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Mäster Mattias från Linköping.

Ett  bidrag till hans biografi.

Av G o t t f r i d  C a r l s s o n .

I Sveriges medeltida litteraturhistoria framstår magister Mattias, den 
heliga Birgittas lärde biktfader, obestridligen som ett av de stora namnen. 
Om hans flitiga och på många sätt märkliga författarskap äro vi numera, 
tack vare en i modern tid ihärdigt bedriven forskning, ganska väl under
rättade, låt vara att olösta problem ingalunda saknas. Men över hans 
person vilar alltjämt ett drag av anonymitet. Så bristfällig är därvidlag 
vår kunskap. Den forskare, som senast skrivit i ämnet, docenten Bengt 
Strömberg, framhåller i sin värdefulla avhandling »Magister Mathias och 
fransk mendikantpredikan» (Lund 1944), att uppgifterna om den ryktbare 
Linköpingskaniken »ej ens räcka till för en schematisk teckning av hans 
levnadslopp».

Vad detta yttrande närmast avser är den alltför sporadiska förekomsten 
av fasta kronologiska hållpunkter i Mattias’ biografi. För sådana håll
punkter har man hittills huvudsakligen varit hänvisad till några notiser 
i det svenska diplommaterialet, alla sammanställda redan av Henrik 
Schiick i dennes undersökning om Birgittas revelationer (1901). Och dessa 
notiser äro torftiga och för en verklig levnadsteckning alldeles otillräckliga.

I diplomen nämnes Mattias allra först den 9 januari 1333. »Magister 
Matheus» bevistar då ett sammanträde i Linköpings domkyrkas sakristia 
inför den påvlige nuntien Petrus Gervasii. Han intager vid detta till
fälle näst sista platsen bland fyra närvarande Linköpingskaniker. Ytter
ligare tre gånger under år 1333 möter han i bevarade urkunder. I testa
mente, utfärdat av en annan Linköpingskanik den 31 augusti, förordnas 
»magister Mathias» att vara en av testamentsexekutörerna, varjämte ett 
legat tilldelas honom ur den blivande kvarlåtenskapen. Den 2 december 
avdömer han vid Kabbafors nära Linköping, tillsammans med domprosten 
Harald, ett tvistemål mellan Askeby kloster och en hans kollega i kanik- 
ämbetet; de båda domhavandena fullgöra sitt värv på uppdrag av stifts- 
biskopen. Den 7 december slutligen nämnes han bland dem, som sagda 
dag i den östgötska katedralens sakristia bevittnade en adelsfrus testa
mente till domkyrkan. Allt tyder på att han hela detta år vistats i Linkö
ping eller eljest i Sverige.

Men sedan dröjer det nära ett decennium, innan han ånyo påträffas i 
det diplomatariska källmaterialet. Den 14 oktober 1342 förordnas han till 
exekutor av ett testamente, som en av hans ämbetsbröder i kanikvärdig-
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2 Gottfrid Carlsson

heten då i Linköping på sin sotsäng utfärdade; härvid begåvas han (»ma
gister Mathias») av testator bl. a. med ett exemplar av Liber sextus decre- 
talium. I fortsättningen förekommer hans namn blott i en enda daterad 
inhemsk urkund: den 15 november 1345 är en hans landbo (»colonus 
magistri Mathei») närvarande vid en köpehandling, genom vilken ärkedjäk
nen i Linköping tillhandlade sig en jordlott i stiftsstadens omnejd. Var 
han då själv uppehöll sig framgår icke av akten.1

Så långt om de fasta data i mäster Mattias’ levnadshistoria, som hit
tills ha varit kända. Men härtill komma vissa kronologiskt mera obestämda 
uppgifter, som forskningen hämtat ur hans egna skrifter eller ur de birgit- 
tinska relationerna och akterna. Ett av hans äldsta litterära verk, Poe- 
tria, är dedicerat till ärkebiskop Olof Björnsson i Uppsala2 och måste alltså 
ha författats senast under dennes dödsår 13323. Vidare får det anses sä
kert, att Mattias började tjänstgöra som Birgitta Birgersdotters biktfader 
redan före hennes makes frånfälle den 12 februari 1344. Han synes vid 
det laget ha befunnit sig i Sverige.4 Under Birgittas Alvastraår biträdde 
han henne sedan vid publiceringen och väl även vid utformningen av Up
penbarelserna, varmed han torde ha fortsatt till 1348, då han som kors- 
tågspredikant skall ha deltagit i Magnus Erikssons ryska krig. Ytterli
gare vet man, att han dog i hemlandet, troligen i Stockholm. Dödsfallet 
inträffade tidigast vid jultiden 1349, sedan Birgitta anlänt till Rom, och 
sannolikt 1350. Av den birgittinska eftervärlden kallades han regel
mässigt magister (doktor) i teologien eller också professor in sacra pagina, 
vilket likaledes anger, att han nått den högsta teologiska lärdomsgraden.5

Med hänsyn till knappheten, delvis också osäkerheten i detta biogra
fiska stoff måste givetvis varje nytt tillskott av goda primäruppgifter vara 
välkommet. I själva verket finns det en källgrupp, som aldrig har kom
mit till användning vid studiet av mäster Mattias’ historia, nämligen re- 
gistraturen i det påvliga arkivet. Där stå upplysningar till buds, som äro 
av väsentlig betydelse för kännedomen om den svenske bibelteologens 
levnadsförhållanden och inte minst om hans studiegång.

Den 26 februari 1343 biföll påven Clemens VI i Villeneuve vid Avignon 
tre suppliker, som biskopen i Linköping Petrus Thyrgilli hade ingivit eller 
låtit ingiva vid kurian. Supplikerna och den påvliga resolutionen återges i 
vederbörande supplikregister på följande sätt:

Supplicat sanctitati vestre deuotus vester Petrus episcopus Lincopensis quate- 
nus sibi in personam dilecti sui Mathie Ouidi magistri in artibus et in sacra theolo- 
gia baccalarij, presbiteri Lincopensis diocesis, specialem gratiam facientes eidem  
Mathie de parochiali ecclesia sancti Egidij Sudercopie dicte Lincopensis diocesis, 
cuius fructus, redditus et prouentus viginti florenorum auri secundum taxationem  
decime ualorem annuum non excedunt, vacante in curia sanctitatis vestre per mor- 
tem Danielis Laurentij vltimi rectoris eiusdem, qui in dicta curia diem clausit ex- 
tremum, dignemini auctoritate apostolica prouidere, cum inhibitione, decreto et

1 För det föregående se B. Strömberg, a. a., s. 7, 11 ff., och där åberopade källställen i 
Svenskt Diplomatarium.

2 Samlaren 1936, s. 129, 143 ff.
3 Ärkebiskop Olof (invigd 1315) avled 13 mars 1332. Script. rer. Suec. 3: 2, s. 100.
4 Acta et processus canonizacionis b. Birgitte, ed. I. Collijn, s. 80 f., 486, 509, 618 f. 

Jfr nedan s. 5 f.
5 Notiserna om Mattias i den birgittinska traditionen äro sammanställda av B. Ström

berg, a. a., s. 14-27.
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clausula anteferri.1 Non obstante quod dictus Mathias canonicatum et prebendam 
obtineat in dicta ecclesia Lincopensi, quorum fructus, redditus et prouentus tri- 
ginta florenorum auri secundum taxationem decime valorem annuum non exce- 
dunt. Et cum alijs non obstantibus et clausulis oportunis ac executore. Fiat R .2

Jtem  supplicat quatenus dilecto sibi Benedicto Ouidi magistro in artibus, pres- 
bitero Lincopensis diocesis, de capellania in ecclesia Lincopensi vacante in curia 
sanctitatis vestre per mortem Danielis Laurentij olim capellani ibidem, qui in dicta 
curia decessit, cuius redditus et prouentus viginti florenorum auri secundum taxa
tionem decime valorem annuum non excedunt, dignemini auctoritate apostolica 
prouidere cum clausulis supra positis. Non obstante quod idem Benedictus pa- 
rochialem ecclesiam Ingathorp dicte Lincopensis diocesis obtineat, cuius redditus 
et prouentus decemetocto florenorum auri secundum taxationem decime valorem  
annuum non excedunt. Fiat R.

Jtem  supplicat quatenus dilecto sibi Rangwaldo dicto Godhe3, presbitero Ska- 
rensis diocesis, nullum beneficium ecclesiasticum assecuto, de parochiali ecclesia 
Husaby dicte Skarensis diocesis, cuius redditus et prouentus triginta florenorum 
auri secundum taxationem decime valorem annuum non excedunt, vacante in 
curia sanctitatis vestre per consecrationem venerabilis patris domini Gunnari bone 
memorie olim episcopi Skarensis, dignemini auctoritate apostolica prouidere, cum  
clausulis consuetis et executore (-ibus?). Fiat R.

Jtem  quod transeant sine alia lectione. Fiat R. Datum apud Villamnouam Aui- 
nionensis diocesis iiij kalendas Martii Anno primo [26 februari 1343].4

Mot dessa suppliker svara tre påvebullor under samma datum, ställda 
till de sålunda med påvlig provision gynnade klerkerna. De föreligga i 
K. H. Karlssons avskrifter från Vatikanarkivet. Den till Mattias Ovidis 
förmån utfärdade bullan hade följande lydelse:

Dilecto filio Mathie Ouidi rectori parochialis ecclesie sancti Egidij Sudercopie 
Lincopensis diocesis, magistro in artibus et in theologia bacallario salutem etc. 
Litterarum sciencia, morum honestas necnon tue probitatis merita, super quibus 
apud nos fidedignorum commendaris testimonio, nos inducunt ut tibi reddamur ad 
graciam liberales. Cum itaque parochialis ecclesia sancti Egidii Sudercopie Lin
copensis diocesis, quam quondam Daniel Laurencij ultimus ipsius ecclesie rector 
dum uiueret obtinebat, per ipsius Danielis obitum, qui nuper apud sedem apostoli- 
cam diem clausit extremum, apud sedem ipsam uacauisse et adhuc uacare nosca- 
tur, nos attendentes quod nullus preter nos de parochiali ecclesia predicta hac uice 
disponere potest pro eo quod nos ante uacacionem huiusmodi omnes parochiales 
ecclesias ceteraque beneficia ecclesiastica, tunc apud dictam sedem uacantia et 
inantea uacatura, collationi et dispositioni nostre specialiter reseruantes5 decreui- 
mus extunc irritum et inane, si secus super hijs a quoquam quauis auctoritate 
scienter uel ignoranter contigerit attemptari, ac volentes tibi in presbiteratus or- 
dine constituto, pro quo etiam venerabilis fräter noster Petrus episcopus Linco
pensis nobis super hoc humiliter supplicauit, premissorum tuorum meritorum in- 
tuitu graciam facere specialem, predictam parochialem ecclesiam sic vacantem, 
cuius fructus, redditus et prouentus viginti florenorum auri secundum taxacio- 
nem decime ualorem annuum ut asseritur non excedunt, cum omnibus iuribus et 
pertinenciis suis apostolica tibi auctoritate conferimus et de illa etiam prouidemus

1 Om betydelsen av clausula anteferri se E. Nygren i Sv. Dipl. 6, nr 5239, not 4.
2 Initialbokstav, använd av Clemens VI vid avgörandet av supplikärenden. Se Sv. 

Dipl. 6, nr 5180, not 4 (med hänvisn.).
3 Före Godhe läses ett annat, med löpande hand överstruket tillnamn: Droghe.
4 Reg. Suppl. 2, fol. 53 v. (=  Clementis VI anno 2, nov.-febr.), Vatikanarkivet. Av

trycket här ovan grundar sig på en fotostatkopia, som godhetsfullt har ställts till mitt 
förfogande av arkivrådet Ernst Nygren; denne lärde forskare har även på andra punkter 
med stor generositet bistått mig vid utarbetandet av föreliggande undersökning. — De 
tre supplikerna äro av gammalt tillgängliga också i P. A. Munchs avskrifter från Vatikan
arkivet, RA. Se numera även Diplomatarium Svecanum, Appendix, Acta Cameralia 
1: 2 (1942), ed. L. M. Bååth, nr 747, noterna 2-4.

5 Härmed åsyftas Clemens VI:s reservationsbulla 20 maj 1342.
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_______ i non obstantibus-----------quod in ecclesia Lincopensi canonicatum et
prebendam, quorum fructus, redditus et prouentus triginta florenorum auri se- 
cundum taxacionem decime ualorem annuum ut asseris1 2 non excedant, nosceris 
obtinere-----------.

Datum apud Villam Nouam Auinionensis diocesis iiij kalendas Marcij Anno 
primo.

Jn eodem modo dilectis filiis-----------Archidiacono et Magno Estani Scarensis
ac Nicolao Thoriri Vexionensis canonicis ecclesiarum----------- .3

Datum ut supra.4

Supplikerna och bnllorna av den 26 februari 1343 omnämndes i svensk 
litteratur första gången år 1915, då Yngve Brilioth med hänvisning till 
P. A. Mnnchs och K. H. Karlssons avskrifter från Yatikanarkivet registre
rade dem i sin summariska förteckning över de påvliga provisioner under 
Avignontiden, som rörde svenska klerker och Sveriges kyrkliga ämbeten.5 
Men det synes ha alldeles undgått forskningen, att de äro av värde för den 
berömde mäster Mattias’ historia. Ingen har veterligen identifierat Vati- 
kankällornas Mattias Ovidi med Sveriges store medeltida teolog. Och 
dock är identiteten uppenbar. Att det i 1343 års Linköping skulle ha fun
nits tv å  kaniker vid namn Mattias, bägge magistrar och bägge graduerade 
i teologi, är givetvis uteslutet. Så mycket veta vi om dåtida personalför
hållanden i den östgötska stiftsstaden, att detta oemotsägligt kan fast
slås.

Men i och med detsamma blir mäster Mattias för oss levandegjord på 
ett helt annat sätt än hittills varit möjligt. Det anonyma draget försvin
ner. Fadersnamnet Ovidi visar, att hans far hette Övid6 och att han själv 
på svenskt mål bar namnet Matts Övidsson. Med största sannolikhet 
kunna vi vidare antaga, att den Benedictus Ovidi, som innehade kyrko
herdebeställningen i Ingatorp i Södra Vedbo, Småland, och som 1343 
därtill av påvlig nåd fick foga en kapellani (prebenda) vid Linköpings 
domkyrka, var hans broder. Även denne herr Bengt Övidsson var en uni- 
versitetsbildad man, magister in artibus. Han hade alltså studerat utom
lands, förmodligen i Paris.

1 Lakunerna i den här återgivna texten markera vissa stereotypa ordasätt, som K. H. 
Karlsson i sin avskrift utelämnat.

2 Enligt Karlssons avskrift saknas ut asseris på motsvarande ställe i Benedictus O vi
dis utnämningsbulla.

3 I bullan till Benedictus Ovidi — där exekutorerna äro desamma — är formuleringen 
på detta ställe något annorlunda: Archidiacono Skarensis et Magno Estani eiusdem Skaren - 
sis ac Nicolao Toriri Vexionensis canonicis ecclesiarum. — I Ragvald Godhes fall voro exe- 
kutorialbreven ställda till biskopen i Linköping, abboten i Värnhem och kaniken i Lin
köping (och Växjö) Vemund (Attesson).

4 Karlssons avskrifter: bullor, RA, efter Reg. Avin. 57, fol. 80 v. — En kameral register
anteckning om de tre provisionerna 26 febr. 1343 är tryckt i Diplomatarium Svecanum, 
Appendix, Acta Cameralia, 1: 2, nr 747.

5 Y. Brilioth, Den påfliga beskattningen af Sverige intill den stora schismen, s. 359. Vad 
supplikerna beträffar, hade även Schuck redan på ett tidigt stadium kännedom om dem. 
De ingå nämligen i de avskrifter av suppliker från Clemens VI:s tid, som han sommaren 
1888 under besök i Rom lät verkställa och som han i november s. å. skänkte till Uppsala 
universitetsbibliotek, där de förvaras under signum E 210 a.

6 Namnet (Övidh, Övider) är påvisat i Östergötland (1300- och 1400-talen) men också 
i andra delar av det medeltida Sverige: Stockholm, Finland och Åland. Se M. F. Lundgren, 
Personnamn från medeltiden (Svenska landsmålen 10: 6), s. 321, Stockholms stads tänke- 
böclcer 1492-1500, utg. genom J. A. Almquist, personregistret, och Finlands medeltids- 
urkunder, utg. af R. Hausen, 1-3; jfr Processus seu negocium canonizacionis b. Katerine 
de Vadstenis, ed. I. Collijn, s. 169.
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Mäster Mattias’ egna ntrikesstudier komma tack vare 1343 års akter i 
helt ny belysning. På grnnd av det birgittinska materialets trovärdiga upp
gifter om hans teologiska magistergrad har man förut tagit för givet, att 
han var magister i teologi redan när han 1333 med magistertitel framträder 
i en bevarad urkund.1 Det står nu klart, att detta är felaktigt. 1333 var 
han endast magister in artibus, och ännu den 26 februari 1343 hade han 
ingen annan magistervärdighet än denna. Men vid sistnämnda tillfälle 
var han tillika baccalarius in theologia och hade alltså — efter avslutandet 
av sina studier i filosofisk fakultet — hunnit ett gott stycke på väg mot 
den högsta teologiska graden.

När han slutligt nådde det målet kan icke exakt avgöras. Men åtskilligt 
tyder på att han gjorde det ej långt efter det datum, då han som kanik i 
Linköping av påven begåvades med ytterligare ett ämbete, »rektoratet» 
över sankt Egidii kyrka i Söderköping. Denna utnämning föranleddes ju 
av en supplik från biskop Petrus Thyrgilli, och det är möjligt, att biskopen 
själv vid kurian framlämnat de i hans namn ingivna, i februari 1343 av 
påven bifallna böneskrifterna. Biskop Peder hade personligen varit till
städes i Avignon, när han i januari 1342 erhöll fullmakt och vigning som 
innehavare av Linköpingsstolen, och han stannade sedan utomlands ända 
till sommaren 1343. Men härunder tycks han inte alltid ha uppehållit sig 
just vid påvehovet2, och det är därför också möjligt, att supplikerna i 
fråga å hans vägnar inlämnats av någon annan, rimligtvis då av mäster 
Mattias i samband med studievistelse i Frankrike.

Som vi erinra oss, befann sig denne i Linköping den 14 oktober 1342. 
Men ingenting hindrar, att han under de nästfoljande månaderna anträtt 
en utrikesresa, väl i så fall till Frankrike för fullföljande av sina långt fram
skridna teologiska studier. Han kan ha varit vid påvehovet i februari 
1343 och då tagit tillfället i akt att med biskop Peders hjälp men för sin 
egen och Bengt Övidssons räkning förvärva de andliga ämbeten i hemlan
det, som sedan ett halvår stodo lediga efter den vid kurian avlidne Lin- 
köpingsprebendaten Daniel Laurentii.3 Uteslutet är inte, att hans när
varo i Avignon vid tidpunkten för supplikärendenas behandling formligen 
skulle kunna ledas i bevis. Med hänsyn till den kuriala terminologien 
förefaller det, som om orden ut asseris i slutet av den till honom ställda, 
ovan återgivna utnämningsbullan4 kunde anses innebära, att bullans mot
tagare för ögonblicket själv vistades å påvens uppehållsort.

Om det sålunda finns skäl för en förmodan, att mäster Mattias vid ut
gången av år 1342 eller i början av 1343 återupptagit sina teologiska uni
versitetsstudier, ha vi tillika anledning att hypotetiskt hänföra hans teo
logiska doktorat till denna samma utrikesvistelse. I det föregående har

1 S. Sawicki i Samlaren 1936, s. 126; B. Strömberg, a. a., s. 7 f., jfr ibid. s. 15.
2 Se Y. Brilioth, a. a., s. 192-195; jfr Dipl. Svec., Appendix, Acta Cameralia, 1: 1, 

s. 364 ff.
3 Herr Daniel hade dött någon gång på sommaren 1342 (efter 20 maj, se ovan s. 3 med 

not 5). År 1351 inbetalte biskop Petrus Thyrgilli till den påvlige nuntien och kollektorn 
Johannes Guilaberti 10 mark för ett halvt års vakans vid sankt Egidii kyrka i Söder
köping ocli 3 mark och 8 örtugar för lika lång vakans vid en prebenda i Linköping; bägge 
vakanserna hade uppkommit genom Daniel Laurentiis död och beräknades från dödsdagen 
till den tidpunkt ett halvt år senare, då påven hade försett de båda ämbetena med nya 
innehavare, dvs. 26 febr. 1343. Samtidigt inlevererades fructus primi anni (annater) för 
bägge beställningarna. Dipl. Svec., Appendix, Acta Cameralia, 1:2, s. 437.

4 Se ovan s. 4 med not 2.
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påpekats, att han att döma av den birgittinska traditionen uppehöll sig i 
Sverige ungefär vid tiden för Ulf Gudmarssons död 1344. I samma rikt
ning pekar en notis i hans verk Copia exemplorum, framdragen av Bengt 
Strömberg. Där relaterar nämligen Mattias en händelse, som inträffat i 
Tåby socken strax utanför Söderköping den 24-25 juli 1344.1 Skildringen 
ger ett bestämt intryck av personlig minnesbild; det är härvid även att 
märka, att mäster Mattias, som vi sett, i februari 1343 hade blivit kyrko
herde i Söderköping. Yad som är känt om hans verksamhet och öden 
under 1340-talets senare hälft tillåter knappast antagandet, att han på 
det stadiet farit utrikes för studier. Under sådana förhållanden återstår 
näppeligen någon annan möjlighet än att han promoverats till teologie 
doktor år 1343, efter den 26 februarri, eller senast i början av år 1344 och 
därpå utan långt dröjsmål återvänt till den svenska hembygden.

I belysning av vad vi nu veta om mäster Mattias’ studiegång kan det 
vara lämpligt att också dryfta den i litteraturen rätt mycket diskuterade 
frågan om hans ålder. Stanislaw Sawicki och Bengt Strömberg ha bägge 
i detta spörsmål utgått från uppfattningen, att Mattias’ magistertitel 
1333 avsåg teologien och att hans teologiska universitetsstudier då voro 
avslutade.2 Med hänvisning till de många studieår, som en doktorsgrad i 
teologi krävde, ha de på denna grund konkluderat, att Mattias var född 
under 1200-talets sista fjärdedel. Yid försöket att närmare precisera tid
punkten gå deras meningar isär. Sawicki nöjer sig med en förmodan, att 
mäster Mattias »knappast föddes senare än 1298»; i januari 1333, efter full
bordandet av de dryga teologiska studierna, bör han nämligen ha varit 
minst 35 år gammal. Strömberg instämmer i att trettiofemårsåldern är 
den lägsta, som måste förutsättas för en nybliven teologie doktor den ti
den, men håller för sannolikt, att Mattias blivit Birgittas biktfader redan 
omkring 1316, i samband med hennes giftermål, och att han i själva ver
ket redan då var färdig med universitetsstudierna. Enligt Strömberg bör 
han därför ha varit född senast 1281.

Det säger sig självt, att detta resonemang förfaller i och med påvisandet 
av att mäster Mattias först ett stycke in på 1340-talet kan ha uppnått rang 
och värdighet som magister in theologia. Hans studieförhållanden moti
vera icke ett antagande, att han föddes före det fjortonde århundradets 
ingång. Det vore ju också egendomligt, om han i enlighet med Strömbergs 
åsikt hade varit en nära sjuttioårig åldring, då han — såsom traditionen 
uppger — åtföljde Magnus Eriksson på ett strapatsrikt fälttåg till Ryss
land.

Yad så beträffar den i Strömbergs avhandling framlagda teorien, att 
mäster Mattias blivit Birgittas biktfader redan vid hennes giftermål, hade 
Henrik Schiick långt tidigare uttalat en liknande uppfattning.3 Schuck 
stödde sig härvid på den omständigheten, att Mattias i ett par av vittnes
målen under 1379 års kanonisationsprocess kallas Birgittas »primus con- 
fessor».4 Men denna beteckning måste tolkas som syftande på tiden från 
och med Birgittas religiösa genombrott i 1340-talets mitt, alltså den egent

1 B. Strömberg, a. a ., s. 54 (med not 84) och s. 55.
2 Se ovan s. 5 med not 1.
3 Schuck, Några anmärkningar om Birgittas revelationer, 1901, s. 32, not 25; jfr ibid., 

s. 7, 14.
4 Acta et processus, ed. I. Collijn, s. 267 f., 324.
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liga revelations tiden. Då var Mattias verkligen hennes förste konfessor — 
den förste, som vägledde henne nnder detta nya, betydelsefulla skede i 
hennes liv. Att vittnesmålen i fråga äro att tyda på nu föreslaget sätt 
framgår därav, att Alvastrapriorn Petrus Olavi, som blev Birgittas bikt
fader först under hennes änkestånd, samtidigt kallas hennes »secundus con- 
fessor». Priorn var ju ingalunda den andre i raden av hennes konfessorer, 
räknat från tiden för hennes sammanlevnad med Ulf Gudmarsson. Även 
bortsett från Mattias äro åtminstone två föregående konfessorer kända till 
namnet: prästen Guido, som synes ha fungerat omkr. 13401, och Varn- 
hemsmunken Svenungus, som var det blivande helgonets biktfader under 
den troligen 1341-1342 företagna pilgrimsresan till Santiago de Com- 
postela2.

Det finns över huvud ingenting, som styrker eller ens någorlunda klart 
antyder, att Mattias varit Birgittas själasörjare under förra delen av hen
nes äktenskap.3 När det gäller den store Linköpingskanikens bana före 
1333, har man i verkligheten endast två fakta att hålla sig till: att han på 
det stadiet blev magister in artibus och att han likaledes redan då började 
sitt författarskap. Det var inte blott Poetria, handboken i poetik, utan 
också den ännu något äldre skriften i klassisk retorik, Testa nucis4, som 
utarbetades under denna period. Bägge traktaterna låta naturligt infoga 
sig i hans nu bättre kända studiegång: både retoriken och poetiken till
hörde ju artes-fakultetens lärostoff. Under förutsättning att Mattias, 
såsom sannolikt är, bedrev sina examensstudier i Paris är det väl även 
att förmoda, att dessa hans äldsta bevarade verk kommit till i den franska 
lärdomsmetropolen.5 Men intet tvingar oss att antaga, att de avfattats 
tidigare än mot slutet av 1320-talet eller i 1330-talets begynnelse, då han 
säkerligen alltjämt var en ganska ung man.

Det sagda innebär icke, att Mattias Ovidi ovillkorligen måste ha skri
vit sina båda handböcker i retorik resp. poetik innan han blev magister i 
de sju fria konsterna. Det kan gott vara så, att han fattat dem i pennan 
något efter den filosofiska gradens förvärvande, under eventuell verksam- 
samhet som lärare för »artisterna». Vad däremot hans stora teologiska el
ler speciellt homiletiska verk beträffar kan det nu fastställas, i den mån de 
äro åtminstone tillnärmelsevis daterbara, att de utarbetats medan han 
förberedde sig för doktoratet i teologi eller ej långt efter det att han nått 
denna värdighet. För fullbordandet av Copia exemplorum är Jakobsdagen 
den 25 juli 1344 en säker terminus post quem\ men att denna handledning i 
homiletik färdigställts senast vid mitten av samma årtionde har dess

1 Acta et processus, s. 486; om tidpunkten se ibid., s. 81, 619. — Konfessorn Guido kan 
förmodas vara identisk med den »Guido de Suecia», som i mitten av 1330-talet studerade i 
Paris och där bodde i Linköpingskollegiets hus. Chartularium universitatis Parisiensis, 
2: 1, s. 662, 667.

2 Acta et processus, s. 482, 503, 628; Sv. Dipl. 5, nr 3615.
3 Ett av Strömberg, a. a., s. 15, åberopat ställe i Vita Birgitte (Acta et processus, s. 

78, 617) synes i detta avseende sakna beviskraft.
4 Samlaren 1936, s. 146 ff., jfr ibid., s. 118 ff. Se även A. Blanck i Samlaren 1927, 

s. 183 ff., och B. Strömberg, a. a., s. 2.
5 Genom att dedicera Poetria till ärkebiskop Olof i Uppsala har Mattias utan tvivel 

på sedvanligt sätt velat vinna någon ekonomisk förmån från denne sin »patrons» sida. Om 
Olof Björnssons intresse för understödjande av svenska Parisstudenter vittna bevarade 
akter. S. Kraft i KyrJcohist. å^sskr. 1937, s. 261, 264 f., jfr J. Rosén, Striden mellan Birger 
Magnusson och hans bröder, 1939, s. 279; Dipl. Svec., Appendix, Acta Cameralia, 1: 1, s. 188.
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främste kännare gjort sannolikt.1 Med hänsyn till verkets omfång och till 
dess i stor utsträckning parisiska källor får man nog förutsätta, att det i 
varje fall planlagts under författarens vistelse i Frankrike som studerande 
i teologi. Detsamma gäller utan tvivel om mäster Mattias’ mest spridda 
arbete, hans under 1340-talets lopp fullbordade kommentarer till Apo- 
kalypsen, vilka skänkte honom europeisk ryktbarhet. Det är härvid att 
märka, att hans teologiska studier på fransk mark rimligtvis ha fortgått 
under åtskilliga av de år efter 1333, då hans namn saknas i de inhemska 
diplomen.

I det hela äro de biografiska upplysningarna om Mattias i 1343 års påve
akter ägnade att ge nya aspekter även på hans författarskap. Därvidlag 
torde de vid fortsatt forskning också kunna visa sig vara av en viss bety
delse för lösningen av en gammal tvistefråga: om upphovsmannen till den 
fornsvenska Pentateuköversättningen. G. E. Klemming bekände sig ju 
till åsikten, att »parafrasen», sådan den föreligger, utgått ur mäster Mat
tias’ förfarna hand. Under de senaste decennierna har särskilt Sixten Bel- 
frage (i festskriften till Emil Olson 1936) med stöd av nya, intressanta 
iakttagelser2 företrätt samma mening. Det huvudsakliga motargumentet, 
anfört av Henrik Schtick och andra, har bestått i en hänvisning till de om
ständigheter, som tala för att översättaren var av västgötsk börd. Man 
tycks nämligen ha betraktat det som självklart, att Östergötland var mäs
ter Mattias’ födelsebygd.

Frågan kommer i någon mån i ett nytt läge genom framdragandet av 
supplikerna och bullorna från 1343. Huruvida Mattias verkligen till här
stamningen var östgöte är redan i och för sig ovisst. Att han gjorde sin 
kyrkliga karriär inom Linköpings stift bevisar föga om hans härstamnings- 
förhållanden. Detta stift innefattade ju under medeltiden inte blott Öster
götland utan också den vida övervägande delen av Småland, däribland 
just de småländska bygder, som gränsade till Skara biskopsdöme. Bene- 
dictus Ovidi — säkerligen broder till Mattias — var kyrkoherde i en Små- 
landssocken, visserligen inte särdeles avlägsen från östgötagränsen. Dess
utom veta vi fortfarande för litet om mäster Mattias’ öden och levnadsvill
kor före 1333 för att kunna förneka möjligheten av att han ursprungligen 
tillhört ett annat stift än det östgötska. Sant är, att fadersnamnet Ovidi 
snarast pekar på Östergötland. Namnet Övid var där inte så ovanligt 
(fem eller sex östgötska exempel från medeltiden äro förut kända), var
emot det veterligen inte spårats i det medeltida Västsverige. Men ej hel
ler detta argument kan anses ha någon större beviskraft.

Nu förhåller det sig så, att Mattias i februari 1343 framträder på ett 
sätt, som synes antyda nära förbindelser med Västergötland och Skara. 
Supplikerna för honom och Bengt Övidsson äro intimt förknippade med 
en böneskrift till förmån för Skaraklerken Bagvald Godhe, och denne får 
Husaby gäll i Västergötland3 på samma gång som Övidssönerna hugnas 
med de av dem eftersträvade ämbetena. Härtill kommer, att två medlem

1 B. Strömberg, a. a., s. 56.
2 Se även B. Hesselmans strax nedan anförda arbete, s. 17 f.
3 Den härvid omnämnde biskop Gunnar i Skara, som varit kyrkoherde i Husaby innan 

han år 1337 tillträdde biskopsstolen, hade tydligen tagit sig friheten att lämna Husaby 
kyrka obesatt ända till sin död 1340 och själv behålla intäkterna. Jfr Dipl. Svec., Acta 
Cameralia 1:2, s. 432, 452. — Ragvald Godhe är säkert identisk med »dominus Rang- 
waldus de Husseby», som nämnes 1347. Sv. Dipl. 5, s. 702.
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mar av Skara domkapitel: ärkedjäknen (namnet anges ej) och. kaniken 
Magnus Estani bli exekntorer av Matts och Bengt Övidssöners utnäm- 
ningsbullor.1 Detta uppdrag ha de utan tvivel fått på vederbörande för- 
månstagares och väl närmast på mäster Mattias’ önskan.2 Det ena med 
det andra vittnar om en anknytning till Skarastiftet, som kan tänkas in
dicera, att Mattias Ovidi ledde sitt ursprung därifrån. De västgötska språk
drag i Pentateuköversättningen, som Bengt Hesselman påvisat3, behöva 
inte omöjliggöra antagandet, att den lärde Linköpingsteologen är bibel
översättningens upphovsman.

I detta sammanhang må det vara tillåtet att slutligen erinra om en omiss
kännlig konnex mellan »parafrasen» och den praktfulla hexameterdikt, 
som Mattias för att hedra ärkebiskop Olof Björnsson fogade till sitt ung
domsarbete Poetria. Diktens auktor talar om den ärorika historia, som 
Uppsala kunde berömma sig av. Uppsala hade grundats av Uppo, som 
underlade sig hela den arktiska världen och utskiftade den mellan sina 
söner: Sven, Nore och Dan. Dessa hade så var för sig kommit att härska 
över de tre nordanländer (Sverige, Norge och Danmark), vilkas namngivare 
de blevo. Här möter oss en nordism, som, präglad av övertygelsen om 
Sveriges förstfödslorätt inom den skandinaviska statsgruppen, är nära 
släkt med det dåtida Folkungaväldets allnordiska tendenser. I »para
frasen» motsvaras den av en lika storsvensk göticism, föregripande senare 
århundradens historieromantik: »Fore thy äro Swerike oc Götland älzst-a 
land och bygdher thenna wäg Iorsala haff.» Bakom dessa båda uttryck 
för en i grunden gemensam idé vill man gärna tänka sig en och samma per
sonlighet, som väl i sä fall bör ha tagit åtminstone någon befattning även 
med själva bibelöversättningen.

1 Jfr ovan s. 4 med not 3. Den tredje exekutorn, Växjökaniken Nicolaus Thoriri, en 
lärd man med magistergrad, tilldrager sig intresse av den anledningen, att han (under 
inflytande från mäster Mattias?) är förhärligad i en bekant Birgittarevelation. Såsom 
Toni Schmid visat (Birgitta och hennes uppenbarelser, 1940, s. 50 ff.), är han nämligen att 
identifiera med den kanik, som Birgitta på bekostnad av biskop Bo i Växjö (d. 1343 
eller 1344) så högt lovprisar i Rev. 3: 4. Mäster Nils synes ha dött under loppet av år 1343 
eller kort därefter.

2 Under en senare tid var det i dylika fall uttryckligen stadgat, att en av de tre exe- 
kutorerna skulle tagas bland vid kurian närvarande andliga; de båda övriga skulle vara 
bosatta »in partibus», och ämbetssökanden skulle själv nominera dem. Se J. Haller i 
Quellen und Forschungen herausgeg. vom preuss. historischen Institut in Rom 2, 1899, s. 7, 23, 
och även Practica cancellariae apostolicae saeculi X V . exeuntis, ed. L. Schmitz-Kallen- 
berg, 1904, s. 43.

3 B. Hesselman, Språkformen i M B I, .1927.


