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KALLFORSKNING OCH STILIXLEVELSE 
AV 

TONI SCHMID 

I
ett radioföredrag, i en uppsats i Ord och Bild 1941 och nyligen 
i en cssaysamling (Från Birgitta till Piraten) har Erik Noreen 
hävdat de så kallade Birgittaautografernas äkthet. På tal om 
denna har han i uppsatsen och essayn förnekat riktigheten av de 

resultat av min undersökning, som ingår i min bok om Birgitta och 
hennes uppenbarelser och som kompletteras av en år 1941 i Samlaren 
offentliggjord uppsats. 

Det gäller två pappersfragment som nu förvaras i kungliga biblio
teket i Stockholm. Det ena utgöres av ett blad, det andra är hopsytt 
av två blad. Måtten på samtliga tre äro desamma, och papperet är av 
exakt samma beskaffenhet, tvärstripigt och på grund av denna sär
egna struktur lätt att känna igen. Ett blad uppvisar en vattenstämpel, 
ett A. Måtten äro c:a 29,3 cmX21,9 cm. Papper av exakt, samma 
struktur och med samma mått ingår i den kodex som brukar kallas 
Vadstena klosters äldre brevbok; den utgör för närvarande kodex 
A 26 i riksarkivets samling av medeltida kopieböcker. På detta pap
per i A 26 finnas vattenstämplar av samma bokstavstyp, ehuru icke 
just samma bokstav. På det nedersta av de ovannämnda två hopsydda 
bladen synas nålstyng även nedtill. Det mindre fragmentet är avbil
dat i Svenska Skriftprov. G. E. Klemming har avtryckt den på båda 
bladen förekommande texten i fjärde bandet av Birgittas uppenbarel
ser på fornsvenska, i fomskriftssällskapets skrifter, och H. Schiick 
i 31 bandet av Vitterhetsakademiens handlingar. 

Texten i båda fragmenten är skriven endast på en sida där i gen
gäld utrymmet är mycket väl tillvarataget. Ingen marginal har läm
nats fri. Själva skriften är på intet sätt hoppressad. Den löper med 
jämna rader och jämna avstånd. Den är jämförelsevis gles och syn
nerligen tydlig. Den torde härröra från trettonhundratalets senare 
del. Hela texten är skriven av en och samma hand, och varken bläck, 
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ductus eller skriftdrag synas antyda, att skrivandet på något ställe 
avbrutits och efteråt återupptagits. Andra och yngre händer ha gjort 
anteckningar på baksidan av fragmenten. På det ena, det större, står: 
Sancta birgitta fcreff the / Ja ordb mz Jinne eghne hand J"om ro re 
pawan oc cardinales. På det mindre fragmentet står: Jcribatur, och: 
Creditur fcriptum elfe. Den sista anteckningen har varit längre, 
resten är omsorgsfullt utplånad. 

I den latinska standardupplagan återfinnes motsvarigheten lill 
fragmentens fornsvenska text i IV 49, VIII 56 samt Extrav. 80. Den 
sistnämnda uppenbarelsen är det ryktbara »upprorsprogramract». 

Birgittas uppenbarelser äro bevarade på latin samt i större eller 
mindre utsträckning bl. a. på fornsvenska, forndanska, så kallad 
birgittinnorska och tyska. Godkänd av den kyrkliga myndigheten 
blev den latinska texten. Den blev tryckt i LUbeck för första gången 
genom Vadstena klosters försorg år 1492. Redan fyra år senare 
trycktes en lågtysk upplaga. 

Den latinska standardupplagan omfattar de flesta av alla kända 
uppenbarelser, ehuru icke alla. Det finns uppenbarelser både på latin 
och på folkspråk, som ha blivit traderade utanför den samlade stan
dardtexten, i handskrifter och i brottstycken av handskrifter. Det 
finns också uppenbarelser både på latin och på folkspråk, som före
komma i olika varianter, standardtextens och en annan som avviker 
från standardtexten. Så föreligger »upprorsprogrammet» (Ex. 80) 
1) i den latinska standardupplagan, 2) i en fornsvensk text, som 
motsvarar den latinska standardupplagans, 3) i en latinsk text, som 
avviker från 1 och 2, samt 4) i den fornsvenska så kallade autogra
fen, som avviker från 1 och 2 och som i mycket motsvarar 3. »Upp
rorsprogrammet» föreligger således i två textvarianter, som vardera 
finns på latin och på fornsvenska.1 

3 och 4, de båda från standardtexten avvikande texterna äro be
varade, icke i fullständiga codices, utan i fragment. »Autografen» 
har beskrivits ovan. 3 står i ett bokfragment funnet bland medeltida 
arkivalieomslag. Texten i detta fragment börjar (enligt standardtex-
tens numrering i den latinska upplagan) med senare delen av Ex 74, 
fortsätter med Ex 25 och Ex 80 (upprorsprogrammet), och sedan 

1 2 och 4 äro avtryckta: Samlingar utg. af Svenska Fornskrift-säll-
skapet 9: 4, 182 ff., och 9: 2, 259 ff. 3 tryckes nedan med apparat. Jfr dess
utom 9: 4, 192 ff. Se även Samlaren 1941, 164 ff. 
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med rubriken och början till uppenbarelsernas första bok. Från och 
med denna rubrik överensstämma både rubriker och text helt med 
den latinska standardupplagans. Men de tre uppenbarelserna i bör
jan stå icke i standardupplagans ordningsföljd, och de stå utan rubri
ker och numrering. I dessa avseenden överensstämmer denna latinska 
uppteckning med den så kallade autografen, där varken rubriker 
eller numrering förekommer och där uppenbarelserna ej heller iaktta 
standardupplagans ordningsföljd. Texten fortsätter i båda fallen utan 
att ny rad eller nytt avsnitt eller rubriktecken markerar början av 
en ny revelation. Ingen kapitelindelning finnes. 

Återgå vi ännu en gång till upprorsprogrammet som exempel, så 
förekommer detta i de fyra befintliga texterna i fyra olika samman
hang; i den latinska standardtexten som kapitel 80 bland revelationes 
extravagantes, i den fornsvenska text, som motsvarar den latinska 
standardupplagans, som kapitel 141 i fjärde boken av uppenbarel
serna, i »autografens» mindre fragment tillsammans med en del av 
(enligt den lat. standardupplagan) åttonde bokens 56:te kapitel, i det 
latinska fragmentet tillsammans med (enl. d. lat. standarduppl.) ka
pitlen 74 och 25 av extravagantes. Utmärkande för de båda så kallade 
autograffragmenten var för sig, liksom för det latinska brottstycket, 
är att de uppenbarelser som de omfatta sakligt sett uppvisa en be
stämd karaktär och ett nära inbördes sammanhang. I centrum för 
den mindre »autografen» står den onde svenske konungen,2 och kring 
honom och hans ätt kretsar också det latinska brottstycket. Den 
större »autografen» rör påven och kardinalerna. Det första är po
litiskt, det sista kyrkopolitiskt, det mellersta politiskt med en särskild 
syftning på att konungaätten har sämre rätt till Vadstena än Guds
modem och Gudsfolket, id est i detta fall Birgitta och hennes kloster
stiftelse. Detta om textsammanhanget. 

Betraktade icke från innehållssynpunkt, utan med hänsyn till for
men, ha de så kallade autograferna också ett drag gemensamt med 
det latinska fragmentet: de äro samtliga dåliga textnedskrifter. Det 
latinska måste vara en avskrift av en förlaga som varit svårtolkad. 
På flera ställen ha ord inte kunnat läsas och förkortningar ha uppen
barligen blivit feltydda. Detta framgår till fullo av sakskäl och av 

2 De första raderna kunna betraktas som on inledning till >program-
mct>. 
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jämförelser med parallelltexterna.3 Ett par ord i förlagan ha hoppats 
över. Do så kallade autograferna uppvisa upprepningar, strykningar, 
rättelser, språkfel och andra egendomligheter, som enligt min mening 
tyda på att heller icke de äro förstahandsupptcckningar eller Birgit
tas egna koncept utan snarare en avskrift av en från latinet gjord 
(iversättning, utförd efter förlaga med eller utan diktamen som mellan
hand. Särskilt kan påpekas: »byr», i stället lör »fyr» (rättat), s. 183. 
2:a r. nodifr. i Klemmings upplaga, och: men i stället för (antagligen) 
mer (otillfredsställande rättat mod ett »me» ovanför raden) s. 184, 
r. 9, vidare det i förväg skrivna: i la?gin til psenigiga oc rajj (överstru-
ket) s. 185, r. 14—15, samt luckan mellan: »Jkal», och: »vil» i slutet 
av uppenbarelsen. Otillfredsställande i språkligt avseende förefalla: »a 
landit fara» och: min Jun — fulkumnabar. Det latinska fragmentets 
»amicus meus» torde vara bättre.4 En felläsning kan lätt förklaras, 
om en fornsvensk förlaga haft »min uin», ty Jun och uin ha lika 
inånga staplar, och det ena kan feltolkas för det andra. I så fall har 
»hafar valt» tillagts, så att man fick mening i en eljest meningslös pas
sus. Språkligt sett förefaller »ser Jiscn min Jun» ej tillfredsställande. 
Sakligt sett kan nog den latinska texten anses vara bättre, då i annat 
fall endast c n skulle ha kommit i fråga, vilket icke stämmer överens 
med uppenbarelsens slut. 

Samtliga faktorer — materialet, parallelltexterna, skriftbilden, te-
len och innehållet — tillsammantagna, syntes mig tala för att man i 
fråga om »autograferna» har att göra med en avskrift av en över
sättning, gjord och spridd i propagandasyfte, icke med originalet, 
som det latinska fragmentets förlaga och i sin tur standardtexten 
skulle ha byggt på. Erik Noreen har kommit till motsatt resultat. 
Olika är också den metod han använt. 

Erik Noreen har för det första rådfrågat polisen angående »auto
grafernas» äkthet. Polisens expert har ej kunnat avge ett kategoriskt 
omdöme, och det kan man gott förstå. Ultraröda strålar etc. äro ut
märkta då det gäller en »hemlig och osynlig skrift», gjord med exem
pelvis citronsaft eller urin, vilket förekommit i fångars korrespon
dens. De kunna någon gång låta en halvt utplånad eller av kemi
kalier fördärvad anteckning framträda skarpare, och på så sätt göra 

3 Samlaren 1. c. 
1 Jfr 5:te kapitlet i 

ser. 1940. 
T. S c h a l d, Birgitta och hennes uppcnbnrel-
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bland annat palimpsestforskningen stora tjänster. Men i det före
liggande fallet kunna de knappast bidra till problemets lösning. 

Felen förklaras enligt Noreen av det tillstånd, som Birgitta be
funnit sig i, då hon skrev. Hon skall ha skrivit omedelbart efter och 
ännu påverkad av extasen, sålunda i ett slags postextatiskt rus. Är 
denna förklaring rimlig? 

Enligt samtida vittnesbörd har hon skrivit icke under, utan efter 
extasen. Hennes uppteckning har översatts. Hon har kontrollerat 
översättningen. Varken skriften sådan den karakteriserats ovan. 
eller felen, som nämnts i det föregående, torde i sin helhet kunna vara 
konceptfel, orsakade av själsrörelse. Pikturen talar avgjort emot en 
sådan tes. Detsamma kan sägas om brottstyckenas yttre form. Endast 
en sida av papperet har begagnats. Detta är gjort avsiktligt från bör
jan, texten i det ena fragmentet fortsätter omedelbart på det andra 
bladet, och den har fortsatt på ett tredje — styngen efter hopsyningen 
tala ännu sitt tydliga språk. Dessa blad ha icke varit avsedda som 
enstaka anteckningslappar, ej heller som bokblad. När och för vilka 
ändamål finner man en sådan form för skriftliga uppteckningar? 

Man har sytt ihop pergamentsurkunder, när innehållet icke rym
des på en bit av ordinarie storlek.5 Man har gjort på samma sätt 
med förteckningar över avlidna klostermedlemmar, för vilkas själar 
förböner skulle läsas, och för levande och döda gillesmedlemmar. 
Dylika långa remsor förvarades hoprullade, som rotuli. I Sverige fin
nas flera stycken av de senare (bönelängdcr) fortfarande kvar. Att 
liegagna en sådan uppteckningsform för ett koncept, förefaller me
ningslöst. Däremot har den sina givna fördelar, i fall det rör sig om 
propagandaskrifter. Att åtskilliga av Birgittas revelationer spritts 
för sig själva, innan eller jämsides med att de inordnats i böcker, 
ha vi bevis för. Hon skriver till drottningen på Cypern (VII 18), hon 
publicerar en revelation inför ett högst representativt forum i Fama-
gusta (VII 19) (VII 27). Hon skriver till ärkebiskop Bernhard i 
Neapel (VII 28, 29). Alfons bär revelationer till påven Gregorius XI 
(IV 140, 142, rubr.). En revelation lämnar Birgitta själv till Urban 
i Montefiascone (IV 138, rubr.). I prior Petrus' deposition talas um 
budskapet som skulle mäkla fred mellan England och Frankrike (se 
även VI 34). Revelationer ha förelagts en kommission i Sverige 

Jfr t. ex. II. B r e s s l a u , Ilandlmcb der Lrkumlenlehre. II. 1931, 503. 
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(IV 78, Kegula 1) och konungen och drottningen förutsättas ha kun
skap om dera. 

övergår man från den yttre formen till innehållet, så talar denna 
heller icke för någon rusteori. Äro de revelationer, som äro ned
skrivna här, överhuvudtaget sådana uppenbarelser som äro extatiskt 
betingade? Deras innehåll är politiskt, kyrkopolitiskt och profanpoli-
tiskt. De äro planmässigt upplagda. I tankegången märkes ingen 
tvekan, ingenting har behövt tilläggas eller borttagas. »Upprorspro
grammet» är ett klartänkt, redigt och rätt skrupelfritt aktstycke. Det 
är ordentligt tillrättalagt. Tanke snubblar icke över tanke och ord 
icke över ord. Den person, som avfattat det, har icke blott varit vid 
sina sinnens fulla bruk, den har dessutom gjort bruk av sina till
gångar i fråga om världsvana och jordisk människokännedom. Det är 
en politisk stridsskrift, ingen i r e l i g i ö s hänryckning undfången 
uppenbarelse. Den har från början heller icke inryckts i den officiella 
»himmelsboken»0 utan tillagts som extravagans. Det extatiska ruset 
skulle då ha gjort sig gällande icke i innehållet, utan blott och bart 
i fel, som mera otvunget kunna förklaras såsom avskriftsfel. Detta 
synes vara varken rimligt eller troligt. 

Noreen anför slutligen tre p o s i t i v a skäl för sin tes. För det 
första härrör, säger han, skriften från 1300-talet. För det andra äro 
skriftdragen kraftiga och Birgitta ägde ett kraftigt temperament, vil
ket passar bra ihop. För det tredje uppvisar texten stilistiska lik
heter med flera uppenbarelser på fornsvenska, som Knut Bernhard 
Westman trott vara avskrifter av Birgittas egna uppteckningar. 

Det första är så vitt jag vet sedan länge allmänt antaget. Om emel
lertid skriften härrör från 1300-talet, är detta i och för sig intet till
fyllestgörande skäl att tillskriva den Birgitta. 

Det andra innebär ett slags omvänd grafologi. Det är en sådan 
observation som möjligen kan vara på sin plats i slutet av en ut
redning, som framlägger de egentligen bevisande skälen. Ett subjek
tivt omdöme av detta slag kan ej anses godtagbart i sig själv i en 
vetenskaplig bevisföring. 

Det tredje innebär en författarbestämning som bygger på en för-
fattarbedömning. Vill man utföra stiljämförelser i ett sådant syfte, 
för att fastslå en författares identitet, bör man, vill det synas, ha 

8 Jfr även H. Schl ie k, Några anmärkningar om Birgittas revelationer. 
Vitterhets- etc. akademiens handlingar XXXI, 16—17. 
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åtminstone e n a b s o l u t s ä k e r text. Har man icke den, då blir 
det hela en strid om kejsarens nya kläder. En absolut säker text 
är emellertid just vad vi i detta fall icke ha, lika litet som ett enda 
skriftprov, som med säkerhet härrör från Birgitta själv. Vi röra oss 
med antaganden hela vägen. Ett stilbedömande utan säkert prov blir 
subjektivt. Man behöver bara läsa Noreens omdöme om den bön som 
tryckes i slutet av hans essay, som han anser vara Birgittas oredi
gerade originaltext, och som kallas spontan och innerligt from. Äkt
heten skall jag här icke gå in på. Men mot dess spontaneitet kunna 
invändningar göras. Någon annan än Noreen kanske ser i denna bön 
en väl uttänkt, ehuru ganska schematisk, allt annat än spontan sam
manställning av De Utvalda, från Patriarkerna, som förutse Honom 
här på jorden, till Martyrerna, som möta Honom i himmelen. 

Som ovan framhållits är det enda vi v e t a , att av vissa uppen
barelser två olika avfattningar finnas, standardtextens och en an
nan, sannolikt äldre. Om denna är Birgittas, en sekreterares eller en 
biktfaders, v e t a v i i c k e . Men o m »autografens» t e x t r e d a k 
t i o n skulle vara Birgittas, är därmed ingalunda bevisat att denna 
nedskrift är hennes e g e n h ä n d i g t gjorda. Ingen stilbedömning 
kan ensamt avgöra ett sådant spörsmål. 

Noreen synes mig med dessa skäl icke ha styrkt sitt påstående på 
ett övertygande sätt. Det är fortfarande troligare att de så kallade 
autograferna äro avskrifter av en översättning från latinet. Som det 
nyfunna latinska fragmentet visar, har denna textvariant, som avvi
ker från standardtexten, funnits även på latin.7 

En detalj må slutligen framhållas. Den senare latinska anteck
ningen på baksidan av den mindre »autografen» är till hälften utplå
nad. Om där också hade stått Birgitta — hade det varit någon me
ning med att skrapa bort namnet? Något formellt relikintyg är 
ingendera anteckningen. »Autografer» åberopas ej under processen, 
och omtalas veterligen icke annorstädes som reliker eller dyrbara 
minnen från Birgittas egen hand under medeltiden.8 

7 På grund av tryckfelen avtryckes denna text nedan en gång till, 
med de viktigasto varianterna. 

8 Jag hoppas inom kort tid kunna framlägga resultaten av on allsidig 
undersökning rörande »autograferna». 
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Fragment A 77* Kungl. bibi. Stockholm 

erant mille vix remanebunt centum 
habitantibus crunt domus Radix 
tudinis erumpct et potentes 
rapaces cum vngulis / u i s 
comedent omnia yua Verumtamen per tria placari 

mitigari pote/ t iu/ticia mea nam tria peccata 
abundant in regno i/ to scilicet /uperbia gula el 
cupidita/ Jdeo J \ a / /umitur hone/tas ct humi-
litas jn ve/tibus moderancia ct in potacionibus 
rcfrenaeio de cupiditatibus mitigabitur ira mea 
Princeps quoque terre quia remiy/us fucrat in iu/ticia 

torque multorum edifi . . . . t mona/terium in 
rem matris mee in loco quem sibi con/tituo 
fecerit juuabo eum et augebo caritatem meam 
omnibus cooperatoribus eius Sin autem vocabo eum 

/ u b coronam et /ecundum gloriam eius multiplicabitur tlibulaclo 
eius et regnum eius erit in contemptum et inhabitantes 
non gaudebunt Hec chri/tus filius virginis loquitnr Quld 
legi/'ti hodie in libro tuo E t illa legi inquiens 
et mirata / u m quod muri lerico dampnati 
corrucrunt ex /on i tu turbarum(l)1 ct circuitu ar-
che / anc t e ad tuum preceptum Re/pondit /pir i lus in illa 
ciuitatc et ex illa ciuitatc2 multa mala 
/ u n t facta et nullus in ca erat qui me placauit* 
Ideo non merebatur veniam nec digna fuit 
vt a populo meo habitaretur Verum quia populus 
meus attritus4 et fatigatus in de/erto po//e/ / ionem 
prorni//am accepturus erat Lruditus prius erat 
verbis et exemplis et miraculis Jdeo di/pen/acio 
mirabilis Retribucioque i/'ta facta e/t in ciuitatc 
i/'ta v t populus eduetus mirabiliter de aqua 
mirabilia eciam videret in terra et / i c vi/is miraculis 
deus amplius infigeretur in cordibus corum et i p/i 
maiora yperare addi/cerent et ad maio-
ra incitarentur in i / to vero loco in quo nunc e/t affliccio 
amicorum meorum fuerat ct habitacio demonum 
/ e d vicit locum i/ tum virtus6 mea triplici iure 
scilicet cäritate pre • et mutaeione otficiorum futurorum 
Cui illa O domine non indigneris y i loquor 
Tu dixi/ti quod in domo tua omnis humili-
tas debet ey/e Numquid i / ta edificacio./tabit in loco i/to 
Rc/pondit /p i r i lus in illa mi/era7 ierico Aliqua erant 

prius Igne a 
et idem populus meus labores 

1 tuharum: 1492 års och 1606 års upplagor; af liwdeno: fornsvenska texten. 
2 Fornsvenska texten har: J them stadhenom, Oc aff them stadhenom 
:' placuit: 1492 års och 1606 års uppl.; som mik läktis: fornsvenska texten. 
4 attri tus: 1492 års uppl. attritus: 1606 uppl. tröttir oc mödder: fornsv. I. 
5 Sed i / tum locum matcr mea triplici iure ohtinuit: 1492 urs och 1606 urs uppl. 

min modher: fornsv. I. 
' precibus: 1492 års och 1606 års uppl. 
7 miscra: 1492 års och 1606 års uppl. 
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propterea quod domus hec de /udorc 
pauperum pro ydperbia edificata e/ t Ideo paupcrcs 

inhabitant eam di/ponendo omnia /upcrflua et /uperba 
ad /o lam vtilitatcm Verumtamen caueatur vt quid diuina 
potencia pcrmi/it ex cau/a /peciali non trahatur in cxemplum 
/uperborum Virgo maria loquebatur fpon/e chri/ti Ego / u m 
ad quam angelus dixit Auc grada plena E t ideo exhi-
hco graciam mcam omnibus in ncce//i tatibus eam habere 
volcntibus Ego cxhibeo adiutorium meum ad 
regimen regni in quo tu nata es contra inimico/ dei 
corporales ct ytairituales cuius inhabitatores ammonco 
laborare vnanimiter Vt optineant regem qui 
regere velit incolas regni ad deuota opera et ho-
ne/ tam conuer/acionem Quibus eciam notifico quod diuina 
iu/ticia proponit /eparare regem ad (!)8 totam generacionem pcyus8 

a regimine regni j / t i u s et alter natus in regno in regem 
clectus e/t qui regnaturus e/ t /écundum con/ilium amicorum dei cl vti
litatcm regni Vos igitur quatuor faciatis /ecundum con/ilium 
11 • t- ii III et vt pq//i t is vobis plures attrahere habcatis 
illud con/ilium /ecretum /eerete cum amicis dei et ab/condiliini 
ab inimicis eius vt honor dei augcalur ct bona 
con/uetudo renouetur nec non alienata corona regni 
re/li tuatur1 8 Vadat igitur vuus vestrum vel plures ad 
regem dicendo sibi Nos habemus aliquid dicere vobis 
tångens /a lu tem anime ve/tre primo rogamus vos / u b 
/igillo confey/ionis Addatis eciam plura verba vt 
expedire videtur quorum / e n / u s / i t talis Vos habetis 
pe/ / imam famam in toto regno dicentem vos habere 
et excrcere naturalem commixtionem ct turpitudinem11 cum 
ma/culis contra naturalem di/po/'icioncm quod veri/imile 
videtur ex eo quod plus diligitis quq/dam viros quam dcum 
vel animam propriam aut propriam vxorem12 Sccundo duhi-
tari pote/ t au haberetis fidem rectam quia interdictus ah 

ecclesia audire mif/am ( o v a n f ö r r a d e n : n o n / u n t ) Jn t ra / l i s nichilomiiuis ecclcy iis 
et audi/tis miy/as Tercio c/tis predo corone ct bono-
rum regni Quarto e/tis13 proditor fainulorum e t / u b -
dilorum vc/lrorum qui vobis fidcliter ycruichant . . . 
ve/tro14 quos tradidi/lis voluntaric in manus inimici 
eorum pey/imi cum tota terra /canie pro cuius 
fallada et malicia nunquam co viuentc tute 
potuerunt /ecurari Si dccrcucritis peccata i / ta 
emendare ct terras alicnalas renincere /cruicmus 
vobis / i n autem committatis regnum filio vc/tro / u b iuramento 

8 in necessitate: 1492 års uppl. 
' et: 1492 års och 1006 års uppl.; oc: »autografen» 
10 eius: 1492 och 1600 års uppl.; hans af komd; »autografen», och motsv. i fornsv. t. 
l l r ' / t i t u a r —1492 års uppl.: alienata a corona regno restituantur; »autografen»: 

hafiu pxla rah hcmclikt i fyre babe före guzs viiiuiu oc hans ouiniim hor idar 
|>a;t löna vtan i finnin picn / u a vil /'um i set rikit matte i guz hepicr pyr (över-
slrukct) / tyrkias oc gop / ipuenia byrias oc vpnyas oc piet kronan hafar miyt 
vnder hona licgias. — Motsvarande har fornsv. t. 

12 »autografen» och fornsv. t.: natura bland 
18 viros contra denm et animam propriam quam propriam uxorem: 1492 års och 

1606 års uppl.; py i a;l/kin me m e i i en gud adla idra egna / i id iclla idra egna hu/lrii; 
»autografen»; thy at j älskin meer män etc: fornsv. t. 

27 — Fornminnen 1942. 
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pre/tito quod velit terras alienatas reuincerc communitatem18 

diligere militibus /u i s fidclis ex/istere omnes /ecundum 
leges patrie iu/te et pie regere et gubernare 
Attamcn Sciatis vos quatuor quod deus prouideat sibi regem 
alium in futurum qui taliter prouenire in publicuin 
cum minori damno et periculo quia potcns e/t dominus 
tam vitam iunioris quam /enioris abbreuiare / e u eciam 
protelare18 Sed / i ille obedire voluerit tune con/o-
latos(I) aliquos /ccreto(!)17 de prindpibus ct militibus 
regni et cum inueneritis aliquos ad idem vohi/cuin 
beniuolos (1) et fideles dicatis eis in publico quod prius 
dixi/tis regi in jeereto addendo quod nulli heretico 
/eruire volueritis18 vel proditori / e d nec filio dus Si 
decreuerit paterni /celeris effe imitatör Quo facto 
ay/umatis vnum vobis in principem qui ex parte corone 
regni preliari potcrit prelia regni qui electus si 
fuerit atnicus meus pcrfectus erit / m autem delebit ur19 

vos apponite pecunias et con/ilia20 Ego addam cor 
virile et audadam vt qui /pontc noluerit <-
inuitus obedire compclletur Si autem voluerit rem (rm)21 

de regno recedere caueatis ne quis ve/'trum 
ip/ius ve/tigia imitetui22 

14 quod estis: 1492 års uppl. 
16 qui lideliter seruiehant vobis, et filio vestro: 1600 års uppl., och 1492 års uppl. 

idar oc idrum / y n i piamto viliandis idar oc idrum / y n i phena: »autografen; och 
motsv. i fornsv. t. 

18 Lörkortningsteckcn saknas. 
17 1492 års och 1600 års uppl.: vitam iunioris quam senioris abbreuiare vel de regno 

aliter expellere omniaque sccundum velie suum disponcre ahhreuiare seu etiam 
protelare; »autografen»: gup a-gar /ua val ifir jiean v n g a / u m (nen gambla lif/Uckia 
idla af lande kora / u a nu / u m pa vtan han vil a-fte / i n u m / k i p a h u m dom al pig11 

hafa langiie adla ftiukia. Fornsv. I. motsvarar. 
18 1492 års och 1000 års uppl.: consulatis secrete aliquos. 
10 1492 års uppl.: Qui electus si perfectus in bono fuerit amicus meus erit sin 

autem cito delebitur. Detsamma har 7606' <irs uppl. in. u. av: sin autem non cito 
delebitur; »autografen»: ver pam min / u n hafar valt f>a va|iar han fulkumnapar 
aere cg han ha vapar han /kaleka af /k ipapar ; fornsv. L: Ar then sami min vin som 
valdir vardhir tha vardhir han fulkompnadhir oc stadhfästir Ar han cy tha vardhir 
han affskrapadhir. 

20 pecunias et similia: 1492 års och 1006 års uppl. rab oc paniga »autografen». 
och motsv. i fornsv. t. 

21 Si autem rex voluerit: 1492 års och 1600 år • uppl. vil konungin: »autografen» 
och fornsv. t. 

22 Det latinska fragmentet: A 77* I. Kungl. Bibi. Stockholm. »Autografen»: efter 
originalet, fornsvenska texten efter HELIGA BIRGITTAS UPPENBAREL
SER, utg. av G. E. Klemming. II. 1860, 259 ff, V. 1862, 77 ff. — Lörkortningarna 
äro upplösta. — Den här avtryckta sammanhängande texten upptar ungefär 
en sida och en halv spalt av omslaget. Resten av de bilda sammanhängande bla
den upptages av början och ytterliga ' nägra kapitel av rcvclalionernas första 
bok, med den vanliga indelningen och enligt standardtexten. 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 

TONI SCHMID: Quellenforschung und Stileinfiihlung. 

Iu diesem Beitrag nimmt d. Verf. zur Frage von der Echtheit zweier 
Handschriftenfragmente Stellung, die als eigenhändige Niederschriften der 
heiligen Birgitta von Schweden (f 1373 in Rom) galten. Ihre Echtheit ver-
focbt zuletzt E. Noreen. Er sieht in ihnen Aufzeichnungen, die unmittelbar 
nach der Extase gemacht wurden, was u. a. die zahlreichen Fehler im Text 
erkläre. Noreen stiitzt sich auf: das Alter der Fragmente (aus der Zeit der 
heiligen Birgitta), den Charakter der Schriftziigo (kraftig und daher dem 
Temperament der Heiligen entsprechend), und den Charakter der Texte (Stil-
verwandtschaft mit altschwedischen Offenbarungen, die K. B. Westman fiir 
Abschriften eigenhändiger Aufzeichnungen der Heiligen hielt). 

Nach einer Untersuchung äusserer und innerer Morkmale kommt d. Verf. 
des vorliegenden Beitrages zum Ergebnis, dass es sich kaum um Original-
niederschriften, sondern eher um zu Propagandazwecken angetertigte Ab
schriften altschwedischer Ubersetzungen handelt, die auf lateiniscbe Vorla
gen zuruckgehen. Die Blätter sind einseitig bcschrieben. Sie sind, beziehungs-
weise waren (mit anderen Blättern) zusammengenäht. Die Texte enthalten 
u. a. den sog. »Plan zum Autstand» (upprorsprogrammet) in einer Variante, 
die sich vom lateinischen Standardtext unterscheidet. Es gibt aber eine latei
niscbe Fassung dieser Variante, ebenso wie eine altschwedische Fassung des 
Standardtextes existiert. Gewisse Fehler in den Textstiicken scheinen auf 
oine schwer lesbare Vorlage zu deuten. Die TextstUcke sind politischer und 
kirchenpolitischer Art, wohl durchdacht und iiberlegt, und kaum als die 
Frucht religiöser Extase zu betrachton. Die Schrift ist deutlich und gleich-
mässig. Den Grunden Noreens wird entgegengehalten: Die Zeit der Nieder-
schrift allein entscheidet nicht die Person, ebensowenig eine immerhin sub
jektive Beurteilung der Schriftziige. Eine Verfasserbestimmung durch Stil-
vergloichung bedarf unzweideutig sicherer Texte, mit denen verglichen 
werden känn, die wir aber in diesem Fall ebensowenig besitzen wie eine 
sicbere Aufzeichnung von der Hand der heiligen Birgitta, die .Schriftver-
gioichungen gestattet. 


