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Institutionen fér Nordiska sprak, Stockholms Universitet
1. Inledning

Den folksprákliga legenden ár en europeisk genre som under den tidiga medeltiden vann
stor popularitet. Genren representeras i Norden frámst av översáttningar fran latin.

Mellan öst- och vastnordisk genrereception föreligger vissa skillnader. Mitt syfte nu ár
att visa och diskutera dessa.
Med Vástnorden menas i det följande Norge-Island. Det ar ofta svárt att avgöra
vad som ár norskt eller islándskt; en íslánning kan ha skrivit en norsk handskrift under

besök í Norge, norska original kan ha blivit avskrivna pá Island osv (se t ex Widding

1969, s 51 ff). Med östnordiskt menas svensk
* danskt material. För Östnorden kommer i

första hand det svenska materialet anvöndas (det danska materialet ár betydligt mindre).

Ár 1963 presenterade Widding, Bekker-Nielsen och Shook The Lives of the Saints

in Old Norse Prose. A Handlist. Detta ska vara en fullstándig förteckning av medeltida
hagiografiskt prosamaterial fran Vástnorden. Nagra ár tidigare hade Gad (1961) redogjort för det forndanska hagiografiska materialet i sin dissertation Legenden i dansk

middelalder. Liknande arbeten om den fornsvenska legendens reception saknas (den utförligaste översikten av det svenska materialet ges av Geete och Collijn 1903, 1919,
1945, förteckningen av legender ar dock inte fullstindig). För mitt avhandlingsarbete
med den fornsvenska legendens texthistoria har jag byggt upp en databas med utgángs-

punkt i handskrifterna. Denna databas ligger, jámte Widding m fl:s och Gads arbeten, till

grund för följande framstállning.
I databasen finns 561 fornsvenska legender fran drygt 50 handskrifter. Sammanlagt
ár 191 helgon representerade. Dessa siffror motsvarar i Widding m fl:s Handlist nármare
600 legender fördelade pá ungefár 300 handskrifter, 132 helgon ár representerade. I
Danmark rör det sig generellt om lagre tal.
Dessa siffror visar tre stora skillnader mellan det norröna materialet och det öst-

nordiska. (1) Antalet legendtexter ár fler í det norröna materialet, (2) antalet handskrifter ár fler, samtidigt som (3) antalet helgon ár fárre. Dessa skilinader kommer jag dock
inte att ta upp hár.

En jámförelse mellan Vast- och Ostnorden försváras av bl a kronologiska förhállanden. I
figuren pá násta sida áskádliggörs hur pass problematiskt det ár att göra en ráttvis jámförelse mellan de olika nordiska omrádena med utgángspunkt i handskrifterna. De bevatade fyn legenderna ár áldre (de flesta norröna legendsamlingarna ár fran ca 1300-1400,
de flesta östnordiska frán 1400-1500). Vidare ár över hálften av de norröna samlingarna
fragmentariska och en stor del har endast bevarats i eftermedeltida handskrifter. Det
troliga ár att i Ostnorden var den latinska legenden allenarádande under áldre medeltid.
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Den kronologiska faktorn faller dock utanför mitt syfte, det gáller
inte bara legender
utan ár en allmán skilnað meilan dst och vast nár det gáller folksprákliga
texter. Seip
(1955, s 103) menar att denna diakrona olikhet ár beroende av páverkan
utifran; till
Danmark och Sverige kom skrivkonsten fran Tyskland medan man i Vastnorden
inspiretades fran de brittiska Garna, dár folkspráket redan under flera sekler hunnit
etablera sig
som litteratursprák.
2. Skillnader

2.1 Helgon

Vid en jamförelse mellan de bevarade legenderna i Ost- och Vastnorden finner
man att
olika helgon ár "populára". En tio-i-topp lista av representerade helgon skulle
för Vástnorden och Sverige se ut pá följande vis:

|Vastrorden

[Helgon
Maria

Andreas

—

Petrus
Jén av Hélar
Þorlákr av Skálholt
Barlaam och Josaphat
Gudmumdr den gode
Nikolaus
Johannes döpare
Edward

args

0

Tantal
62

23

23
22
22
= 120
20
20
17
15

15

(Sverige. |
(Helga
Jántat “|
Maria

Birgitta

Johannes evangelist
Katarina av Egypten
Nikolaus
Andreas
Anna
Tundalus
Petrus
Elisabeth ay Ungern

32

8

7
7
7
7
6
6
6
6

Denna "tio-i-topp" för helgonen i den nordiska medeltiden visar följande
* Marialegender ár de "populdraste" bade i Vástnorden och i Sverige. Aven i Danmark
intog Maria en sárstállning (se Jargensen 1909, s 85 ff). Orsaken till detta ligger troligen i
den allt mer betydande Mariakulten. Hon var Cisterciensernas sárskilda skyddshelgon (a
a, s 21), och troligen det helgon som betydde mest för tiggarmunkarna (a a, s 29). För
Birgitta bör hon ha haft en sarstalining (jfr hur ofta Maria talar till Birgitta í uppenbarel-
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serna) och hon har en sarstallning i Birgittinerorden, t ex ville Birgitta lara sina nunnor
att leva i Marie efterföljelse genom sina Marie-officier (se Lundén 1976, s XXXVII).
Det största kapitlet (66 exempel) í Master Mattias Copia exemplorum handlar om Maria
(Strémberg 1955, s 57), de svenska missalena inneháller sex olika Mariadagar (varav tre
med oktav, se Lindberg 1937, s 256 f). Exempellistan pá Marias betydelse í Norden under medeltiden kan göras lángre. Aven pá kontinenten upptráder Marialegender i máng-

fald, báde pá latin och folksprák.

* De inhemska helgonen fran Island ár betydligt battre företrádda án de inhemska sven-

ska helgonen. Birgitta kommer förvisso pá "andra plats” med átta bevarade legendtexter,

men legender om Erik, Sigfrid m fl ár sparsamt förekommande. Fran Danmark kánner

man inte till nágon folkspráklig legend om inhemska helgon. Orsaken till de manga inhemska helganen i Vastnorden ár troligen den norröna folksprákliga beráttartraditionen.

* Olika enskilda helgon ár "populara” i Vast- respektive Östnorden. Orsaken till detta

kan ligga í att Vastnorden missionerades fran England och Ostnorden fran Tyskland. Jfr
fördelningen av tyska och brittiska helgon i folksprákliga legender:
Brendan (1), Cuthbert (1), Dunstan (4),

Edward (16), Lanfranc (1), Oswald (1),

Thomas

Tyska

Becket

(13), Tundalus

(4)

= 41

Elisabeth av Schönau (1), Walburga (1) =
2 leg

Patrik (5), Thomas Becket (3), Tundalus
leg

(6) = 14 leg

{Albert (1), Amalberga (1), Ansgar (1),
Arnulphus (2), Elisabeth ay Drabant (6),

Griselda (1), Ludovicus (2), Manfred (1),
Rathodus (3), Udo (3)!
= 21 leg

* Nágot som antyds av "tio-i-topp-listan" ár att kvinnliga helgon ár vanligare i Ostnorden
án i Vastnorden. Ser man till hela materialet blir detta ánnu tydligare. I hela det östnor-

diska materialet finns ungefár dubbelt sá mánga kvinnliga helgon representerade som i
Vástnorden, ingen dock, i sá pass manga legender som Margareta i Vastnorden. Detta
kan ha att göra med den stora betydelse som Vadstena dubbelkloster hade i Sverige,
samt den översáttningsnorm, báde för stil och texturval, som skapades i Vadstena. Till

detta áterkommer jag.

2,2 Helgon och handskrifter

Glier (1990, s 32 ff) hávdar att en text i en handskrift inte bara visar (1) att nágon pá en
viss plats och vid en viss tid ágnat tid och kraft till att skriva ned den, utan áven (2) att
dess placering í handskriften indikerar en medveten handling. Texten bör sálunda tillsammans med sin kontext antyda förhállanden som rör handskriftens proveniens, álder
och funktion. Om man applicerar resonemanget pá de vastnordiska handskrifterna finner man att handskrifterna kan delas in í olika grupper efter innehállet.
För det första har man samlat legender efter deras typ. Arrangemanget ár vanligt
reðan i de öldsta norröna legendsamlingarna. Detta tyder pá att man varit klar över att
1 De tre sista helgonen ár s k antihelgon.
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det rider en skillnad mellan t ex martyrlegender och bekdnnarlegender.
Som exempel
kan ges AM 239 fol och Codex Scardensis som inneháller apostlalegender,
AM 234 fol
som inneháller bekinnare och apokryfiskt material etc. Till denna grupp
ska man kanske

áven rökna de handskrifter som tydligt avgránsar kvinnliga helgon
frán manliga,

tex AM

233a fol och AM 429 12°,
För det andra har man arrangerat legendsamlingar hierarkiskt. Holm
2 fol har tidigare fórts till den första kategorin dá handskriften verkar skilja mellan
manliga och
kvinnliga helgon. Carlé (1986) menar i stAllet att Holm 2:s arrangemang
har att göra
med helgonens sociala rangordning, en rangordning man var bekant med.
Enligt Carlé (s
318) ár Holm 2 ordnad pá följande sátt:
1. Árkebiskopar: Thomas Becket, Martin, Nikolaus
2. Biskopar: Ambrosius, Dionysius, Silvester, Gregorius, Augustinus,
Blasius
3. Arkediakoner och diakoner: Stefanus, Laurentius, Vincentius
4. Abbotar och eremiter: Benedictus, Paulus eremiten, Maurus

5. Kvinnliga helgon: Maria av Egypten, Martha och Maria Magdalena, Katarina,

Barbara, Lucia, Cecilia, Agatha, Fides & Spes & Caritas

6. Övriga?: Helena och Helga Kors, Mauritius

Denna typ av uppstöllning ár inte unik i det norröna materialet, Hierarkiska
uppstáll-

ningar áterfinns t ex i ett flertal Mariahandskrifter dár texterna ár ordnade efter
ámnen,
platser eller efter huvudpersonens grad (biskop, abbot, munk, kung etc). En systematisk
uppstállning av detta slag finns áven í vissa latinska kállor, t ex Wilhelm av Malmesbury
och Vincent av Beauvais (se Widding 1961, s 5 f och 1967, s 144 ff).
För det tredje har man arrangerat legendsamlingar kalendariskt, nágot som överensstámmer med de flesta kontinentala legendsamlingar. T ex star i prologen till The
South English Legendary: AI pis bok is imaked of holi dawes: and of holie mannes lives
/../ Ase euerech feste after oþur: in þe 3ere doth come: þe furste feste þat in þe 3ere co-

mesz...ð, Prologen tyder pá att man last legenden pá helgonens olika festdagar. Exempel
pá denna typ av handskrifter ár AM 235 fol samt vissa fragment.

Det finns fá legendarier bevarade fran Östnorden. Det aldsta, det s k Fornsvenska legendariet, ár uppstállt kronologiskt, dvs texterna ár historiskt arrangerade. Detta legendarinm bygger enligt tidigare forskning pá Legenda aurea, Chronicon pontificium et imperator samt det mit verket Söchsische Weltchronik (se t ex Jansson 1934, s 3 f). Fornsvenska legendariet tillhör en popular typ legendsamlingar som bestár av förkortade legender (légendes abrégées, se Poncelet 1910, s 14 ff). Att FL:s kompilator medvetet arrangerat samlingen kronologiskt visar följande uttalanden:
Vara fru ok sanctum Iohannem Baptistam sattom vi forst ii þæssa bok for en Van Hærra sialuan
bape
for py at han var forste ok hon at manz aldre ok sva for by at þe baþen visto han
væreldena moþer

fopande ok Guþfaþir pradikande ok depande (ur Cod Holm A 34, 15r)

3 Bokens uppstállning ár ordnad efter kyrkoðrets fester samt efter helgonens áminnelsedagar /.../
arrangeringen kommer följa den kalendariska ordningen, med början 1 januari. Se Görlach
1974, s 6 £.
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Aff sancto barnaba ær scrifuat Annan stadh alt ther til han skildis widh sanctum paulum thy at them
walde then hælgha Ande badha sændher apostolos. Sidhan apostoli walde mathiam. hwi munde iak tha
sætia for sanctam mariam magdalenam. ok sanctum stephanum. Æn dyra apostolum sanctum barnabam.
Thet ær giort them til hedher ok hanum til ængin wanhedher thy at maria magdalena war apostolorum
apostola som for ær scrifuat. Ok stephanus fæste trona medh martirio {er cen nokor apostolus. Ok for thy
sætias the wæl j bland apostolis. Ok sanctus barnabas han fulcomnar thera jæmnunga swa ærlika sattir
widh Annan ændan som sancius/ petrus widh Annan / thy at the æru alle iemne at waldum gudz apostoli

(ur Cod Ups C 528, 61r, före Barnabaslegenden)

Det andra svenska legendariet, det s k Linképingslegendariet (Cod Linc B 70a) fran

början av 1500-talet, delar upp legenderna efter helgonens kön, men arrangeringen ar
inte helt genomförd. Fol 1-34v innehálier 11 kvinnliga helgonlegender, fol 34v-65v 7

manliga. Sedan följer tvá apokryfiska legender (Emerentia och Anna) samt en fantasi-

legend om Bartolomeus’ moder och Margareta Clausdotters Birgittakrönika. Den sista

legenden handlar om Stephanus.

Aven i den enda stérre danska legendsamlingen, Hellige kvinder, har kompilatorn
gjort en uppdelning av manliga och kvinnliga helgon. Handskriften inleds med en dansk
krénika och avslutas med riddardikten om Herr Ivan. Legenderna kan delas upp i apokryfiska legender, visionslegender samt kvinnliga helgonlegender. De sistnimnda ár
dessutom kalendariskt ordnade. Enligt Gad (1961, s 190 not 9) pekar handskriftens inneháll mot att den anvants í ett nunnekloster.

Ovriga östnordiska legender ár inte bevarade i legendarier, de áterfinns i samlingshandskrifter, vilka bestár av mer eller mindre blandat inneháll. Vanligtvis ár det svárt att
se ett medvetet samband mellan legendernai dessa. Vi kan dela in samlingshandskrifterna i tre mindre grupper.
;
Den férsta gruppen finns i handskrifter bestdende av endast religiðsa texter
(latinska och svenska). Olika genrer av uppbygglig litteratur ár dár samlade av en över-

sáttare eller en (eller flera) kompilator(er). Viktigare handskrifter av denna typ ár NÁdendals klosterbok, Jöns Buddes bok och den Mariagerska legendhandskriften. Hár kan
man vanligen se ett samband mellan legender som stár ensamma i en sádan handskrift

och handskriftens kontext. Översáttningar av Birgittalegender finns t ex ofta i revelationshandskrifterna (t ex Cod Holm A 33, Cod Ups C 61).
Ett exempel pá handskrifter som antyder ett kalendariskt arrangemang ár en grupp
'senmedeltiða lektiesamlingar. T ex ár den sena lektiehandskriften Cod Holm A 3, som

inneháller bl a legender, kalendariskt uppstálld. I dess prolog star bland annat: Oc hal-

dher the bok alla the hölga manna hystorias som wardha lasna för bordhe fran trinitatem oc jn til symonis et jwde Oc tha skal thenna her boken begynnas nist apther henne.
Legenderna i lektiesamlingarna ár vanligen avskrifter av áldre fornsvenska texter.
En fornsvensk legend kan áven félja direkt efter den latinska förlagan i bilinguala
handskrifter. Ett exempel ár Cod Ups C 50.

Den andra gruppen bestar av fristáende mirakelberáttelser om helgon. Den viktigaste ár Sjálens tröst, som ocksá inneháller fullstándiga legender. Sjálens tröst ár en
översáttning fran det andra kvartalet av 1400-talet av det mlt verket Seelentrost och ár
uppbyggd kring de tio budorden. Till samma grupp hör ocksá Jarteckensbok i Cod Holm

A 110. Denna mirakelsamling har ett arrangemang som páminner om den hierarkiska.
Den inleds med jartecken om Jesus, fortsátter med Maria, Thomas, Nikolaus, Germa-

79

nus, Katarina av Egypten m m. Mirakelberittelser áterfinns
#ven i postillor, bönböcker
och í annan östnordisk uppbyggelselitteratur.
Den tredje gruppen samlingshandskrifter slutligen, inneháller
bade religiést och

profant material, t ex Cod Holm D 4 och Cod Grensholmensis.
Í sádana samlingar finns

bl a tvá knittelrimmade legender, en om Olav och en om Georg.

2.3
folksprákliga
Den
legendens funktion
Orsaken till att legender översattes och bearbetades medeltiden
igenom var att texterna
skulle ná en icke latiakunnig publik. Denna publik fanns dels
i klostren (nunnor), dels
utanför klostren (ffr a allmánheten, men man kan áven tánka
sig práster och lekmán
inom kyrkan med dáliga latinkunskaper). Man vet dock valdigt
litet om den folksprákliga legendens funktion.
Tidigare í uppsatsen har Gliers antaganden om att en texts placering
i handskriften
indikerar en medveten handling námnts. Texten, tillsammans med
sin kontext, kan antyda dess funktion. Den största skillnaderna mellan vast och dst ár att
fárre legendarier
finns bevarade frán Östnorden, í stallet har man samlat legender bland
annan uppbygglig litteratur. Bada typerna ár ocksá företrádda i Vástnorden, men dar
med en övervikt
för legendarier. I Vastnorden ter det sig som om man har varit mer
benágen att arrangera legenderna efter helgontyp. Endast i Vastnorden ar den hierarkiska
ordningen helt
genomförd (i Ostnorden finns bara tendens till hierarkisk anordning
i en mirakelsamling). Ocksá den kalendariska ordningen finns foretridd huvudsakligen
i Vástnorden
samt i Danmark. Endast i Sverige har man stállt upp legenderna efter
en historisk princip. Ser man pá det folksprákliga kontinentala materialet finner man
huvudsakligen kalendariskt uppstállda legendarier (bade pá vers och prosa), men dven andra
typer finns
företrödda, t ex hierarkiskt arrangerade samlingar.
Den frága man stiller sig ár vad beror skillnaden pa? Givetvis kan förlagan
spelat

en rall för det nordiska materialet, men dá man sállan har kunnat
finna den exakta för-

lagan och vet att skrivaren (översittaren) ofta har anvánt flera olika förlagor
(vilket
bade inverkar pá innehállet och troligen ocksá pá ordningen), bör man í stillet
söka svaret pá olikheter í samlingarnas funktion,
Man kan anta att legenden haft tre olika funktioner som alla kan ha páverkat
samlingarnas utformning. För det första har vi den Hturgiska funktionen, dár helgonets
kult
star i förgrunden. Vi vet att latinskt legendstoff ingick i det officium som lástes
pá helgonets festdag. Vidare fár man anta att ett visst helgons legend kan ha översatts
för den
kyrka som var helgað át helgonet och legenden fár dárigenom en roll í kulten,
Har kan
de kalendariskt anordnade samlingarna ha haft en funktion. Lektiehandskrifter
ör problematiska men í och med att man láste legender pá helgonets dag bör funktionen
ocksá
har vara liturgisk. Jámför inledningen till legenden om Joakim (fol 107):
Rubrica

Thötta öpther scriffna ör wttakit aff thös hölga herrans sancte ioachims
historia oc skal
lösas först sancte anne dagh.
En mellanposition har legenden í homilierna. I sermones de sanctis
bör ju legenden
haft en liturgisk-kultísk funktion, medan enskilda sermones de tempore
i första hand bör

ha varit förkunnande och sálunda fár de mirakelberáttelser som ingár i predikningarna
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en uppbygglig funktion (se Riising 1969, s 120 f). Fran Ostnorden finns huvudsakligen
latinska helgonpredikningar bevarade (se t ex Johansson 1956, s 54). Folksprakliga helgonpredikningar ár nágot vanligare fran Vöstnorden (bevarade bade i Islindska homilieboken och i Gammelnorsk homiliebok). Detta skulle kunna tyda pá att helgonpredikningarna inte var ad populum i Ostnorden men dáremot i Vastnorden, predikan ad po-

pulum skulle ske pá folkspráket (se Pernler 1982, s 73 f).

Den andra funktionen som en legend kunde ha ár just den uppbyggliga. Denna
áterfinns í tidegárden som innehöll ett avsnitt dár en lector e d reciterade bl a helgonlegender (se Undhagen 1960, s 3). Till folklig uppbyggelse hör de ovan anförda mirakelberáttelserna i postillor (samt i teologiska utliggningar). Att legender skulle lásas som
uppbyggelselitteratur i klostren behöver ingen tveka om. Enligt Benediktinerregeln t ex
skulle munkarna áta medan nagon laste collationes vel vitas patrum (se Masser 1976, s
187 f). I Birgittas klosterregler finns bestammelser om lásning och utlaggning av bl a helgonens levnad, t ex i Rev extr 12 och 96. Legendsamlingar för denna funktion ár troligen
de som ár bevarade i samlingshandskrifter, ev áven de handskrifter som ár uppbyggda
efter hierarkisk ordning eller efter helgontyp.

En uppbygglig funktion bör áven Fornsvenska legendariet ha haft med sitt kronologiska arrangemang. Dess snávare funktion ár troligen kristen upplysning (vilket áven

andra legender kan ha haft, se Jorgensen 1909, s 64). Stephens (1858, s 1257), tankte sig
Fornsvenska legendariet som en medeltida folk-encyklopedi.
Legendsamlingarnas tredje funktion ligger nára den uppbyggliga men skiljer sig
frán denna genom att samlingarna hár riktar sig till en profan publik. Funktionen kan
kallas förnöjande. 1 Hakan Hákanarsonar saga finns exempel pá att legender lástes i
“varldsliga" kretsar vid "högtidligare" tillfállen. Faktorer som bidragit till att popularisera

legendgenren i en profan miljé ár t ex legendspel och legendvisor (se Gad 1961, s 150).

Att den vastnordiska folksprákliga legenden férekom utanför en kyrklig miljó har
bl a Lönnroth (1964, s 39 ff) pávisat, men gjorde den östnordiska det? Vi vet att den he-

liga Birgitta laste helgonlegender pá modersmálet (Collijn 1924-31, s 66), om detta vittnar kanonisationsprotokollen samt biktfádernas vita (se Kiockars 1966, s 165 ff). Aven
handskriften Cod Holm D 4 (fran férsta hálften av 1400-talet) visar genom sitt brokiga
innehált (bl a Herr Ivan, Konung Alexander, Karl-Magnus m m som bör betraktas som

várldsliga verk, smástycken pá latin, en fsv legend om Maria, en rimmad version av

Georgslegenden, Sjálen och kroppens trata, den fsv översáttningen av Septem sacramentis) att folksprákliga legender bör ha förekommit i en profan miljö. Det troligaste ár

att de religiðsa texterna setts som goda föredömen för samma riddarklass som de profa-

na texterna i handskriften riktar sig till. Ronge (1957, s 71 f) anser att D 4 ár ett bestállningsarbete, utarbetat i Vadstena kloster, och att innehdliet bör ha lámpat sig för ett privatbibliotek. Handskriften i sín helhet visar att genren tidigt hade spridit sig över klos-

termurarna genom folksprákliga översáttningar, men om den nátt nágon annan málgrupp án förnáma familjer ár osákert. Exempel frán Vástnorden pá legendsamlingar
som stár i en profan kontext ár AM 657 a-b 4°, AM 764 4° (báda fran 1300-talet). Det
stora legendariet

i Holm 3 fol, fran 1500-talet har enligt Loth (1969, s XXIX ff) till-

kommit i en profan miljö.
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Viktigt att observera ár att man pá Island tydligt skilt mellan folksprákliga legender och
latinska. Í Möðruvalla klosters máldaga frán ár 1461 áterfinns en lángre upprákning av
Mostrets böcker. Sláende ár rubrikerna: Þetta j latinvbokum och Þessar norrýnv bólkur. 1

báda samlingarna finns legender, det har tydligen varit viktigt att skilja mellan latinska
och folksprákliga þöcker, troligen pga att de haft olika funktion (se Olmer 1902, s 71 ff).
3. Likheter
Jámför man den östnordiska utvecklingen av legendreceptionen med den vástnordiska
finner man förutom de ovan anférda olikheterna áven vissa likheter, det rör sig om parallella förlopp med en tidsförskjutning pá cirka 100 ár. Denna tidsförskjutning ár beroende av den norröna traditionen att skriva pá folksprák (se ovan).

Widding och Bekker-Nielsen har i ett flertal arbeten (t ex 1961 och 1962) delat in

de norréna legendmaterialet i tre stilepoker. PA tre punkter kan deras beskrivning jámföras med den östnordiska utvecklingen.
För det första skulle de áldsta legenderna vara nára anslutna till den latinska förlagan utan att för dess skull innehálla onödiga latinismer. Det Fornsvenska legendariet
som ár den áldsta östnordiska legendsamlingen innehdller förhállandevis fá latinismer
om man jámför med yngre fornsvenska legender.
För det andra blev legenderna i allmanhet lángre kring 1300 i Vastnorden, kring

1400 í Östnorden. Till detta áterkommer jag strax,

För det tredje évergdr man mot slutet av medeltiden, báde i Vast- och Ostnorden,
till mit förlagor i stállet för latinska, detta ár troligen orsakat av boktryckarkonstens ge“
nomslag pá tysk mark,
Redan under den áldsta tiden i Vastnorden existerar /dnga legender (t ex Ups DG 8 II:
den Legendariska Olavssagan och Holm 6 fol: Barlaam och Josaphat) vid sidan av legendsamlingar med korta legender av en viss typ (t ex AM 645 4° och AM 625 4° med

apostlalegender). Vi har sálunda tidigt tvá traditioner i Vástnorden, en med mycket
lánga legender samt en med s k kortlegender vilket stimmer överens med den kontinentala traditionen, t ex med tidiga engelska legendsamlingar. Enligt Görlach (1974, s 12 ff)
anvandes den latinska lángre legenden som predikan ad clerum eller som lásning i munkarnas refektorium, de kortare anvandes i liturgin. Ev kan en liknande skillnad funnits
mellan den lánga och korta folksprákliga legenden (jfr áven Philippart 1985).
Vid bearbetning och nyðversáttning av de korta legenderna blir dessa vanligtvis
löngre (ett “florissant" drag enligt Widding, Bekker-Nielsen (1962, s 241 ff)). Orsaken till
detta kan tönkas vara ett större "sug" efter folksprákliga texter. I Sverige har detta utan
tvekan ett samband med Vadstena klosters grundande. Dar behövde man översáttningar
för den dagliga lásningen av uppbygglig litteratur som var stadgad í klosterregeln. Med
detta ökade behov av uppbyggelselitteratur förándrades ocksá normen för legendernas
utformning. De áldre texterna föreföll álderdomliga mot bakgrund av de nya behoven
och man behövde nya, mer moderna versioner.
Aven helgonkultens förándring medförde nya behov. Katarina av Egypten ár en

martyr som firades den 25/11. I de tidiga kalendarierna hade hon en enkel festgrad men
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mot slutet av medeltiden höjdes hennes festgrad, i Breviarium Lincopense 1493 samt i

Breviarium Arosiense 1513 firas hon som Totum duplex (angdende festgrader, se He-

lander, art Festgrader i KENM och dar anförd litteratur). Ungefar samtidigt inférs hon i
den grupp av fjorton (i Sverige vanligen 15) helgon som kallas nödhjálparna. Hennes
betydelse har sálunda férandrats under 1400-talet. Katarinalegenden finns i fyra olika
versioner fran Sverige. De áldsta ár kortlegender, den yngsta (daterad ca 1500) har blivit
betydligt langre. En episod som upptar tre rader i den öldsta versionen har utvidgats till
tvá hela pergamentssidor. Det ár tydligt att kortlegendens enkla och kortfattade text inte
var tillrácklig i den allt viktigare Katarinakulten. Fler exempel pá denna företeelse finns

i bade Vást- och Östnorden.

En tredje orsak till att man bearbetade áldre legender efter en ny norm kan vara
att en ny kyrka byggts och att man dá behövde en utférlig legend om kyrkans skyddshel-

gon.

Vad betráffar Widding och Bekker-Nielsens stilindelning sá ör denna inte helt oproblematisk. Skillnadeni stil behéver inte ha kronologiska orsaker, vaxlingen kan ocksá bero

pá funktionen. Lát oss se pá tvá legender fran ungefár samma tid. Har kan man
konstatera att den férsta hör till den florissanta stilen:

Siðan er drottin varr Jesus Kristr hafdi upp stigit til himna til guds fódur almattigs, þa sendi hann postola
sina vida um heiminn sitt eyrindi fram at bera ok hialp at veita monnum. Pa toku margir vid tru bedi kartar ok konur. En trúin var þa po nockut erfid, þviat þeir voru fleiri, er í moti melltu, en hinir er fylgdu. Sa
madr er nefndr Theophilus, er sógu þessa hefir gert. Hann segir sva fra ser: Ek heiti Theophilus, trúi ek a

gud almatkan fodur ok son ok anda helgan. (Unger 1877, s 474: AM 235 fol)
men den andra till den enkla stilen:

Þessa sogu segir heilagr Jeronimus af munk einum, er Malcus het, en hann hefir sva rædu sina: Þa er ek for
um allt Egiptaland, er fullt var af hreinlifismonnum, fann eg marga goda firi. Ek hafdi ætlat, segir sæli Jeronimus, at rita um drottins vars higatkvamu ok um kristnina, er þa it fysta hafdi upp hafiz; en adr ek hefi
sva aurdigt verk ok aglætt, villda ek freista min í hinum lægrum hlutum ok smærrum verkum, þat er at

ræda um þenna goda mann, er Malcus het (Unger 1877, s 437: AM 764 4° )

Jag har inte gjort nágon genomgripande undersökning av det vástnordiska materialet.
Jag vill med exempel! bara visa att olika stilar existerar samtidigt, vilket antyder att stilistiska skillnader ocksá kan ha att göra med vad publiken férvantar sig att hora. Man kan
tánka sig att stilnormen skilde sig beroende pá (1) miljöer; Kloster, biskopskanslier,

várldsliga kanslier, (2) pá klosterorden.

Om man skall tro den tidigare forskningen har nöstan all svensk religiðs folkspráklig litteratur frán senmedeltiden att göra med Vadstena eller nágot av dess dotterkloster

(frámst Nádendal i Finland) (se t ex de olika inledningarna till SFSS utgávor av forn-

svensk religiðs litteratur). Om detta stimmer har Vadstena kunnat utbilda en norm, inte
bara som tidigare visats för texturvalet, utan áven för översáttningsteknik i Östnorden.
Den norröna religiésa litteraturen, dáremot, kommer fran olika kloster (och olika ord-

nar), fran biskopskanslier etc. Det behöver sálunda inte funnits en enhetlig översátt-

ningsnorm i Vástnorden. Att olika mottagares reception spelat en roll för legendut-
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formningen kan man se i det svenska materialet. Dar möter vi tví ytterpunkter.
Den ena

ár de, troligen för klosterbruk översatta, lánga legenderna om Ansgar,
Hieronymus och

om Gregorius av Armenien, den andra de, för en profan publik skrivna,
knittelrimmade
legenderna om Olav och Georg. Legenden bör ses som allmángods,
den kunde dels anvandas liturgiskt (eller meditativt), dels till lásning i en profan församling.
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