 74 f

Johannes Faber, 115 (not)

Johannes Guilaberti, påvlig legat,
183, 202 f

Johannes Teutonicus, 72
Johannes av Wales, 67
Johannes från Åbo, påvlig peniten-

tiarie, 125
Johannes XXII, påve, 40, 160

Johannes, scholasticus i Uppsala,

36 (not)

Josef Persson, slottsfogde, 219
Jöns Budde, 211

Karl Knutssont, konung, 109 (not)

Karl Näskonung-sson, riddare, 172
(not)

Karl den store, kejsare, 58
Karl IV, kejsare, 171
Karl IV, konung i Frankrike, 40,

160

Katarina, biskop Hemmings mor,
13, 25 ff

Katarina, syster tili Hemming

Olofsson, 28
Katarina av Vadstena, 207, 210 f

Klas Bengtsson (i Närpes), 102

Klemens V, påve, 71
Klemens VI, påve, 11, 39—45, 78,

107 f, 152, 156—163, 167 f, 171—

176, 211
Klemet Hogenskild, 217

Konrad Bitz, biskop i Åbo, 17
Konrad Konradsson, kanik i Äbo,

117 f

Konrad Pictor, borgare i Åbo, 117

Konrad Rogge, biskop i Strängnäs,

212
Kristiern Nilsson, riddare, 99

Kristina, syster tili Hemming

Olofsson, 28

Kristoffer, domprost i Uppsala, 222

Lars Arnbjömsson, kanik i Äbo,

118 f

Lars Olofsson (i Burunge), 28

Lars Olofsson (Laurentius Olavi),

dekan i Uppsala, 35, 67 f
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Lars Petersson, konfessor i Skän-
ninge, 213

Lars, ärkeibiskop i Uppsala, 46

Laurentius, präst i Kimito, 128
Leo X, påve, 211
Leopold (av öisterrike), den helige,

219

Lindvid (i Tenala), 147
Ludvig X, konung i Frankrike, 163

Magnus Eriksson, konung, 12, 14

ff, 92, 94—100, 102 ff, 108 f, 118
ff, 123, 139, 143, 149 f, 151, 154,
156, 168, 170 ff, 179—197, 206,
221

Magnus (I), biskop i Åbo, 148
Magnus (II) Tavast, biskop i Äbo,

28, 110 (not), 111, 207 ff

Magnus (III) Stjernkors, biskop i

Åbo, 13 f, 47, 207 ff, 215 f, 217
Magnus, socms åt penitentiarien i

Avignon, 125 (not)

Margareta, drottning, 192
Martin, kyrkoherde i Stockholm,

47, 207, 209 f

Martinus av Fano, 73, 75 (not)

Mattias Kogger, underlagman, 98,
178

Mattias, magister, Birgittas bikt-
far, 151, 153, 175, 201

Matts Gregersson, biskop i Sträng-

näs, 221 f

Matts Kättilmundsson, drotset, 27

(not), 114
Matts Skälge, borgare i Åbo, 26, 97
Menikin, kyrkoherde i Bjärnå, 50
Messenius, Johannes, 12, 22, 29 f,

49, 92 f, 113, 181 f, 187, 190, 193
ff, 213 ff, 224

Mikael Agricola, 223
Måns Frille, väpnare, 217

Narve Iragevaldsson, riddare, 193
Nicholas Breakspeare, påvlig legat,

63
Nicolaus av Gorran, 65
Nicolaus av Lyra, 67, 78
Nicolaus, abbot i Padis, 184, 195
Nils Allesson, ärkebiskop, 33 f, 130

ff

Nils Assersson, kanik i Åbo, 119
Nils Bunkeflo, kanik i Lund, 65

(not)

Nils Eriksson, fogde, 104, 185

Nils Filipsson (i Skutunge), 26
(not)

Nils Hermansson, biskop i Linkö-
ping, 19, 207, 211 ff, 218 (not)

Nils Kettilsson, ärkebiskop, 33 ff

Nils Klasson, riddare, 213
Nils Markusson, biskop i Linkö-

ping, 187 f, 190, 203

Nils Petersson, häradshövding i

Bälinge härad, 28
Nils Sigvastsson, ärkediakon i

Uppsala, 36
Nils Turesson (Bielke), 14, 113,

123, 183, 187 f, 192 ff, 202 f
Nils, präst i Kimito, 50

Ockham, 66, 77

Odo, biskop i Paris, 129, 136 (not),

138 (not)

Olaus Petri, 193, 196, 221
Olav, ärkebiskop i Trondheim, 127
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Olle Nikliisson, 99 f
Olof Björnisson, ärkebiskop, 36

(not), 37
Olof Ingemarsson, väpnare, 99 f.
Olof Jakobsson, kanik i Åbo, 122 f

Olof Jönsson (Tavast), 28

Olof Larsson (i Burunge), 28 (not)

Olof Nilsson, ärkediakon i Upp-

sala, 35
Olof (av Nousis), kanik i Åbo, 49

ff, 117
Olof, präst i Karis, 50
Olof (i Uskela), 50
Otto (Svinhufvud), biskop i Väs-

terås, 222

Paul Scheel, domprost i Åbo, 219,
221

Paul Sumesson, präst i Åbo stift,
108

Paul, präst i Tenala, 115
Peter Filipsson, ärkebiskop, 51 ff,

146, 197, 202
Peter Jakobsson (Sunnanväder),

kansler, 219

Peter Nilsson, biskop Hemmings

släkting, 29

Peter Olofsson, prior i Alvastra,
40, 63, 88 f, 91, 155, 157 f, 174,
176 f

Peter Olofsson från Skänninge,

magister, 39, 207, 211
Peter Svensson, kanik i Åbo, 119
Peter Tyrgilsson, biskop i Linkö-

ping och ärkebiskop, 52 (not),

83, 146, 148, 183, 190 (not), 191,
197, 201 ff, 207

Peter (i Bjärnå), 50

Petrus Alendensis, studerande i

Paris, 118, 119 (not)

Petrus Aureoli, 41, 45
Petrus Lombardus, 41, 57, 60 f, 62,

64 f, 77
Petrus Rogerii, se Klemens VI!

Petrus från Äbo, påvlig penitentia-
rie, 125

Platon, 40, 77
Ptolemaios, 77

Ragvald (II), biskop i Åbo, 47, 147
Ragvald, kanik i Äbo, 49 f, 117
Kaimundus av Pennaforte, 71
Rembold från Lennep, studerande i

Paris, 117 f

Rigo, Hemming Gadhs tjänare, 214

Robert av Artois, 152 (not)

Robert Holcot, 66 f, 76, 78

Rupert av Deutz, 69
Rötger Hermansson, kanik, 15,

101, 117 ff

Sallustius, 77
Seneca, 77
Sigfrid Rötgersson, biskop i Skara,

45, 197, 202
Sigfrid Sandersson, kanik i Åbo,

119
Sigge Jonsson, biskop i Skara, 83

(not)

Sigge, biskop i Skara (1435), 99
Sigismund, biskop i Strängnäs, 83

(not)

Sigurd (Sigvard), kanik i Äbo, 49,
51, 117, 146

Sten Bengtsson (Bielke), 195
Sten Sture d. ä., 210, 213, 215
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Sten Sture d. y., 218, 221

Stigulf Andersson, kanik i Åbo, 51,
117

Styrbjörn, biskop i Strämgnäs, 52 f

Sune Håkansson (i Viborg), 113,
194 f

Svante Nilsson Sture, 213, 216 f

Thidericus Frise (Vrese), 178, 180
Tideman Ulfredsson, kanik i Åbo,

117 ff
Tomas av Aquino, 41 f, 45, 55, 61,

65 f, 74, 77 f
Tomas av Irland, 67
Tomas Johansson, kanik i Uppsala

och biskop i Växjö, 45, 83, 98,
113, 148, 196 f, 201 ff, 211

Torgils Knutsson, marsk, 34

Torsten, kyrkoherde i Viborg, 116,
126 f

Tönne Eriksson (Tott), 216
Törner Andersson, raunk i Vad-

stena, 54 (not), 119 (not), 123,

194

Übertus de Bobio, 74 (not)

Ulf Gudmarsson, lagman i Närke,
169 (not), 170

Urban V, påve, 14, 121, 171 f, 206

Urban VI, påve, 14

Valafrid Strabo, 58
Valdemar, hertig, 36 (not)

Valdemar, konung i Danmark, 139,
189, 191 f

Varro, 77
Vastovius, Johannes, 12, 22 f, 29 ff,

79 ff, 85 (not), 92, 113, 138, 144,
223 f

Vilhelm Durand, 69 f

Vilhelm av Sabina, kardinal, 137
Willikin, kanik i Åbo, 118

Vinald, kyrkoherde i Teniala, 50,
122

Vinand Vinandsson (I), kanik i

Åbo, 50, 108, 117, 122, 149

Vinand Vinandsson (II), domprost
i Åbo, 122

Virgilius, 77

Zenon, 77
Zoroaster, 77

Åke Hansson (Tott), 216
Åke Göransson (Tott), 216

Ödgisle, Ibiskop i Västerås, 83 f

(not), 120 (not)
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Summary

PARENTAGE AND EDUCATION

Hemming, Bishop of Åbo 1338—1366, was born about 1290 at
Bälinge near Uppsala seat of the Archbishop of Sweden. Con-
cerning his father nothing is known apart from the fact that he
owned a farm at Bälinge by the name of Pålsbo. Hemming’s mother
Catharina donated land at Jumkil, near Bälinge, to the Cathedral of
Uppsala. His nearest maternal relations had letter-seals of their
own, which indicates that they belonged to at least the lower
nobility. Some of them were connected with Finland, which was then
a province of the Swedish Kingdom, and they seem to have lived
there for at least part of their lives. But it is not known whether
these connections were established before or after Hemming himself
had moved to Finland. There is a possibility that one of his relations,
Elena (a niece?), married a native of Finland.

Hemming most probably studied at the Cathedral School of Upp-
sala and was ordained by the Archbishop. The short passages about
Hemming in the two Bishops' Chronicles of Åbo give hardly any
information about his childhood and youth. The only other extant
biographies those by Johannes Messenius and Johannes Vastovius

were written no earlier than the beginning of the seventeenth
century, and even they dismiss his early years in the most general
of terms. In medieval documents his name does not appear until
1329. But there is much to bear out the statement of Messenius that
Hemming had carried out his studies of the Cyclopedia scientiarum
both at home and abroad. Besides the arts he seems to have studied
theology and Canon Law. In the Acta et processus canonizacionis b.
Birgittce he is said to have been the pupil of Pope Clement VI. Pope
Clement, or Petrus Rogerii as he then was, was teaching theology
at the University of Paris about 1320 and was made a Doctor of
Divinity in 1323.
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During his Studies abroad Hemming may well have enjoyed the
income of some benefice in the Diocese of Uppsala. In 1329 he is
referred to as a canon at the Cathedral Church of Åbo (Turku). He
may have been connected with his predecessor, Bishop Bengt, who
also came originally from the Diocese of Uppsala. After the death
of Bishop Bengt in the autumn of 1338 Hemming was unanimously
elected Bishop by the Cathedral Chapter. He was probably con-
secrated in Stockholm by Archbishop Petrus Philippi towards the
end of the following year.

THE IDEOLOGICAL AND CULTURAL BACKGROUND

This section is based on an analysis of the books, mainly works of
theology and Canon Law, given by Bishop Hemming to his Cathedral
Church about 1354. Most of the titles can be found in the book-lists
issued by the University of Paris and the Law School of Bologna.

The theology included the principal texUbooks used in the theolo-
gical faculties the Bible and Peter Lombard’s Sentences. There
were also works by St. Jerome, St. Ambrose, St. Gregory the Great,
St. Isidore of Seville and St. John of Damascus, as well as by Anselm
of Canterbury and Bernard of Clairvaux. From the preceding century
there were several items by Franciscans and Dominicans some
Sentence commentaries (two of them by Dominicans), sermons and
exegesis by the Dominicans James of Lausanne and Robert Holcot,
the complete exegetical works of the Franciscan Nicholas of Lyre,
and the Manipulus florum, a compilation of texts from the Fathers.
Summa de ministris et sacramentis ecclesiasticis was written by the
Dean of the Uppsala Chapter, Laurentius Olavi, who died a Doniini-
can in 1332. There was also the standard work on the liturgy,
Rationale divinorum officiorum by William Durant.

Some fifteen law books included in the first place ali the official
collections of Canon Law, Gratianus’ Decreta, the Decretales of
Gregory X, Liber sextus and Liber septimus or Clementinw. Ali of
these were provided with glossa ordinaria. Other manuals and com-
mentaries on the Canon Law were mostly written by professors at
Bologna such as the famous layman John Andree and Archdeacon
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Guy of Baisio. Finally, there were some guides on legal procedure,
and some encyclopedic works, the Catholicon by John Balbi of Genoa
and De proprietatibus rerum by Bartholomeus Anglicus.

On the whole the collection does not seem to favour any particular
theological school, but an examination of the later theological works
nevertheless seerns to point to some Dominican Thomist influence,

This conclusion agrees with what is known about Dominican influ-
ence in Finland and in the Diocese of Uppsala at this time.

HEMMING, THE MAN

The unanimous, even enthusiastic, election of Hemming to the
Bishopric, and the terms in which the letter of the Cathedral Chapter
recording the election is couched, seem to indicate that he was an
unusual personality. This is borne out by ali extant descriptions.
The longest biography, that written by the Swede Vastovius, a
convert to Catholicism, in his Vitis Aquilonia, is of late date and
abounds in pious phraseology. It is hard to decide how close he
approaches reality. Vastovius describes Hemming as an extremely
devout young man who became a prominent and fearless preacher
and bishop, a man of self-discipline and aJbstinence, a model of
virtue and contemplation.

Even if Vastovius’ description is »standardized» and cannot be
used as a primary historical source, it partly agrees with what more
contemporary writers relate of Hemming. In her Revelations St.
Bridget (of Sweden), a friend of his, gives some vivid glimpses of
the Bishop of Åbo. In Rev. IV: 125, an allegorical description of
seven bishops, the seventh »animal» (Hemming) is represented as a
fearless, pious ascetic, a man who loved contemplation but who was
at the same time very zealous and active in the Service of God and
Truth. In other Revelations (I: 52, VI; 34, Rev. Extr. 51, 85, 104,
etc.) we are given further impressions of Hemming as a lover of
Christ and the Holy Virgin. He was entrusted with the very
difficult task of taking the message of God to the Pope and to the
Kings of France and England. Rev. Extr. 85 and 104 describe two
incidents in the lives of Hemming and St. Bridget, illustrating the
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friendship between them, and Hemming’s asceticism and humility.
Contemporary documents supplement this picture, Hemming may

have been ascetic and humble as an individual, but as a bishop he
could act as his office demanded, with pomp and authority.

Libellus de MagnoErici Rege, written a few years after Hemming’s
death, speaks of his devoutness and austerity and »opera laudabilia».
Even if in other respects this source is not wholly unbiassed, it
seems to confirm the supposition that during his life-time Hemming
was already regarded as a saintly person.

MAGNATE, LANDOWNER AND JUDGE

In the Middle Ages the bishops of Sweden—Finland ranked
highest among the Counsellors of the King. They were great land-
ownens and had many different kinds of subordinates and attendants.
Extant records give us only a few glimpses of the daily life of
Bishop Hemming, moving from one estate to another in different
parts of his big diocese, dealing with his officials and attendants,
making agreements with his crofters and neighbours. He acquired
the episcopal estate at Kairis near Åbo, and he also bought new land
in other parts of the country and in Sweden, not far from Stockholm.

There are some indications of dissension between the Bishop or
his men on one hand and the citizens of Åbo and the country people
at Kumo on the other. In ali »worldly» matters Bishop Hemming
seems to have been careful to respect the traditional Nordic liberties
of the populace, making written agreements with those concerned to
avoid trouble.

Bishop Hemming also acted as a judge, primarily in matters
subject to ecclesiastical jurisdiction. For a number of years he was
a member of the King’s Court in Finland.

THE BISHOP, CHAPTER AND CATHEDRAL

Bishop Hemming seems to have been on very friendly terms with
his Cathedral Chapter. In 1340 he founded the Office of »Prepositus»,
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which in Finland as in Sweden ranked immediately below the
Bishopric itself.

The Cathedra! Church of Åbo had been burnt by the Russians in
1318. During Hemming’s episcopate it was extensively rebuilt and
enlarged. For this purpose many donations were made, and several
papal letters of indulgence were procured. The King granted exemp-
tion from taxes to the farms and estates of the Cathedra!. In the
rebuilding a number of new alt ars seem to have been erected, and
some of the earliest altar prebendaryships (ait least those of St.
Sigfrid and St. Catherine) were founded.

The records speak of chorales et scholares at Åbo Cathedra! and
give the names of a few school officers, but on the whole we know
very little about the Cathedra! School and about the training of
priests at this time. The same is true of the members of the Chapter.
Most of the canons we know only by name, and in several instances
not even the names have been preserved. Many of the new canons
during Hemming’s time seem to have been sons of Åbo citizens of
German extraction; they had generally studied abroad. Most of
those we know received their benefices through papal provision,
sometimes on the supplication of the King. An exception to this rule
seems to have been the case of Johannes Petri from Västerås in
Sweden, who was Rector at the University of Paris in 1366 and
canon at Åbo. He seems to have been personally connected with his
bishop, Hemming, whom he was in course of time to succeed. Like
many of the other canons he went abroad more than once. Some of
them were closely connected with Sweden and with Baltic and
German towns.

The Dominican Friary at Åbo was another link with the outside
world. The friars may have helped with the training of priests. From
1933 to 1346 two friars from Åbo acted in succession as penitentiaries
for the Nordic countries in Avignon.

THE BISHOP AND HIS DIOCESE

Materia! that might throw light on Bishop Hemming’s relationship
to his clergy and to the lay public of his diocese is scanty, and what
there is has usually to do more with the exception than with the
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rule. There is a letter from the Bishop in 1350 forbidding the priests
to have their children living with them or to allow their children to
inherit Church property. A letter of 1352 forbids the clergy to leave
the Diocese without permission. There are also in late copies
some Statutes issued by Bishop Hemming at the Diocesan Synod in
1352. In part they can be traced back to earlier provincial or Uppsala
statutes or to paragraphs in the Canon Law. Other prescriptions
seem to owe their origin more directly to evils and abuses in the
Bishop’s own Diocese at the time, i, e. shortly after the Black Death
had brought disorders and reduced the numbers of the clergy.

Letters dated from different parts of Finland indicate the move-
ments of Bishop Hemming visiting his Diocese. But there is hardly
any material giving details of his visits to parishes, confirmation of
children, ordination of priests and other episcopal functions.
Archaeological research confirms that several stone churches were
built and dedicated about this time. The district of Kumo, where the
Bishop owned a great deal of land, seems to have been his starting-
point when visiting the northern parts of his Diocese. At least once
he went as far as Torneå on the border of Sweden. There he met
Arohbishop Hemming of Uppsala, and reached an agreement with
him about how the boundary-line between the Dioceses of Uppsala
and Åbo should be drawn in these districts, which were then only
partly settled.

Several documents have been preserved on ecclesiastical taxation,
mostly relating to quarrels and difficulties, Bishop Hemming had
to take into consideration both the somewhat dictatorial Canon Law
and the time-honoured rights and liberties of his still only partially
Christianized people. Generally Hemming and other bishops of the
time seem to have tried to solve disputes by making bilateral
agreements with the taxpayers, but at times they had to resort to
authoritarian decrees issued by the King or themselves.

HEMMING’S JOURNEY TO FRANCE

In the Revelations of St. Bridget there are several references to
the journey that Bishop Hemming and the Cistercian Prior Peter
of Alvastra made abroad. Four of the Revelations were themselves
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involved in this journey Rev. VI: 63, which Hemming was to
deliver to the Pope, Clement VI; and Rev. IV: 103—105, a message
he was to forward to the Kings of France and England, by way of
mediation in the war between them. Ali the other Revelations
mentioning the journey specify that the main purpose of the travel-
lers was to carry the divine message to the Pope and to the Kings.

Rev. VI: 63 contains some sharp reprimands of the Pope, such as
the accusation that he had reached his high position by unworthy
means and that he was partial in the conflict between France and
England. He is exhorted to repent, to make peace between the Kings,
and to go to Italy to preach the Jubilee.

Documents seem to confirm at least some of the strictures of St.
Bridget. Influence certainly had had something to do with Pope
Clemenfs rise to power, and as a Frenchman who had been intimately
engaged in the Service of the French King it was in any case very
difficult for him to be imnartial in the conflict.

On the other hand St. Bridget seems to have been influenced by
people disposed to favour England. In the Revelations addressed to
the Kings she speaks of both Kings derogatively, but she ascribes
to the English King the legal right (justitiam) to the throne of
France.

It has been said that Hemming took the Rule of the monastic
order St. Bridget wanted to found to be confirmed by the Pope. But
there is no evidence of this in the Revelations, in the Rule itself or
in other sources. Everything indicates that the approbation of the
Rule was not sought until a much later time, after 1360. Nor is there
amything to prove what has aiso been suggested, that Hemming
sought the blessing of the Pope for the expedition that King Magnus
was to make against Novgorod.

In the Revelations King Magnus is exhorted to pay the expenses
of journey, which seems to have taken place some time
between 1346 and 1349. The journeyfailed to produce the result that
St. Bridget had expected. Nelther the Pope nor the Kings seem to
have been inclined to pay heed to the message given to them. The
messengers probably took a collection of the Revelations of St.
Bridget to the Pope.
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HEMMING, THE KINGS, AND THE LEADERS OF THE CHURCH

Four kings reigned in the Swedish Kingdom (including Finland)
during Hemming’s episcopate Magnus Eriksson, his sons Erik
and Håkan, and Albrecht of Mecklenburg. There was civil war as
well as war against Novgorod and Denmark.

On several questions concerning the rights of the Church and the
general public Hemming seems to have opposed King Magnus,
though they were apparently often on friendly terms. Matters of
dissension were for instance the royal rights of presentation to
Church benefices, the finances of the realm and the high taxes, and
the appointment of the King’s favourite Bengt Allgotsson as Duke
of Finland. At least once, probably about 1360, the dispute went to
such lengths that Hemming was imprisoned by the King. But he
seems to have remained loyal to the King as long as possibie. He
did not join the group of prominent men who revolted against King
Magnus on behalf of his son Erik and later, after the death of Erik,
on behalf of Magnus’ younger son Håkan. Hemming even seems to
have opposed Nils Turesson, Erik’s principal supporter, who later
engineered the election of Albrecht to the throne. There are indica-
tions that during Hemming’s last years and also after his death the
leaders of the Church in Finland were hostile to the Albrecht party.

Hemming probably knew several of his brother bishops from the
time they had been studying in Paris Archbishop Hemming of
Uppsala (1342—1352), Bishop Peter Tyrgilsson of Linköping, who
afterwards succeeded Hemming as Archbishop, and Bishop Thomas
of Växjö. With most of them he also seems to have been associated
in being friends of St. Bridget. Peter and Thomas were papal collec-
tors, and at least Thomas visited Finland several times during
Hemming’s episcopate.

COMMEMORATION AND CULT

Hemming died in 1366, having apparently already won some renown
for saintliness. After the cacnonization of St. Bridget towards the
end of the century efforts were made to secure the canonization of
several other saintly persons within the Swedish Church province,
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but results were slow to appear. We are told that miracles had been
recorded as happening at Hemming’s tomb even in 1416, and there
seems to have been a popular cult of the saintly bishop long before
Bishop Magnus Stjernkors asked the Pope’s approval of Hemming’s
translation and cult towards the end of the century. At that time
considerable offerings had been collected from pilgrims visiting
Hemming’s tomb, but the Regent Sten Sture had borrowed this
money by force.

The papal letters approving the translation and cult, within the
Nordic countries, of Hemming and three other Swedish saints are
preserved only in defective copies, one dated 1497 and the other 1499.
The two are almöst identical and one may conceivably be raisdated.
In the papal registers there is a hiatus for these years. A number of
other letters concerning the cult of Hemming, including a letter of
indulgence, have been lost but are mentioned in contemporary letters.

The translation of the relics of »fbeatus Hemmingus» did not take
place until June 1514. The Archbishop of Uppsala and some other
bishops and dignitaries took part in the ceremony, which corres-
ponded to a beatification in later times. Some of the relics were
immediately taken to the parish church of Stockholm where Hem-
ming had been consecrated bishop.

The official legend of Hemming has not been preserved, though it
is likely that Vastovius used it as a source for his biography. Hem-

feast-day was probably the day of his death, 21st May. His
name is not found in printed calendars until the beginning of the
18th century, and then perhaps because of an error in the work
of Messenius it was given for the 22nd May.

There is only one extant picture which with great probability
represents Hemming of Åbo. He is depicted at the side of St. Bridget
in a painted triptych from the church of Urdiala. An angel places
the bishop’s mitre on his head, probably by way of indicating his
unanimous election »by the Holy Ghost», while a pilgrim kneels by
his feet.

Some of the relics of the Blessed Hemming are still preserved in
a medieval wooden reliquary in the now Lutheran Cathedral of Åbo.



An Appendix gives the version of Bishop Hemming’s Statutes
preserved in Codex A 942 of the Swedish Royal Library. The intro-
ductory Chapter gives a critioal survey of some of the sources used
in the present study, and makes some corrections of and additions to
Finlands Medeltidsurkunder, the printed collection of most of the
medieval records of Finland.
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