
c t a n 5 l a t i o £. Äatftariua*
A. MCDLXXX1X. "WADSTENI.S CELEBRATA

IT

ANECDOTO B1BL. ACAD. EPSAL. ILLUSTRATA.

quam

P R iE S I D E

MAG. JOH. HENR. SCHRÖDER
REG. ACAD. BIBLIOTHECARIO, HISTOR. LITT. ET ARCHAROL. PROF. REG. ET ORD.

NUMOPHYLACII ACAD. PRAEFECTO , REG. ACAD. LITT. HUM. HISTOR. IT ARTIQÜ. STOCK»!. ,
REG. SOCIET. SCIENT. UPSAL., REG. SOCIET. SCIENT. ET LITT. HU*. OOTHOB.,

PEG. SOCIET. HISTOR. SCAND. STOCKH. , REG. SOCIET. SCIERT. RIDAROS.,
REG. SOCIET. ANTIQUAR. HAFNIENS. IT EDIRBCROBJU.

iOCIET. HIST. ET ANT. TOMER. SOCIET. LITT. ET ART.
MITAYIENS. MEMBRO , HBC ROR SOCIET. UTT. ISL.

HAFNIBNS. CST. MEMBRO HORORARIO.

T. r.

OSCAR PATR. STURTZENBECHER
HOLMIENSIS.

in audit. gust. die xiii. dec. mdcccxxxii.

h. a: m. s.

P. I.

ÜPSALIAI!
EXCUDEBANT REGI/E ACAD£MI£ TTPOGRAPHI.

St>



T t? ? 't " < z t> ; I r i r "t

S> ;i .. U ifr 'T ' n

■

.<•.<« f>*. :i o«n:4 t • •'J 1

a.

;>..k .a M

i .;

;i AMH 'i J

■ti «,>!• i i - il| m IHAIi ciasi

-



§. 1.

f)e primis Ecclesiae Svecanae temporibus observatn di-
gnum videtur, quod, tanietsi plures de gente nostra laude
pietatis inclaruerunt, et post fata odore, ut dicebatur,
sanctitatis majores haberi coeperunt, tarnen in Apotheo-
seos s. Canonizationis gloria illis communicanda et
sancienda difficilior fuerit curia Romana. Nec vero id adeo
mirum debet haberi, quin ex caussa possit aliqua intelligi,
sive quod regiones nostrae boreales fuerint remotiores,
quam ut eas, quasi extra solis yias jacentes, jubare suo
sol gratiae Romanae saepiius collustraret, sive quod parcior
apud nos auri argentique copia avaritiam curiae Romanae,
tantos scilicet honores impenso pretio nundinantis ,

satiare minus valeret. Hoc certe, Historia teste,

constat, pia anhelanlis Ecclesiae Suecanae desideria
quam diutissime delusisse, artis suae veteris haud im-
memores, Pontifices Romanos, promissaque sua usque
adeo prorogasse, donec ipsa cunctatione rem suam omnem
in Septententrione perderent. Reformatione enim sacro-
rum lieic peracta, quum, lide omni Pontificibus Romanis
renunciata, sui juris facta Ecclesia Suecana alieno non
amplius egeret praesidio, tantum mox roboris incremen-
tum cepit, ut sua intra promoeria Pontißcis Romani nec
adspiraret gratiam, nec irritas reformidaret minas.
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§. 3.

Verum enim vero, Sanctis sua de gente, suisque
Patronis, neutiquam caruit a) Ecclesia Svecana, quam-

vis hi Sanctionis Romanae sollemni caruerint encomio. Im.

ter Canones ecclesiae illud omnino habetur: "Papa so-

1 us canonizare potest." Nihilo tarnen minus, abs-

que consensu Curiae Romanse expresso, per omnem qua
iate patet Christianum orbern, omnes ferme gentes S an-

c tos habuerunt, sit venia dicto! Top i cos, quos ante
omnes veneratione summa, ''ex tolerantia Romanae

Ecclesiae,'' nullo non tempore prosecuti sunt. Horum
in niunero ipse est Sanctus Ericus Rex Sveciae, Mar¬
tyr et Patronus, cui Ecclesia Metropolitana Upsaliensis
dedicata est. Eadcm valet observatio de S. Hekrico,
S. Sigfrido, S.Botvido, S. Eskieeo, S. Davide,cet.

quorum memoriam Ecclesiae, tum cathedrales, tum paro-

chiales, olim apud nos celebrarunt. Sola, quod quidem
noverimus, et unica S. Birgitta, quae anno mccclxxiii.
raortua est, Revelationibus et Miraculis corruscans, ex vo-
tis Regis regnique Sveciae iterum iterumque repetitis, nec
sine magno labore; apotheosin tandem consecuta est, quam

a) Qua in re Chronicon Rhythmicum Majus, in Prooemio,
felicitatem Sveciae praedicat:
UMed heiige Mån och Quinnor hafver Gudh thet (jSve^

rige) begåfvät, '
Thcrfore wari Han ewmnerliga lofvatjl
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Sanctorum in numerum Bonifacius ix. Papa Ro-;
niae in Ecclesia S. Petri anno mcccxci. die vero vn.
Octobr., abbinc in calendariis nostris sollemni, publice
cooptavit. Sumtibus nullis, nullisque apparatibus peperce-
runt Wadstenenses et ante omnes Magnus Petri, Coe-
nobii ejusdem Confessor, S. Birgittse ex filio nepos,

qui Ii li jus negotii caussa Romain abiit, et rem ad umbi-
licum feliciter perduxit , ut vetus docet anecdoton, quod
ex libro jam rarescente, qui inscribitur: Imagines Fa-
miliae Braheae Wisingsburgi 1673 Fol. derivavimus:

''Medlertijd han (Magnus Pedersson) ästad foor mdd
dig ran Skatt ok mange Befordringz breeff bestyrckter, tha
door Urbanus b), i hvilckos stalle Bonifacius g. äpterträder.
Han bsfalte åth tree Cardinaler, Birgittae Gerninger ok
Skripter, alla swa sum man gemeenlika sigher, Hanna Lei
gender genom läsa, ok gårla skiärskuda, hvad till Her Magnus
lät tre Exemplar samman skrifvas. —Män äpter sum ofwan
sagde Cardinaler thesso Book präfwade gilt, bleff Herra Mag-
nnssa ctbudit, han skullu laga till att thet sum torjfdes wed
till tolkin Process, swa sum 100 ättapundige Fakler, ok 200

fyrepundige ok 300 twepundige Liuus, med fämtontusende Lam¬
por , ok swa mange jfdrnkdder att uphängia them mäd, i
lijka måtto nakro Åhmer Olio, och swa mange Olioträdz Luff-
quistar, som 10 Muulåsner mäktade bära, hwad mäd Påfwenr
Palatz ok S. Peders Kyrckia bepryddts; Hvilkeu Act håltz
b) An. 138g.'
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från Onssdag till Fredagen mäd Prädikande, bidiande och
slungandet "Aldrasist um Sundagin Spnade Päfven
ten wål forgyltan Book, off hvilcke han i ordning uprdcknade
alla Ångla ok Hcllgon, i hwart Taalok S. Brita var infordt,
måd Påbud ewärdelika Hdlug hällar skullu; hwes kostnad
steg o/ver 5000 Florener Efc." c).

§ 3. I
Hosce Apotheoseos honores S, Catharina imper-

tiendos omni studio et opera Romae a Pontifice Romano
diu et frustra efflagitarunt Wadstenenses. Illa S. Bir¬
gitta filia nec degener, nec laude minor, lucis usura frui
coepit circa ann. mcccxxxii, Anno enim mccclxxix.
in Processu Examinis Miraculorum S. Birgittae matris,
confessa est se annum aetatis xlvii. tunc agere. Infans
traditur Monasterio Risabergensi in Nericia educanda. De
qua re audiendus est S. Nicolaus Episcopu Lincopensis,
in Canlilena Svecana vetusta: Elisif Nunna i Risberga
Kloster d).

"Den heliga Fru Carin och Stolts Elisif,
De lefde i sva gudlika gamman,

Aldrig man säg sä fagra wif
Sä kdrlika lefva tillsamman♦"

c) Derivavit Widikindi a Laur. Lcelii Jungfruspegel. Sth.
1591 edito.

d) Geijer et Afzelius, Sv. Folk-Visor. T. III. p. 182.



Thetta år af the åhrefulla jfomfruna HSgtidh, vara
keera Modher S. Katharina, som kallas Translatio,
hvilka var K. Fadher Confessor, Herta Nicolaus
Ra val di sammansatte efter sino beste samwijte, och
skal thet leesas hvart ahr•

y'csu Christi vari evinnerlight loff, heder och ahra, tack och
vSrdningh af allom Creaturom for sina stoora och obegrijpétiga
nadh och miskundh han hafver giort medh thetta fattiga Rijket
Sverige, och besynnerliga medh oss i IVadstenom, hvar han haf¬
ver vederlagt och satt sin dyra klenodia och helga hafvor, San-
ctarum Birgittae och Katharinae helgedomar och aterlefvor a), ofs
ok allo Rijkeno till htignadt och tröst och mangom Syndarom till
siejana halsa, och alla besynnerligast for the stora gladie och hug¬
nat vij tha hadhom i Wastena kloster tha vorom, ncer Sandte
Katharince Been voro uphogdh första sin b) medh helga Fadrens
Pavans tillät och samtyckio, hvilket som hende och skedde Anno
Domini Millesimo quadringentesimo octogesimo nono, Sancti
Petri dagh ad vincula c). Tycker mig gudeligit och skceligit vara,
att the , som tha voro icke ncerstadde, matte att hafva een effter-
syn eller skrift. af hvilko the kunde understa dj, Gudi till he¬
ders och sig till hugnat, huru the hSgtijdhen tillgick i alle matte.

Tha cer först merkiande, att nagra dagar for cen hågtijm
dhen bSrjades, rensades kyrkian och sopades granneliga, och vor-
do uthaf kyrkionne uthborne alla stola, benkia, kijstor och trce-
bygningar litzla och stora och sma chora, hvar icke voro vigdh
Altare, och blef seedan kyrkian rum ej och fager: vart och ni-
derslagen then choren, som stodh baak helga kors altare, och
a) Reliquiae. b) FSrsta gången. c) D. i Aug.
d) Fårstä. e) Rymlig,
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murade! ith nytt altare i helge kors choor, hvilket Bisrop H in¬
rik vigde om Sancti Olai dagh. Vid Sanctae Katharina? graf
bygdes annor leder cen förra var, och öfverhölgdes grnfsteenen
med ett dyrt taken, uppa huilka besankt var Sanctae Katharinae
belaste myckit prydeliga giort: och på thet att eij ornycktt quaf
eller osunnogh lucht skulle vara i kyrkione, uthtoges mang glas
i fönstren badhe a sudlira vaggene och vastre: var och en trcc-
bygningh giort uthan före grindena starkliga mallan Sanctae Ka¬
tharina pelare och Helga Master Paedhers graajf, att grinden
skulle icke nidertrangias, eller them skadha henda, som nast
grinden stodo, af niycklo trangh, om doren i grindenne och uthan
före var frij och ohindrat, hem mallan fornampda tva pelare
gick itt snöre hSgt uppe i grindenne tatteliga belagt medh
Sanctae Katharinae belate f), hvilken satt voro medh satterverk
cch all bemalat och voro the tvadubblat satte under snöret, pry¬
dandes badhe uthan choren och innan till. Innan före grinden
var först höga Altaret bygdt i thesse måtto, att een trat rappa
bygdes uppa östre sijdhone allaledes skapad i högd och bredd
som steentrappan inne i chorenont uppa vastra sijdonne, och tree
kronor så uthan före som innan, togh sa, att een kleen trabrl-
ker gick emallan badhe trastodherna, som voro i yttersta tra-
trappomen uthan choren och sa innan uppa badhe sidhorne vidh
altaret södher och norr. Och giordes i thtm rum med högom
jernpinnom för storom vaxliusorn kring om alt altaret. Sattes och
i samma croner om altaret sex uthskorna och valprydda fagersta
anglar, hafvandes vrijdin vaxlius i sina hender med tva sköna
leet g), rödtj grönt och hvijt. Och för an thetta giordes, bort-
togo the stoora tafian, som stodh vidh höga altaret, och sa the
andra uppa altaret stodh, och all annor bygningh♦ ther var och
jemval Warfru belathe thet litzla, ok kläddes altaret uppa ba-
dha sijdhor, sa att Erchiepiscopen matte vara uppa hvilka stj-
donna honom techt es. Fotakladhe var bredd innan choren, som
sedhvanjo ahr, och uthan til var bredt medh ahrligom fotakla-
f) De hisce im3guncu!is pltira vid. infra.
g) Let, forg, coior. cfr. Ihre. in hoc voe.
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dhom frän altartt och nijdher til grindenna. SiIkisvingar voro
vidh altaret badhe uthan och innan choren. Sedan uppa badha
sijdhor vidh fotaklcedhen uthan choren voro sattste Jagre stoolar,
alle prydde medh tecken och uthvald fergelse kengiande frän al.
låret och nidh till grinaenna. Och voro ther fler c langh sate
bak for stolomen och tvert fran grindenna. Vidh Sancti Andieae
altare var uppbygder en höger Pradikastool, aller btprydder med
silke, sa skapadher, at Prcedicaren tttonde (vända) sitt anleethe
i öster södher, och togh lijkvahl meer til södher ahn i ostcr.
Vidh Sancise Kathaririae uthan til voro rum for mang liuus
badhe stor och lijten, och stodho Sanctas Katharinas been i graf-
venne i samma kistonne, som the hafde lange leegat. ffemvcel
var och systrarna Chor och Svalan til kyrkiodårena slagin och faster
vedh liusapipom ganska tatt. Sammaledes Brodrarna umgatiga
bidzlomen{?) voro jernpipor upsatte fran norra trappona och
alt omkringh til den södra. Therejfter var och giord een stoor
Chrona af tra hviithmieenat, och allaledes skapat som Systrarna
Cronor och the Croncan innan grindenna, uppa norra sijdona i
undra hvalfveno besatt uppe i hvalfvet tva glafvor fra jordenne,
sa skipat, att hon kunde niderdragas letteliga medh ith lijtet snöre
och sielf drogh hon sig upp igen. I the cronone voro IjXih.
lampor satte prydeliga tnied blceckskcellor badhe i nidhra cirkle•
nom och sa i korsbogana, och voro af them lampom fcem ma-
ladhe rödha: fira sattes i nidra cirklenom i korsvi/so hvart moth
andra, och the fccmpte öfverst i crononne, sammaledes som the
fcem rödha droppant plcega sittia i Systrana kronor. Jtem tvert
af Croncne i samma hvcilfvnt hcengdes ith kors stort, alt rödt
uppa badhe sijdhor, med ee*i hvijtan cirkel mitt i korset, allale¬
des som thet Prcestbrödernc, cer skipat, föruthan thet at uthi
hvart hörnet i korseno var trint som een cirkel. I högsta cirk¬
lenom uppa badhe sijdor var malat tu kleerk *J belceter, Chri.
sti och Sanctas Birgittae, vendandes sin anleete hvart moth andro.
1 nedersta cirklen uppa badhe sijdhor voro malade iva chora, an-

*) Sic.
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nor med Syström och annor med BrSdhrom , hvart tvoerr rnoth
andra, uplyftandes sin anlethe till belasten, som voro i högsta
cirkelenom. Cirklana, som voro i tvcertrcedh, voro bemaladhe tippa
badhe sijdhort i then ena var circulus Evangeiistarum med
tungomen, i then andra var Leghbroderna *J korc i thessa
korseno voro lampor xxxvi och joemhundrad*. Uppa södra
höga Brodra Steentrappan stodho nagra stoola, togh ofvan trap.
pona, och framman for stolomen var upsatt ith fagert tcepite,
under hvilko stodo Discantores uthvalde, hvilke som vcel kunne
in no va mensura, och syntes the af ingen, hvarken af ahnoge-
nom eller klerkomen. All thesse ting, som nu uprceknat cehro,
voro tilcempnade förr cehn hogtijdhen börjades och skipades hvart
i sin stadh,

Therefter, tha Gudi tcektes, och forelagde dagar och timme
kommen var, tha kom virrduger Fadher Erchepiscopen a) hijt
till IVodzstena uppa Sancii Paeders afton ad vincula, som var
Anno Domini MCCCCLXXXIX. och medh honom högsta och
fårncemsta kyrkione Prcelata, som var Doctor Raval b) Arche-
dieknen i Upsala och Doctor Jacob c), hvilkens sicela Gudh
nadhe} och Mester Matthias d) och Herra Herman Rodankyr-
kia, hans Cantzeler, med flerom klcerkom och ücenarom, hvilka
Modher Abbatissa Syster Anna Pawals dotter f), som tha var
Abbatissa, och Her Clementz Petri g) Confessor generalis,

*) Fratres Laici.
a) Jacobus Uiphonis (örnfot).
b) Rag valdas Ingemandi, J. U. D:r. Latina metaphrasi LL. Sv.

celebris.
c) Jacobas Gislonis, Th. D:r et Professor Upsaliensis 4* 1490.
d) J. U. D:r. Decanus Ecclesiae Upsaliensis 4 '495«
e) Canonicas Upsaliensis 4 1511. Parentes ei fuere Hermannus
Rodenkirke, R. Senator, et Elseby, Lydeka von Bergens dotter
till Wenegarn. cfr. Peringskiåld< Mon, Upl. Il: 230. Uggla
RådsL. Ill: 50.

f) Electa i486 resignavit 1496. Cfr. Diar. Wazsten. ad h. an.
g) Electus 1487» f 1500. Cfr. Diar. Wazsten. ad h. an.
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hvilkttiJ sjcela Gudh evcrdeligen nadhe, the latho hederliga och
kcerliga anamma t them stadhom och herberge, som Modhtr Ab-
baiissa hade them låtit reda, och hade Erchiepiscopen LX. hcesta
nied sigh. Item uppa samma tiidh kom och verduger Fadher
Biscop Henrik h) af Linkopingh, hvilkens sjcehl Gudh nadhe,
och honom folgde hijt frcembsta Prceiater af sine Domkirkio:
han lagh i sinom gardh, och Modher Abbatissa skipade ho¬
nom hcestefodher, och seende honom trcedskal, ten Rademor ool i)
och annat tocket. Therejfter kom och hederlighen Herra Biscop
Bry no! ph k) af Skara hijt: han kom ofver sjon medh skipp,
kan lagh i sinom gardh, och Modher Abbatissa crhrade honom
med hederligom scendningom. Item Biskop Olaft' 1) af Wester-
arus kom och tha, och han lagh her i Closter vadhenom, och
Modher Abbatissa holt honom kost och hcestafodher och alt an¬
nat. Han hade XX. hcesta. Sedan kom och Biscop Niels m)
fl/ IVäxio medh skipp, och han lagh i bynom, och Modher Ab¬
batissa giorde honom heeders scendninga, som androm ßerom.
Och seden kom en otaliga hoop Caniker och Klercker och Abbo-
ther, Reenlifzmcen, ofver all thesse try Rijken. Item uppa samma
tijdh kom och Hogboren Herra Herr Steen Siure Rijksens Får.
standare, medh stort Herskap och ticenarom, och medh honom
menigha Rijkesens Raadh, the frcembsta och hogbot naste Riddara
och Ridderskapzm&ii ofver alt Rijket n), och sedan mange andre
h) Henricus Tidemanni, electus 1465 f 1500.
i)) Sic! Lectio apographi erronea?
k) Brynolphus Gerlachi, electus 1477 ■J* 1505.
1) Olavus Laurentii, electus 1487- i" 1500.
m) Nicolaus Olavi, sedit ab an. 1466. ob. 1494»
n) Diar. Wazsten. ad h. a. Dnus. Nicolaus Sture (Proefectus West-
manntce et Dalekarlice). Gregorius Matthisson (Ltije. Legiftr Uplan-
dice). Acho Ionsson (Svar te Skåning Legifer Sudermannice). Ericus
Otteson (3 Björnramar, Prccfsctus Castti Nycopensis) Gustavus
Olafson (Stenbock. Pccefectus Smolandics>. Nicolaus Eriksson
(Gyllenstiernd) Eouites. Item. Nirobus Carlsson (2 Sparrar.
Proefectus castri Elfsborgensis). Ericus Karlsson (örnfot. Prce-
fectus Ostrogothioc). Karolus Baenktsson (fVådurshufvud?) Swante
Nielsson (Sture, Regni MarschusArvidus Knutsson. Militäres.
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Frijborne mcen, köpstadzmcen och otaligen almoge sampnadcs her,
Gudi til faetder, och mtdh största cittundan att see thetta helga
arendhet fulkompnas, som the sa lange hade astundat medh alla
gudheligheiet, om Sancti Påders affton effter middagen.

Nu samme dagen om morgonen under Varfrumccsso kom
verdoger Fadher och Herrn Archicpiscopen, och gingo alle kler-
kerna mooth honom med helgedomom och sungo, följandet honom
in i Closterct, och öars uth om choret Sanciae Birgitta! skrijn,
honom till vordogheet: cehn t ha vardt icke Te Deum sunget af
Systrom eller Brödhrom, förthy han kom under Messone. Om
S. Peiri ad vincula ciffton, lychtandes Systrarna aftonsangh
tha fyra slogh, tha uptcendes alla lamporna tha voro med all
prydhelse framsat, som förr cer sagt: och i samma stundh kom
then verduga Herren Archiebiscopen och fyra andra Biscopa
medh honom gängande in genom grindenna och efterföljande them
mange Doctores, Caniker, Prcelati, Abboter, andre brödher af S. Jo¬
hannis Baptistse Ord. S. Dominici och Francisci och Carmelitae och
jemvcel andre klcrker afBijket, eij fierran hundradhe ellerflere. Tha
satte sig Archebiscopen uppa högra handena nidhan första trap-
pona uppa een vcelbygder stool mitt för höga Altaret uthan eko¬
ren , vändandes nacken till altaret. Uppa högra handen nidhan
för första trappone sat Biscopen af Linköpingh: tvcert af ho-
nom a vcenstre satt Biscopen af Schara y ther mest a högra sath
Biscopen af IVcesteraas, och tvert af honom Biscopen af Wcexiö.
Sedan uppa badha sijdhor uppa the andra stoolanna och scethor *)
nidh till grindenna satho Doctores, Domprosta, Decani, Ar-
chidiaconi, Abbota och Canika, hvar effter sinne verdoghiet-.
Andre klerker stoodho vidh sma Altaren och hvar the hunne aat
komma uthan choren; somblige stodho och somblige satho.

Och som sagt cer, ncer Prcelaterna hadhe sigh stadgat
och satt a sin scethe, stegh up een verdigh Dcctor, som heet Ja-
cobus Gislonis, hvilktnr sicehl Gttdh nadhe, och börjadhe sina
prcedican tippa Latin mycket cehrliga och gudheliga i the helgo
*) Såten, sedilia.
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skrifft, senande: Misit AnclIIas suas, ut vocaremt ad arcem et
moenia civitatis, och rSrde han i the samma jpradican mangli
ahrende af verldenne upphojf, och intill thenna närvarande dagh t
af första JEnglenom och hans ahrliga skapnadh och jtmvtl hans
obotelige nederfall, af fSrsta menniskiomeu Adam och Eva, och
thera menlösa *), och sorgeliga fall. Seedan hur u Gudh af sine
störste nadhe, miskund och obegrijpeliga mildfaeet och godheet
hafver altijdh mildeliga seeth til verldenna från första aldrenom
och til then yttersta, i hvilko vij nu cchrom, s.cendt henne sine
prcedicare, först Patriarkerna under naturligen lagh, thir nest
Prophetas i inskrifvin lagh, uppa thet sidsta kom sjelfvtr Jesus
Christus, efter honom Apostoli, och sedan helge Doclores, jeni•
vcel mangc Prophetissce, hcelga quinnor, talande i them Helga
Anda. Thessa fdrncempde seende Gudh eemoth verldenes ondska
i alla verldenes oenda: ath vidh thit yttersta omsider sågh Gudh
af sine mildhet till thetta Rijket Sverige, hvilket besatt var medh
diefvulskap och afguda dyrkan, hijt sendandes forstuthlcenska hcelga
ntaen, Sancium Ansgarium, Sigfridum , Eschillum, Henricum,
DaviJh, hvilker, thetta landet helgade medh sius blodz utkgiu-
telse, gudeligom bonom och mildom torom: ther iieest af Solenet
vcerma, t het ctry c.f thens helge Andes linfhett och mildhet til-
buriadhe Sverige? Rnjke gura aj sig fnicht, thet cer helga Per-
söner och Quinnor o>ch iilcen, som irre Sanctus Botvidus, San-
ctus Ericus, ther nioest Sancta Helena i Skedvij, och sedan al-
drahelgasta Fru Moider Sanctam Birgittain, och jemveet nu ncer-
varandes ofver lhessa helgasta Jungfruna S. Catharinam, Sancta®
Birgittas dotter. Oj huru vcrdeliga then fdrncempde Doctor
Jacob prijsadhe, cehradht , uphSgde och lofvadhe tkessa helga
Jungfruna S. Catharinam i thessosine prcedican och mycket gu¬
deliga, sa att idkeliga runne honom tararna pa kinbttntn, och
holt sina prcedican ncer i tva iijmay och komnio icke Bröderna
til biberes for cen klockan var sin; och efter o/ta var slagit och
mer till ]Å gangit, lycktades Systrarna Natlasanger. ASnnu
*) Seil, statu priiraevo.
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tom ragt cpt\ ttar the artiga pradicanen lycktat, tecknadhe Er-
chirbiscopen att Klerkerne skulle uthgd, hvilket the och giorde ma-
sladhelen, cchn mycket blef ahn standandes att set, att skoda
Sanciae Catharinae belathe, hvilket tha stodh ajsijdes inne i
Brådrarna chor förtäckt med kladhc. Ther effter, tha gick Er-
chiebiscopen in, och alla andre Biscoper i Choren , och fiere Pra.
låter, Doctorec och klerker med thern, och toges tha kladhin af
belåtet, och Erchiebiscopen vigde belåtet, androm Biscopotn ho¬
nom ther til ticenadhe, och klerkomen ther omkringh standandet,
och mange falte tarar af myckla hierians gloedie, nar the sago
thet belåtet, hvilket var och ar aldrnvannste belathe. Tha be¬
låtet var vigt, tha ga) var Biscop*) thern XL. daga, som thet
belåtet hedra. Sedan gingo klerkene alle uth om grindene, och
tomma medh nagrom Pralatom gingo in i Brådrarna Sacriftige,
vidhertalandes och ofverläggandet, hvad gåra skolandes ner then
andra dagen ther nast, och sa ther effter gingo the verdoge
Herrane uth gånoni grindene. Alla the nattena blefvo lampona
brinnande, och Husen ofver Sanciae Kaiharinae graff, och lastis
kyrkian{\cke)igen om the nattena, uthan allmogen, Jår stora aflat-
zens skul, såkte sitt aflat om nattena, tvekandes om the i kyrkione
k<mn;a kunde dagen nast effter får trangh skuldh. Ith quorteer
fåre an klochan slogh ith om nattena, tha ringde Brådrarna till
choors, och sungo the den dagen alla thijderna mycket snarliga
och hnsteliga. Systrarna bårjadhe sin ottesarigh, nar Brodrarna
bårjade sit Laude«, oih voro alla tijdher af Brådrom och Sy-
ström lycktade litet effter Siu slogh, uthan hågmassona, hvilkrn
JErehebiscopen sangh efter alla tijdher. Vidh thenna thiman
millom siu och otta, kom verdttget Herre JErkebiscapen och flere
Biscopa, medh nagra besynnerliga Praloter och thera t Cancetla•
rii gängandes in gånom brådra tragardsporten och in i Sacri-
stiana, hvilket the giorde får mycket träng skuld, som var tha
uthan grindena, och att omyckle Klerker skulle sig icke intrangia
och gåra thern hinder i sitt ämbete. The som inginge gåncm
tragardhen voro val lx. Pralater, uthan Discantores.
*) Seil. Lincopensis.


