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STRIDSKVINNAN BIRGITTA

Denis Searby

Detta bidrag till professor Arne Jönssons festskrift har sitt ursprung i en föreläsning 
som jag höll när jag tog emot Birgittapriset 2015. När Birgittastiftelsen tilldelar 
någon Birgittapriset väntas alltså den hyllade pristagaren hålla en föreläsning över den 
heliga Birgitta. Redan dessförinnan hade jag tänkt använda texten till denna festskrift 
för att hylla en latinist som gjort betydande bidrag till Birgittaforskningen. Men när 
jag äntligen skulle lämna in den greps jag av tveksamhet och av en för akademiker 
typisk rädsla – rädslan att bli avslöjad som okunnig. Men om Birgitta var här i egen 
hög person skulle hon kanske förebrå mig för feghet och säga till mig strängt det hon 
sade till Magister Mathias när han började tvivla: Predica secure! Predica constanter! 
Predica oportune et importune! Förkunna tryggt! Förkunna ståndaktigt! Förkunna i tid 
och otid! (Rev. VI 75:5). Eller som hon låter Jesus säga till sina vänner som står i 
begrepp att dra ut på korståg: Procedite audacter, quia ex labore crescit gloria! Skrid 
djärvt fram, för äran växer ur arbetsinsatsen! (Rev. II 6:28). Med hennes ord kling-
ande i öronen skriver jag nu på ett personligt sätt om några av de saker som jag upp-
levde som svåra när jag översatte Birgittas texter, inklusive några saker som jag rentav 
ogillade i hennes texter. I alla fall till att börja med. Artikeln har fått titeln ”Strids-
kvinnan Birgitta”, för en del av mina svårigheter med Birgitta hade att göra med hen-
nes stöd för korstågen till Baltikum. Undertiteln är: ”How I stopped worrying and 
learned to love Birgitta.”

Det finns många avbildningar av den heliga Birgitta i kyrkmålningar, handskrifts-
miniatyrer, tavlor. Många visar henne i en mediterande ställning med penna i hand 
för att ta emot uppenbarelsernas ljusstrålar som strömmar ned från himlen. Men min 
favoritbild av Sankta Birgitta kommer från Tensta kyrka i Uppland. Den visar Bir-
gitta i sedvanlig sittande ställning med penna i hand men med en ängel framför 
henne som klubbar en liten djävul på huvudet. Den här bilden fångar upp viktiga 
aspekter av Birgittas uppenbarelser och deras medeltida kontext som jag kommer att 
beröra: det groteska, det våldsamma, det nådefulla. 

Mitt uppdrag att översätta Birgittas uppenbarelser till modern engelska ansåg jag 
mig mer eller mindre kapabel till att utföra, men det var inte ett uppdrag som jag 



Heliga Birgitta och djävulen. Tensta kyrka, Uppland.  
Bildkälla: Historiska museet, Stockholm.
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skulle ha valt på eget bevåg om inte vissa andra människor hade föreslagit det för mig. 
Då tänkte jag så här: jag kan latin, jag kan engelska, jag kan ditt och datt om medel-
tiden och jag är medlem i samma kyrka som Birgitta och delar därmed samma evig-
hetsperspektiv som hon. Hur svårt kunde det vara? Och i min dumdristighet åtog jag 
mig att översätta hela rubbet.1

När moderna människor som blivit uppfostrade på modern litteratur och veten-
skap vänder sig till den religiösa litteraturen från tidigare epoker – och inte minst till 
medeltida syner och uppenbarelser – kan det första intrycket vara att den är väldigt 
egendomlig och bisarr. Detta intryck kan till och med tyckas dem vara ett skäl till att 
förkasta innehållet. Och jag erkänner att Birgittas uppenbarelser tedde sig egendom-
liga även för mig trots min skolning i de klassiska språken och trots min egen 
romersk-katolska världsbild. 

När jag på allvar satte igång med min Birgitta-översättning befann jag mig i en 
värld som på många sätt var egendomlig och främmande för mig, och detta först rent 
språkligt. Stilnivån på latinet upplevde jag först som närmast motbjudande. Uppen-
barelsernas latin var inte bara inte Ciceros latin, det var inte ens Beda Venerabilis eller 
Thomas av Aquinos. Så småningom lärde jag mig dock uppskatta denna sorts bruks-
latin, om jag får kalla det så. Jag insåg att jag själv inte kunde skriva flytande latin på 
detta sätt utan att ha hjälpmedel till hands, och latinet i uppenbarelserna är ändå på 
det stora hela grammatiskt korrekt.

Det var dock inte bara latinet som jag hade svårt med utan mycket av innehållet. 
Till att börja med verkade det bestå av moraliserande allegorier med långrandiga för-
klaringar eller av uppfordrande punktlistor som grenade ut sig, av typen ”jag vill kun-
göra tio ting som kungen ska göra, och det första är fem saker kungen ska ha”, eller 
av idel episoder med ”etiopier” (alltså svarta demoner) som tävlar om de avlidnas själar 
inför Guds domstol. Ibland vinner demonerna, som i Birgittas långa och hårresande 
uppenbarelse i bok 8, kapitel 482: 

”Sedan såg jag samme djävul med tre vassa klor på varje fot och hörde 
honom säga till kungen: ’Broder, eftersom du hade ögon till att urskilja 
livets väg och samvete till att skilja mellan gott och ont skall två av mina 
klor genomstinga dina ögon och den tredje tränga in i din hjärna, och av 

1 The Revelations of St. Birgitta of Sweden, translated by Denis Searby, introductions and notes by 
Bridget Morris, Oxford University Press, vol. 1 (2006), vol. 2 (2008), vol. 3 (2012), vol. 4 
(2015).

2 Texterna från Birgittas uppenbarelser på latin citeras efter Revelaciones Sanctae Birgittae utgivna 
av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm. De svenska översättning-
arna citeras efter Tryggve Lundéns översättning. Jag har i viss utsträckning moderniserat språket 
när jag citerar Lundéns översättning.
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dessa klor skall du tryckas ned så djupt, att du helt och hållet ligger under 
mina fötter, ty du var skapad till det ändamålet, att du skulle vara min 
herre och jag din fotapall. Du fick två öron till att höra livets ord och en 
mun till att tala det som är nyttigt för själen. Men eftersom du försmådde 
att höra och tala det som lände till din själs välfärd, skall två klor på min 
andra fot genomtränga dina öron och den tredje klon din mun. Och av 
dem skall du till den grad pinas, att allt det som förut, när du syndade mot 
Gud, syntes dig gott och ljuvt, nu skall bli dig rysligt bittert.’ Sedan detta 
yttrats, förenades de på ovannämnda sätt: kungens huvud, fötter och navel 
med djävulens huvud, fötter och navel. Sammanbundna på detta sätt stör-
tade de ned i avgrunden.”3 

I denna uppenbarelse får Birgitta se tre kungar – en levande, alltså Magnus Eriksson 
– och två avlidna, av vilka den ene döms till skärselden och den andre till helvetet. 
Den kung som tillsammans med sin personliga djävul4 sjunker ned i avgrunden anses 
vara Magnus Ladulås medan den andre som får rädda sig genom skärselden verkar 
vara Birger Magnusson.5

Sådana uppenbarelser kan förefalla grymma och våldsamma för den moderna 
läsaren, och jag erkänner att de inte precis är min ”cup of tea”, även om jag numera 
förstår dem mycket bättre än jag gjorde när jag påbörjade min översättning. Men 

3 150 Deinde vidi eundem dyabolum habentem tres vngulas acutas in quolibet pede et dixit ad re-
gem: Quia tu, frater, habuisti oculos ad videndum viam vite et conscienciam ad discernendum 
bonum et malum, ideo due vngule mee intrabunt et perforabunt oculos tuos. 151 Tercia vero 
vngula intrabit cerebrum tuum. Quibus in tantum suffocaberis, quod totus sis sub pedibus meis. 
Quia tu ad hoc creatus fuisti, vt esses dominus meus et ego scabellum pedum tuorum. 152 Ac-
cepisti quoque duas aures ad audiendum viam vite et os ad loquendum vtilia anime. Sed quia 
spreuisti audire et loqui salutem anime tue, ideo due vngule alterius pedis mei intrabunt aures 
tuas et tercia vngula intrabit os tuum. 153 In quibus sic cruciaberis, quod omnia illa erunt tibi 
amarissima, que prius, quando offendisti deum, tibi dulcia videbantur. 154 Hiis autem dictis sta-
tim coniuncta sunt modo supradicto caput et pedes et vmbelicus regis cum capite et pedibus et 
vmbelico dyaboli. Et sic ambo colligati descenderunt in abyssum.

4 För att förstå den medeltida världsbilden med djävlar och änglar som slåss om människornas sjä-
lar kan vi tänka så här: att vara i syndens tillstånd är lika med att vara i djävulens grepp, dvs. un-
der djävulens kontroll. Också nu för tiden talar vi om hur en viss person måste bekämpa sina 
inre demoner, alltså den ondskan som hotar med att beröva henne kontroll över sin egen vilja. 
Ingen syndare är någonsin helt herre över sin egen vilja – detta är någonting som man uppnår 
med Guds nåd. Bilden av de andliga makternas krigsföring är förstås inte bara medeltida – den 
finns också i Nya testamentet (jfr Efesierbrevet 6: Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi 
har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot 
ondskans andekrafter i himlarymderna).

5 Så Tryggve Lundén i sin svenska översättning, bd 3, s. 306. Med viss tveksamhet föreslår Lundén 
Birger Magnusson som kungen i skärselden. 
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ibland kunde en uppenbarelse framstå som ren gallimatias för mig. Ta till exempel 
”brudens sällsamma och märkliga syn” i bok IV, kapitel 2:

”Sedan fick bruden se liksom två vågskålar, hängande över jorden. Toppen, 
där de var sammanbundna, gick ända upp i molnen, och deras cirklar 
genomträngde himmelen. I den ena vågskålen var en fisk, vars fjäll var 
vassa som en rakkniv, vars ögon var som basiliskens, vars mun var såsom en 
giftsprutande enhörnings och vars öron voro såsom de skarpaste spjut, ja 
såsom stålklingor. I den andra vågskålen var ett djur, vars skinn var såsom 
flinta, vars väldiga mun utsände brinnande lågor, vars ögonbryn var såsom 
de vassaste svärd, vars ytterst hårda öron avsköt de skarpaste pilar, som om 
de vore en hårt spänd båge. Sedan visade sig tre folkskaror på jorden. Den 
första var liten, den andra mindre, den tredje allra minst. Till dem ropade 
en röst från himmelen: ’O mina vänner, jag längtar våldsamt efter detta 
sällsamma djurs hjärta. Om det ändå fanns någon, som av kärlek ville 
bjuda mig det! Likaså åstundar jag mycket varmt fiskens blod. Om jag 
blott kunde finna någon människa, som bjöd mig det!’ En röst svarade ur 
folkhoparna, talande såsom ur allas mun: ’O vår Skapare, hur skulle vi 
kunna giva dig ett sådant djurs hjärta?’”6

Och så småningom kommer svaret:

”Då sade rösten från himlen: ’Min vän, om du önskar vinna djurets hjärta, 
så kör en vass borr mitt igenom dina händer, ta sedan valfiskens ögonlock 
och klistra dem vid dina med det starkaste beck, ta vidare en stålskiva och 
bind den vid ditt hjärta, så att stålskivans breda yta kommer allra närmast 
ditt hjärta, dra ihop näsborrarna, dra andan djupt in i halsen och gå så, 
med sluten mun och återhållen andedräkt, djärvt fram mot det vilda 

6 1 Post hec videbantur sponse quasi due statere stantes iuxta terram; quarum summitates et liga-
ture ascendebant nubes, circuli vero ipsi penetrabant celum. 2 In prima vero statera erat piscis, 
cuius squame acute erant quasi rasorium, visus eius quasi basilisci, os vero quasi unicornii effun-
dentis venenum, aures autem quasi acutissime lancee et quasi lamine ferree. 3 In alia vero state-
ra erat animal quoddam, cuius pellis quasi silex, os ingens erat effundens flammas ardentes, cui-
us palpebre quasi durissimi gladii, cuius aures durissime erant emittentes sagittas acutissimas 
tamquam de arcu duro et extenso. 4 Post hec apparuerunt tres turbe populorum in terra; prima 
erat modica, secunda minor, tercia vero minima. Quibus vox una sonuit de celo dicens: 5 ”O, 
amici, ego vehementer sicio cor animalis istius mirabilis, si quis esset, qui ex caritate presentaret 
michi illud. Ego eciam feruentissime concupisco sanguinem piscis, dummodo inueniretur 
homo, qui eum afferret michi.” 6 Respondit vox una de turba loquens quasi ex ore omnium: 
”Audi”, inquit, ”o conditor noster. Quomodo poterimus tibi presentare cor animalis tanti, cui-
us pellis durior est silice?”
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 djuret. När du kommit fram till djuret, så grip med båda händerna om 
dess öron. Dess pilar ska då inte skada dig utan tränga ut genom de öppna 
borrhålen i dina händer. Gå vidare löst på djuret med sluten mun, och när 
du kommit det alldeles in på livet, så blås all din anda in i det.’”7

Det gäller en lång uppenbarelse som också innehåller instruktioner om hur man ska 
gripa tag i fisken i den andra vågskålen. Ni kan förstå att vid min första genomläsning 
dök frågan upp i mitt huvud: ”Vad är detta för rappakalja? Vad håller jag på att över-
sätta?”

Det finns onekligen konstiga och groteska bilder och ibland också en våldsam ton 
i dessa texter.8 Jag fick brottas med att förstå mig på dem. För att komma underfund 
med Birgittas mentalitet och i synnerhet med de aspekter av hennes texter som för 
mig var svårsmälta försökte jag ibland föreställa mig henne i den moderna världen. 
Jag föreställde mig henne som till exempel Mother Angelica, den karaktärsfasta nun-
nan som startade Eternal World Television Network. Jag kom också att tänka på en av 
mina favoritförfattare, Flannery O’Connor, och jag ber att få uppehålla mig några 
minuter vid denna parallell. 

Flannery O’Connor föddes i Savannah Georgia 1925. I tjugofemsåldern diagnos-
ticerades hon med muskelsjukdomen lupus som ledde till hennes tidiga död 1964. 
Hon hann skriva bara två romaner, Blodsbunden, 1952, när hon var 27 år gammal, 
och Och stormen för oss vidare, 1961, tre år före sin död, samt två novellsamlingar En 
bra karl är svårt att finna, 1955, och Allt som stiger måste stråla samman, som kom ut 
ett år efter hennes död.9 Som författare var O’Connor en mycket medveten konstnär 
men hennes stil är långtifrån subtil eller nyanserad. Snarare tvärtom. Hon griper 
direkt tag i läsaren. Hennes stil drabbar.10 O’Connor befolkade sitt litterära landskap 

7 14 Post ista sonuit vox una de celo dicens: ”O, amice, si inuenire desideras cor animalis, perfora 
cum terebro acuto manus tuas in medio. Deinde sume palpebras cete et coniunge palpebris tuis 
cum fortissimo bitumine. 15 Accipe quoque laminam calibis et alliga eam cordi tuo, ita quod la-
titudo et planicies calibis sint propinquiora cordi tuo. Claude quoque intersticia narium attra-
hendo spiritum tuum in collum. 16 Et sic clauso ore et incluso spiritu procede audacter contra 
seuiciam animalis; cumque perueneris ad animal ipsum, apprehende ambabus manibus aures 
eius, cuius sagitte non nocebunt tibi sed exibunt per aperta foramina manus tue. 17 Insuper oc-
curre animali clauso ore et appropinquando suffla in illud totum spiritum tuum ...”

8 Den välvilliga troendes tolkning kunde vara att Gud använde sig av Birgittas medeltida föreställ-
ningar och kontext för att få ut ett budskap som skulle tilltala dåtidens människor, vilket det 
också gjorde.

9 The Violent Bear It Away (på svenska 1967, Och stormen för oss vidare, Gebers, översättning Carl 
Sundell).

10 Men den är en utmejslad och genomtänkt stil. Som den danske forskaren Erik Nielsen skriver: 
”At hendes bøger rent faktisk læses og elskes, beundres og genlæses, når man først har fået 
fingrene i dem, er til gengæld ikke spor mærkeligt. Deres kunstneriske kvaliteter er af den 
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med slående och groteska karaktärer. Dessa blir ofta hemsökta av Gud vars nåd inte 
sällan uppenbaras genom våldsamma handlingar. Nåd och våld hänger ihop hos 
Flannery O’Connor. Låt mig anföra ett exempel som kan illustrera detta.

I den närmast fulländade novellen Uppenbarelse (Revelation)11 sitter den självgoda, 
bigotta och helt respektabla äldre damen Ruby Turpin i läkarens väntsal och småpra-
tar med de andra väntande patienterna och fäller sina omdömen om folk. En kvinn-
lig högskolestuderande som heter Mary Grace, med ofördelaktigt utseende, sitter och 
läser en bok med titeln Mänsklig utveckling. Hon börjar stirra på Ruby Turpin ”som 
om hon hade någon mycket särskild anledning att tycka illa om henne”. Plötsligt kas-
tar hon sin stora bok på den medelålders damen, hoppar över bordet och försöker 
strypa henne. Personalen rusar fram, räddar Ruby och ger studentskan lugnande 
medel, men denna fäster sin blick på Ruby och utbrister, ”Dra tillbaka till helvetet du 
kom från, ditt gamla vårtsvin”.12 Djupt förnärmad går Ruby Turpin hem. Hennes 
ilska vänder sig så småningom mot Gud som har låtit detta drabba henne. ”Varför 
skickade du mig ett sådant budskap? Hur kan jag vara både ett svin och mig själv?” 
Och Ruby får se en syn (och nu sammanfattar jag ur den svenska översättningen): 

”... en jättelik hängbro som sträckte sig upp från jorden. På den myllrade 
en jättelik hord av själar mot himlen ... hela kompanier av vitt slödder, 
rena för första gången i livet, och skaror av svarta negrer i vita dräkter ... 
Och i slutet av processionen gick en folkstam som hon genast kände igen 
som dem som liksom hon själv ... alltid hade haft lite av varje och det 
gudagivna vettet att använda det på rätt sätt ... De marscherade bakom de 
andra med stor värdighet ... De var ensamma om rätt tonart. Ändå kunde 
hon se på deras chockade och förändrade ansikten att också deras dygder 
brändes bort.” 

Med andra och evangeliets ord kan man säga att hon såg ”tullindrivarna och hororna” 
gå före henne till Guds rike (jfr Matt 21:31). Ruby Turpins självbild har rasat men 
hennes inre lidande väcker hennes själ till liv. I berättelsen utsätts alltså en äldre dam 
för ett till synes slumpmässigt anfall från en galen tjej men denna våldsamma hand-
ling leder samtidigt till en omvändelse. Våldet blir till ett nådemedel. 

Vad ville O’Connor uppnå med sina starka bilder och skoningslösa berättelser? Vi 
behöver inte gissa. Hon beskrev sin syn i ganska klara ordalag i den postuma essä-

 insisterende art. De gør indtryk, fordi de er så ægte. Alt i dem er velbegrundet. Det er ikke ét 
forkert ord i hendes væerker, ikke én falsk tone” (Nielsen 1992, s. 11).

11 I novellsamlingen Allt som stiger måste stråla samman (All That Rises Must Converge). 
12 ”Go back to hell where you came from, you old wart hog.”
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samlingen Mystery and Manners. Den kristna författaren, den som skriver med en 
sann vördnad för mysterium, är för O’Connor också den som kan skapa de mest slå-
ende berättelserna, den mest storartade litteraturen i vilken ”en författares sinne för 
moral sammanfaller med hans sinne för dramatik.” O’Connor skrev medvetet för en 
icketroende läsarkrets men förklarar: ”Jag blickar ut från den kristna ortodoxins 
ståndpunkt. För mig betyder detta att livets mening har sin mittpunkt i Kristi fräls-
ningsverk ... Jag tror inte att man kan följa denna ståndpunkt endast halvvägs eller att 
den är särskilt lätt att ge litterärt uttryck åt nu för tiden.” Hon fortsätter: ”Författare 
som ser i ljuset av sin kristna tro har i dessa tider den skarpaste blicken för det gro-
teska, det perversa, det oacceptabla ... Åt dem som är nästan döva skriker man, åt de 
nästan blinda ritar man stora och överraskande figurer.”13 

Flannery O’Connors udda och oroande bilder har sin grund i hennes idé att vi 
behöver skakas om för att återfå det rätta perspektivet. Och detta hjälpte mig att se 
på Birgittas udda och oroande uppenbarelser ur en ny synvinkel. Den våldsamma 
tonen i många av hennes uppenbarelser syftar till att göra lyssnaren eller läsaren mot-
tagligare för Guds barmhärtiga nåd. Det groteska och det våldsamma hos O’Connor 
hängde ihop med hennes litterära kallelse att beskriva Guds nåd på ett sätt som påkal-
lade uppmärksamheten hos en publik som bestod av gudsförnekare. Det groteska och 
det våldsamma hos Birgitta hängde ihop med hennes missionerande kallelse att för-
kunna Guds rättvisa och barmhärtighet för alla människor men i synnerhet för makt-
havarna i kyrkan och i samhället. Hon använde sig av starka bilder för att skaka om 
folk till omvändelse.

Men Birgitta var inte som Flannery O’Connor en isolerad och handikappad för-
fattare som levde ett skyddat liv långtifrån samhällets mitt. Hon tillhörde högfrälset 
och både hemma i Sverige och borta i Rom var Birgitta livligt intresserad av och enga-
gerad i det politiska livet. Hennes uppenbarelser utnyttjades som politisk propaganda 
under hennes livstid – inte minst i syfte att avsätta kung Magnus Eriksson. De kan 
ses som ett medeltida masskommunikationsmedel för politisk kommentar, en sorts 
gudomlig ledarsida. 

Jag erkänner att en av de för mig mer svårsmälta aspekterna av uppenbarelserna 
från början var Birgittas ivriga stöd för kung Magnus Erikssons korståg mot Baltikum 
samt hennes hårda fördömande av samme kung för hans misslyckanden.14 Men också 
hennes fördömande av kung Magnus och andra kungar eller ledare kan sättas i rela-
tion till hennes uppfattning om Guds barmhärtiga nåd. Det får i alla fall inte tolkas 

13 Jag översätter dessa ord från essän ”The Fiction Writer and His Country” i samlingen Mystery 
and Manners.

14 Jämte en uppmaning till uppror mot honom.
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som ett uttryck för personligt hat, som det till exempel görs hos historikern Michael 
Nordberg i boken I kung Magnus tid. 

En uppenbarelse som gjorde ”ett rent kusligt intryck” på Michael Nordberg ”på 
grund av dess måttlösa illvilja och vitglödande hat” mot kung Magnus Eriksson är 
den tidigare nämnda synen av en levande kung och två avlidna kungar.15 Nordbergs 
uppfattning om Birgitta verkar vara ensidigt negativ. I sin bok inleder han kapitlet 
om ”Sierskan, kungen och eftervärlden” med dessa ord: ”Till sin olycka var Magnus 
Eriksson samtida med fru Birgitta Birgersdotter” (s. 277). Och det perspektivet kan 
man naturligtvis hysa viss förståelse för. Men ur Birgittas perspektiv var det säkert 
tvärtom, och vi behöver också ta hennes perspektiv i beräkning när vi tolkar hennes 
texter. Ur hennes perspektiv utgjorde de hotelsefulla uppenbarelserna riktade till 
kung Magnus en särskild nådegåva för just honom. Dessa kusliga uppenbarelser – 
som när allt kommer omkring och som Kristus ständigt påminner henne om endast 
är bilder – förmedlade gudomliga varningar om det som kunde men inte måste ske. 
Gång på gång påminns läsaren om att Guds barmhärtighet och förlåtelse bara är en 
önskan bort, en viljeakt bort.16 Denna uppenbarelse förelägger för kung Magnus 
Eriksson valet mellan att följa med den ene kungen ned till helvetet eller med den 
andre kungen som trots alla sina felsteg bevarat den gudomliga kärleken och är på väg 
mot skärselden och vidare mot himlen. Den våldsamma tonen i Birgittas många för-
dömelser av olika makthavare inom såväl det civila samhället som kyrkan får para-
doxalt nog ses som uttryck för Guds barmhärtiga nåd.

I sin bok om nordiska korsfarare under medeltiden har professor Dick Harrison 
någonting liknande att säga om Birgittas syn på korstågen. Han skriver: ”Det är oer-
hört viktigt att ha klart för sig att Birgitta uppfattade det heliga kriget som en kärleks-
handling. Utan att ta hennes lidelsefulla kärleksuppfattning i beaktande missförstår vi 
hela korstågsprojektet.”17 I fortsättningen citerar Harrison flera av Birgittas uppenba-
relser som ger anvisningar om hur korståget ska gå rätt till. Läsaren får nästan intrycket 
att Magnus Erikssons korståg var Birgittas idé från början men jag undrar om inte 
Harrison överdriver Birgittas inflytande över kungen. Mitt intryck av Birgittas inställ-

15 Nordberg 1995, s. 285.
16 I samma uppenbarelse (bok VIII, 48:12) konstateras det att ”när människan vänder sin vilja 

från synden, då ändrar även Gud sin hårda dom”. Birgitta får också höra i denna uppenbarelse 
att det inte är henne givet att få veta med vilken inre inställning kungen tar emot hennes ord: 
”Och fördenskull säges det icke, när jag skriver några ord till någon, uttryckligen i avslutning-
en, huruvida dessa ord skola mottagas med välvilja av honom och tros eller ej, och det kungö-
res icke heller för dig, huruvida han tror på orden och i gärning fullkomnar dem eller ej, ty det 
är dig ej tillåtet att veta detta” (VIII, 48:15). Jfr också II, 12:49: Propterea, boni milites, soluite 
promissum et, si non sufficitis opere, saltem conemini voluntate! Ego enim, compaciens seruituti vest-
re, qua diabolus opprimit vos, voluntatem recipiam pro opere.

17 Harrison 2006, s. 471.
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ning är snarare är att hon ville se till att ett redan planerat fälttåg skulle gå rätt till och 
därmed bli ett korståg för hedningarnas omvändelse. Hade Birgitta varit rådgivare åt 
George W. Bush skulle de kristnas läge i Irak nog ha sett annorlunda ut i dag. 

En av de uppenbarelser som Harrison inte citerar är den allegoriska utläggningen 
av den tidigare nämnda, mycket märkliga synen av vågskålarna med djuret och fis-
ken. Uppenbarelsen beskrivs i bok IV, kapitel 2 men utläggningen kommer först i 
kapitel 129: 

”Sonen sade till bruden: ’Jag sade dig förut att jag åstundar djurets hjärta 
och fiskens blod. Vad är djurets hjärta om inte de kristnas odödliga själ ... 
Vad är fiskens blod om inte fullkomlig kärlek till Gud?’”18

Senare i samma kapitel får vi läsa följande: 

”Fisken betecknar hedningarna. Dess fjäll är mycket starka, ty hedning-
arna har hårdnat i synder och ondska. Liksom tättsittande fjäll förhindrar 
att vinden tränger in, så skryter hedningarna med sina synder, lever i 
fåfängt hopp, förskansar sig mot mina vänner och visar dem tillbaka, före-
drar villoläror, skrämmer och hotar. Den, som vill bjuda mig fiskens blod, 
må alltså sträcka ut nätet över honom, dvs. sin förkunnelse, som ej får vara 
sammansatt av filosofernas och de med fyndig vältalighet utrustade reto-
rernas sköra trådar utan av enkla ord och ödmjuka gärningar; den enkla 
förkunnelsen av Guds ord ljuder nämligen med klar malmklang inför Gud 
och är mäktig att dra syndare till Gud.”19

Det här låter ju bra. Förkunnelse har varit kyrkans normala sätt att växa och sprida 
sig över århundradenas lopp. Tvångskonversioner utgör ett undantag som har före-
kommit i vissa områden och tider. Birgitta verkar acceptera att endast ett frivilligt 
dop är verksamt men däremot läser vi också följande i bok VIII, kapitel 40: 

18 IV, 129:1–2: Filius loquitur ad sponsam: Dixi tibi prius, quod desidero cor animalis et sangui-
nem piscis. Quid autem est cor animalis nisi anima illa dilecta et immortalis Christianorum ... 
Quid vero est sanguis piscis nisi caritas perfecta ad Deum?

19 45 Piscis autem significat gentiles, quorum squame sunt fortissime, quia peccatis et maliciis in-
durati. Nam sicut squame compacte muniunt et obstant, ne ingrediatur ventus, 46 sic gentiles 
in peccatis gloriantes et vana spe viuentes muniunt se defensionibus contra amicos meos; sec-
tas enim suas preferunt, multiplicant errores, supplicia comminantur. 47 Et ideo qui presenta-
re michi desiderat sanguinem piscis, extendat super eum rethe, id est predicacione suam, que 
non sit de putridis filis philosoforum et rhethoricorum curiose eloquencium, 48 sed de simpli-
citate verborum et humilitate operum, quia simplex predicacio verbi Dei est sonorosa quasi es 
in conspectu Dei et fortis ad trahendum peccatores Deo.
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”Kristus talade till bruden och sade: ’Det sägs, att ingen mot sin vilja skall 
tvingas till himmelriket. Jag svarar: Om goda örter hindras av ogräs, är det 
då inte bättre, att ogräset rycks upp, så att inte de spirande blomstren för-
kvävas? Fördenskull må de, som går till de otrognas länder, först erbjuda 
dem frid och tro och frihet, och om de otrogna inte tar emot deras råd och 
förmaningar, då bör man lyfta rättvisans nitälskande hand mot dem. Jag 
Gud, som är kärleken själv, skall nämligen hundrafalt löna alla dem, som 
dött av kärlek till mig, och de otrogna själva skall komma till mindre straff 
än om de levat längre och dött i frid, ty om de levat längre, hade de syndat 
mera. Så stor är ju kärleken, att inte den minsta tanke skall bli utan lön – 
hur mycket mera då en god gärning?’”20

Det här utgör ett argument till stöd för kriget mot dem som helt enkelt inte vill 
acceptera de kristna korsfararnas erbjudande om att låta döpa sig. Harrison beskriver 
Birgittas allmänna inställning så här: ”För att kunna förmå hedningarna att inse det 
gudomliga budskapet krävdes det emellertid våld. Rätt sorts våld! Äkta kristet kär-
leksfullt våld, inte den typ av fåfängligt våld som utmärkte de falska kristnas giriga 
attacker mot andra kristna. Endast en riddare med en sant himmelsk moral kunde 
bruka vapen på ett sådant vis att Kristi budskap fick verklig möjlighet att slå rot i hed-
ningarnas land!”21

Birgitta berör korstågen i cirka tjugofem uppenbarelser.22 Det är inte sällan Jung-
fru Maria som för ordet, vilket kan ha att göra med bilden av Maria som den starka 
kvinnan – mulier fortis – som försvarar sitt folk, en bild som också passar in på Bir-
gitta själv. Mot slutet av kapitel 19 i bok II läser vi följande tillägg: 

”Sedan talade Sonen till mig och sade: ’Jag visade dig förut beträffande 
bina, att de har ett trefaldigt gott av sin vise. Jag säger dig nu, att de korsfa-
rare, som jag satte vid gränserna av de kristnas länder, bör vara sådana bin. 
Men nu kämpar dessa emot mig, ty de bryr sig inte om själarna och visar 

20 1 Christus loquebatur sponse dicens: ”Dicitur, quod nemo inuitus compelli debet ad regnum 
celorum. Respondeo, quod ubi flores boni impediuntur a zizania, numquid non est melius, 
quod succidantur zizanie, ne flores ascendentes impediantur? 2 Propterea, qui vadunt ad terras 
infidelium, offerant primo eis pacem et fidem et libertatem. Et si infideles non recipiunt consi-
lia eorum et ammoniciones, tunc zelus et manus sunt exercenda. 3 Omnes enim, qui pro cari-
tate mortui fuerint, ego Deus ipsa caritas reddam eis centuplum. Et eciam ipsi infideles ad mi-
nora supplicia peruenient, quam si diucius viuerent et in pace morerentur. Quia si amplius 
viuerent, amplius peccarent. 4 Tantum enim bonum est caritas, quod nec minima cogitacio erit 
sine remuneracione, quanto magis opus bonum.”

21 Harrison 2006, s. 472.
22 Jfr i synnerhet: II, kap. 6; II, kap. 13:28–32; II, kap. 19; VI, kap. 41:7–14; VIII, kap. 2:9; VIII, 

kap. 39–47; Extravagantes kap. 43:1–5; 84:5.



HUMANITAS ∙ FESTSKRIFT TILL ARNE JÖNSSON

228

inget medlidande med kropparna av dem, som från villfarelsen omvänt sig 
till den katolska tron och till mig: de betungar dem med arbete, berövar 
dem deras frihet, undervisar dem inte i tron och berövar dem sakramenten 
och sänder dem sålunda med större smärta till helvetet, än om de hade 
stannat kvar i sin gamla hedendom. Vidare kämpar de endast för att utvidga 
sin högfärd och öka sin vinningslystnad. Därför skall för dem den tid 
komma, då deras tänder skall krossas, deras högra hand stympas och deras 
högra fot sönderskäras, så att de må leva och lära känna sig själva.’”23

Sven Ekdahl har visat hur kritiken mot korsfararna i denna uppenbarelse spreds i 
Polen och tolkades av polacker och litauer som en förutsägelse av slaget vid Tannen-
berg den 15 juli 1410 då Tyska orden i Preussen besegrades av en polsklitauisk här i 
ett av medeltidens största fältslag. Det birgittinska klostret Triumphus Mariae grun-
dades i Lublin i tacksamhet för denna seger.24 När vi däremot läser denna uppenba-
relse ser vi bara en text med allmän tillämpning på orättvisa korsfarare med en sed-
vanlig varning om kommande gudomlig bestraffning.25 

Den polska tolkningen av denna uppenbarelse är en hälsosam påminnelse om hur 
mycket bagage vi själva tar med oss vid tolkningen av uppenbarelserna och inte minst 
dessa mer svårsmälta passager rörande korstågen. Nutida prioriteringar får oss att 
tolka dem på andra sätt än tidigare eller kommande generationer.26 Birgittas stöd för 
korstågen gjorde mig obekväm men jag fick erkänna att hon befann sig i gott sällskap 
– det var en attityd hon delade med Bernhard av Clairvaux, Thomas av Aquino, hen-
nes samtida Katarina av Siena, Johannes av Capistrano och många andra.27 Det är 

23 98 Deinde Filius michi loquebatur dicens: ”Ostendi tibi supra de apibus, quod habent triplex 
bonum de apiastro suo. Dico tibi nunc, quod tales apes deberent esse illi cruciferi, quos in illis 
finibus terrarum Christanorum posui. 99 Sed iam ipsi pugnant contra me. Nam de animabus 
non curant, non compaciuntur corporibus conuersorum ad fidem catholicam et ad me de er-
rore. 100 Opprimunt enim eos laboribus, priuant libertatibus, in fide non instruunt eos, sacra-
mentis priuant et cum maiori dolore mittunt eos ad infernum quam si starent in suo assueto 
paganismo. 101 Nec eciam pugnant nisi ut dilatent superbiam suam et augeant cupiditatem 
suam. Ideo veniet eis tempus, quo confringentur dentes eorum, manus dextera mutilabitur, et 
subneruabitur dexter pes eorum, ut viuant et se ipsos cognoscant."

24 Ekdahl 2007, genomgående.
25 Jag undrar om den engelske Henry V:s varma hängivenhet för Birgitta som fick honom att 

grunda det birgittinska klostret Syon Abbey på liknande sätt berodde på en tolkning av hennes 
uppenbarelser om en lösning på hundraårskriget genom giftermål (IV, 104–105). Det blev inte 
av under Birgittas livstid men kunde tolkas som en förutsägelse av Henrik V:s giftermål med 
Katarina av Valois. Men Beckett säger inget om en dylik tolkning i sin artikel.

26 Riley-Smith 2008, s. 3–4, påpekar en mer positiv tolkning av korstågen som syns de senaste 
åren hos israeliska historiker och kopplar den till det ökade intresset för korsfararnas bosätt-
ningar i Mellanöstern. 

27 Se t.ex. Maier 2000 om korstågspropaganda framförd av Franciskus av Assisi och andra.
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förstås en obekväm sanning, men mitt översättningsarbete syftade inte till att göra 
Birgitta mer acceptabel för nutiden. Det utgör bara ett hjälpmedel för att bättre för-
stå henne och hennes verk. Det vore inte bara anakronistiskt att tona ned hennes 
engagemang för korstågen utan också en förlust för oss själva. När vi ser medeltida 
människor som Birgitta som engagerar sig för att efter bästa förmåga göra samhället 
bättre, rättvisare, heligare, kan vi lära oss både av deras insikter och av deras begräns-
ningar och misstag. Det kanske är ett perspektiv som kan hjälpa oss att upptäcka våra 
egna begränsningar och förutfattade meningar. Det kanske inger också oss hopp. 
Också ett helgon kan ha fel.
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SUMMARY
“Stridskvinnan Birgitta” focuses on aspects of Birgitta’s writings less palatable to modern 
tastes, such as images of violent punishment in hell and purgatory. It brings in the exam-
ple of the American Catholic author Flannery O’Connor to illustrate how, from Birgitta’s 
perspective, violent images could represent an occasion of grace for the recipient of her 
revelations. It also discusses Birgitta’s support for the king’s “crusade” to the Baltic coun-
tries for the purposes of Christianizing them and touches on her view of proper conduct 
in warfare.

Denis M. Searby, Professor of Ancient Greek at Stockholm University, 
translated the works attributed to Saint Birgitta according to the Ghotan 
edition in a four-volume series for Oxford University Press. In Greek, he 
has worked on ancient anthologies and the anecdotal tradition of various 
philosophers and other well known figures from Classical and Hellenistic 
Greece, as well as on the late Byzantine author Demetrios Kydones. 
He was one of the founding members of the Ars edendi Research Pro-
gramme and has published a number of works dealing with editorial practice.


