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övriga sjukdomar rr%, samt skador och övriga
olyckor 19%.
Två viktiga förklaringar till skillnaderna kan
ges. De danska miraklerna sker till övervägande
delen vid själva kultplatsen, vilket minskar antalet
förlossningsmirakler (även om ett par nämns).
Även olyckor av olika slag, liksom bön att hitta
borttappade föremål, då man vänder sig till Gud
genom helgonen, försvinner nästan helt. Den
andra förklaringen är att spetälska som sjukdom
nästan helt försvinner efter digerdöden och föl
jande pestepidemier. Vi kan se samma skillnad
även i samlingar från hög- respektive senmedeltid
i övriga Europa.
Dessa berättelser har använts för religionshis
toriska studier, naturligtvis. De har även använts
för att studera kulturhistoria. Hur barn behand
lades är ett tema som många forskare tagit upp.
Undertecknad har också studerat arbetsolyckor
och hur resandet framträder, och då inte bara pil-

grimsresorna. I många berättelser finns politiska
händelser skildrade, inte minst i samband med
krigsskador. Dessa har dock ännu inte studerats
systematiskt.
Dessutom har dessa berättelser ett stort lokal
historiskt intresse, eftersom de orter som förekom
mer är fördelade över landet, och den lokalhisto
riskt intresserade får ofta här det första belägget
på vad som hänt på orten, vid sidan av källor
rörande jordtransaktioner och liknande.
Avsikten med att presentera en katalog är just
att underlätta för den som vill studera något sär
skilt ämne eller någon ort. Vi vill också framhäva
Norden som en enhet, vilken bör studeras samlat.
De nationsgränser som vi nu ofta begränsas av i
vår forskning måste för många medeltida källor
och förhållanden överskridas.
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