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S:ta Katarinas grausten. 
av 

C A R L M. K J E L L B E R G . 

,land de gravstenar, som förr legat i Vadstena kloster
kyrka, men i senare tid blivit utställda på kyrko
gården, finns en, som en längre följd av år stått 

lutad mot kyrkogårdsmuren. Den är l,io m. lång och 0,82 m. 
bred. Gravstenen består av silurisk kalksten av det slag, som 
förekommer i Vadstena-trakten (ett stenbrott finns straxt utom 
staden) och vid Borghamn. Kalkstenen är grovkornig på 
grund av att den bildats genom anhopning av stora fossilier 
(bl. a. stora ortoceratiter och trilobiter). Härigenom är grav
stenen också spröd och skrovlig samt har varit svår att be
handla. Av samma slags kalksten äro för övrigt klosterkyrkans 
murytor uppförda. Genom att gravstenen varit utsatt för lång
varig väta och temperaturförändringar, har den blivit betydligt 
mörk. Den har också blivit skadad därigenom, att ett stycke 
av stenens nedre kant spruckit och gått förlorat, vilket dock 
ej i nämnvärd grad vanställer densamma. Rätt över gravste
nen i dess breddriktning finnas inhuggna trenne majuskler från 
1300-talet. De utgöras av bokstäverna E, C och K. Över den 
sistnämnda kan man skönja en delvis förvittrad krona (se fig. 1). 

De tre bokstäverna torde beteckna: Ecce cripta Katerine, 
d. v. s.: "se här Katarinas gravkammare"- Till stöd för denna 
tolkning förtjäna anföras några ord på en annan samtida, for
dom befintlig gravsten i klosterkyrkan (möjligen identisk med 
en ännu bland de utställda, ehuru i mycket förvittrat skick före-
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fintlig gravsten). Den var lagd över Birgitta och hennes tre 
barn: Birger, Cecilia och Katarina. Om den sistnämnda ytt
ras i den av fyra rader hexameter bestående inskriptionen: 
ediciore sita cripta pausat Katerina,1 d. v. s. "Katarina vilar 
i en gravkammare, som är belägen mer uppskjutande". Vil-

Fig. l. 

ken Katarina från 1300-talet, som åsyftas på den förstnämnda 
gravstenen med de tre majusklerna, torde man sålunda knap
past kunna tveka om. Det är tydligen Birgittas nyssnämnda 
dotter Katarina, varför även kronan talar. 

Att något sancta eller beata ej förekommer, är naturligt, 
emedan hon ej blev beatificerad eller kanoniserad förr än 1489. 

1 SRS. I, 1, sid. 228, gravstenen XXVIII. Finns även återgiven hos 
Broocman, Beskrifning öfwer.. . Öster-götland, sid. 177, efter en annan och 
tydligen yngre läsning. 
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Att en gravsten över s:ta Katarina verkligen funnits, äger man 
skriftligt bevis för. 

I Palmskiöldska samlingarna på Uppsala bibliotek finns 
en berättelse: "Om Wadstena Kiörckia och Closter"1, författad 
i slutet av 1600-talet. Där uppges vid redogörelsen för klos
terkyrkans gravstenar följande: "sampt första abtissans Catha
rinas, s:t Birgittas dotters gravsten", som sålunda då låg inuti 
klosterkyrkan. Å en i samma samlingar befintlig plankarta över 
klosterkyrkan från 1600-talet upptages också hennes och mo
derns grav under n:r 26 och i närheten av koret. 

Katarina dog den 22 eller 24 mars 1381 och begrovs tis
dagen därpå i Vadstena klosterkyrka eller kapell (träkapellet)2. 
Konfessorn Nicolaus Ragvaldi, som uppsatt en berättelse om 
Katarinas translation, vilken ägde rum i Vadstena kloster den 
1 aug. 1489, berättar, att vid detta tillfälle Katarinas "graf byg-
des annorledes aen förra var, oenöfverhölgdes grafsteenen med 
eth dyrt tatkin, uppa kvilko besankt var sanctas Catharince 
beläste myckit prydeliga giort" :!. Gravstenen var vid tillfället 
omgiven med en "krona" av ljus4. Då hennes lik skulle upp
tagas ur graven, voro två bröder "läsandes grafstenen, och 
honom nederfaellandes", varefter ärkebiskopen "uttog" kistan 
med Katarinas ben"'. 

Vid förhandlingarna i Vadstena rörande Katarinas kano-
nisation 1475 berättades det, att Katarinas grav i början låg 
under golvet skyddad av ett järngaller, men sedan höjdes över 
stenläggningen för att, såsom brukat var med helgons gravar, 
vara tillgänglig för de besökande. Några Vadstenamunkar 
uppläste vid nyssnämnda tillfälle ur minnet Katarinas gravskrift, 

1 N:r 294, sid. 203 ff. 
2 Vita Katerina- (SRS, III, 2. sid. 263) och Diarium Vadsten. (ed. 

Benzelius, sid. 2). Vid undersökningen i och för hennes helgonförklaring 
uppgåvo vittnena, att hon dog den 22 mars (Silfverstolpe, Hist. bibliotek, 
II, sid. 12). 

:l SRS. III, 2, sid. 269. 
4 Anf. a., III, 2, sid. 272. 
5 Anf. a., III, 2, sid. 273. 
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som bestod av 8 rader hexameter1, varmed tydligen menas en 
rninnesvers, ty dels torde en så lång inskription ej kunnat hug
gas in på en gravsten, dels hade man ej behöft uppläsa den 
ur minnet, om den funnits inhuggen på en sten i kyrkan. Att 
ingen längre inskription funnits på Katarinas gravsten, blir också 
tydligt därav, att en sådan aldrig blivit anförd, ehuru gravste
nen ännu i slutet av 1600-talet antecknas som befintlig. Några 
årtionden tidigare avtecknades ocksä en hel del (53) gravste
nar i klosterkyrkan, alla med bilder eller inskriptioner, men 
ingen Katarinas gravsten med inskription återges. Att man i 
senare tid ej fäst sig vid den gravsten, som ovan beskrivits, 
är förklarligt, dä stenen visar ett så oansenligt yttre och det 
ej varit så lätt att tolka innebörden av de tre majusklerna. 
Under medeltiden visste man vad de betydde och pä 1600-ta-
let låg gravstenen kvar på sin plats. Hade stenen haft en 
längre inskription hade man säkerligen ej heller sett sig nöd
sakad att förfärdiga ett gravtäcke att lägga på densamma vid 
högtidliga tillfällen. Ett analogt fall kan anföras. Den s. k. 
Holmgers tapet i Statens Hist. Museum2 har en gång på samma 
sätt vid högtidliga tillfällen lagts på dennes gravhäll i Sko klos
terkyrka. Hällen är och har varit utan förklarande inskription. 

Vad det förut omtalade gravtäcket med Katarinas "beläte"f 

beträffar, så fanns det kvar i Vadstena kloster åtminstone ännu 
1595, då i ett inventarium (i riksarkivet) upptagas: "Sanete 
Carine graftecht sengt med guldh"n. Sannolikt kom grav
täcket med de föremål av silver, som uppräknas i samma in
ventarium, till kronans förrådskammare. Emellertid återfinnes 
det ej i de kyrkans inventarier från slutet av 1500-talet och 
början av 1600-talet, vilka nu förvaras i Vadstena landsarkiv. 
Att det ej kan vara identiskt med det applikationsarbete4, som 
i gamla inventarier går under namnet "brudpäll" och ännu för-

1 Silfverstolpe, Anf. a. II, sid. 12. Minnesversen är där avtryckt. 
2 Hildebrand Sveriges medeltid, I sid. 575. 
:! Vadstena klosters uppbörds- o. utgiftsbok 1539—1570. utg. av Silfver

stolpe (ATS. XVI:i sid. 153). 
4 Janse, Medeltidsminnen f. Östergötland, sid. 99. 
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varas i klosterkyrkan, får man väl anse som säkert, emedan 
det senare visar Kristus på korset och tvänne kvinnor vid 
dess fot. Det kan ej heller sägas vara "sänkt med guld", var
till kommer, att Katarinas gravtäcke uteslutande skulle återge 
hennes bild. 

En romansk-got isk krucifix. 

av 

ADOLF ANDERBERG. 

)et är ett ofta observerat förhållande, att man för
vandlat en romansk krucifix till gotisk pä det sät
tet, att man avlägsnat den ursprungliga kungakronan 
och ersatt den med en törnekrona. Denna förändring 

har väl ock i regel åtföljts af en ommålning af figuren: man 
har vid fötternas och händernas spikhål samt även på pannan 
tillsatt blodspär samt antingen inskurit eller blott genom en 
målad linje antytt såret i sidan. Med dessa förändringar 
har man åtnöjt sig. Men huvudkännemärke på en gotisk 
krucifix är ju ej blott törnekronan, utan även de korslagda 
fötterna, genomborrade med en enda spik, samt det mot bröstet 
nedsjunkna huvudet. En så radikal förändring med en ofta 
kanske som helig ansedd bild synes man dock överallt ha dragit 
sig för att vidtaga. Den här avbildade krucifixen från Rebbel
berga kyrka i nordvästra Skåne är, jag skulle tro, det enda 
bevarade exemplet i vårt land på en dylik till alla delar ut
sträckt omvandling. 

Fig. 1 visar det ungefärliga utseendet av krucifixen under 
romansk tid. Schemat är konsekvent genomfört: frontal håll
ning; figuren mera svävande än hängande; fötterna sidoställda; 
tredelade lockar på vardera axeln och höftklädet fallande stramt 
och obrutet ned mot knäna. Vi ha endast att tänka till en 
kungakrona av trä eller metall samt möjligen ett suppedaneum 
som stödjepunkt för fötterna. 


