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Birgittinsk bukett

Denis M. Searby

Min pågående språkvetenskapliga undersökning ”On Englishing Birgitta” som
planeras omfatta tjugoen band exklusive register är ett verk av sådana väldiga
proportioner att jag fruktar inte kunna slutföra det under min livstid. Jag er-
bjuder därför nu en liten bukett av mina såväl språkliga som innehållsliga
kommentarer till Revelaciones Liber VIII, dess lärde utgivare till ära.1

De himmelska uppenbarelsernas åttonde bok riktar sig som bekant till
kristna kungar och särskilt till Magnus Eriksson, denne kung som enligt
Michael Nordberg ”hade oturen att vara samtida med fru Birgitta Birgers-
dotter”.2 Det är framför allt den högste kejsaren Kristus (summus imperator
Christus) som ger kungarna ”mycket nyttiga moraliska råd” (consilia utilissima et
moralia, 8:2:tit3). Några av dessa skulle kunna utgöra handlingspunkter i ett
nutida borgerligt partiprogram: Kungen ska inte införa nya skatter eller låta
skatteindrivarna terrorisera folket (si super communitatem et populum crudeles non
dominantur exactores et collectores, si novis adinuencionibus et imposicionibus
tributorum non oneratur populus, 8:6:2).

I kapitel 6 uppmanar Kristus kungen att avskaffa orättfärdiga och osedliga
bruk (consuetudines iniustas et pravas) som står i vägen för själarnas frälsning
(contrarias saluti animarum). Den oinsatta läsaren blir kanske överraskad av att
upptäcka att det är en mycket konkret och ekonomirelaterad sedvänja som
åsyftas. Det gäller (enligt Lundéns översättning4): ”det gamla bruket att när
skepp på grund av storm förlisa vid hans [kungens] stränder, skeppens och
handelsvarornas ägare plundras på det gods som flyter i land” (illam
[consuetudinem] diutine antiquatam, que continet, quod quando naves in littore
potestatis sue periclitantur tempestate, domini nauium et mercimoniorum priuantur

1 Aili 2002. Hans Aili har också gett ut Book IV, Aili 1992.
2 Nordberg 1995, s. 9.
3 Jag hänvisar till Birgittas Uppenbarelser på följande sätt: Boknummer eller förkort-

ningar när nummer saknas:kapitel:paragraf (om en text ingår i kapitelrubriken hän-
visas till ”tit.”).

4 Lundén 1958 (band 3).
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bonis que littori aduehuntur). Det är alltså en uppmaning till att avskaffa strand-
rätt, det vill säga kungens rätt över strandade fartyg och vrakgods.5

Beträffande detta textställe anser Nordberg att Birgitta är ”ute i ogjort
väder. Redan 1336 hade Magnus Eriksson i privilegiebrev för lübeckarna ’av-
skaffat denna sedvänja’ – till vad verkan det nu hava kunde – och förnyade
privilegierna 1344.”6 Men det faktum att Magnus hade beviljat lübeckarna
undantag från strandrätt står inte i strid med Birgittas eller (enligt henne)
Kristi uppmaning att helt och hållet avskaffa strandrätten. I ett brev som
skickades från kung Edvard III av England till kung Magnus 20 februari 1361
klagar den engelske kungen över att norske kungens tjänare berövat några
engelska köpmän deras egendom.7 Det engelska fartyget hade sökt hamn vid
Norges kust för att proviantera och överraskats av storm. Engelsmännen led
skeppsbrott men hann med hjälp av befolkningen föra i land sina varor på
stranden. De berövades dock sin egendom i efterhand och kungens tjänare
vägrade ”återställa eller ersätta den, vilket även lär kunna intygas av köpmän
från Flandern och borgmästare i Stralsund och Königsberg.”8 Det är exakt
samma sorts situation som Birgitta beskriver i kap. 6. Hon var kanske inte så
illa underrättad om läget i hemlandet som Nordberg menar. Nordbergs bok
om kung Magnus tid är i många avseenden förträfflig men försvagas enligt
min mening av hans mycket negativa inställning till Birgitta som ibland leder
till en skev bild av ”sierskan”.9

5 Den allmänna tendensen under medeltiden var att stegvis avskaffa strandrätt och
öka de sjöfarandes och handelsmännens rättsskydd. Vägen till den slutliga kriminalise-
ringen av strandrätten var dock lång. På 1100- och 1200-talet strävade kungarna att
öka sin kontroll över stränderna och skaffa sig vrakrätt vid dem. Kyrkan intog en allt-
mer kritisk hållning till strandrätten och kriminaliserade den redan vid början av
1200-talet i den kanoniska rätten. Under korstågstiden blev den vedertagna principen
i Nordeuropa den att de bärgade varorna delades jämnt mellan kronan, finnaren och
den sjöfarande. Se KL, ”Strandrätt”.

6 Nordberg 1995, s. 279; jfr ss. 47−48. Se de två privilegiebreven daterade 12 aug
1336 (SDHK nr 4276 = DS 3242 och SDHK nr 4275 = DS 3243).

7 SDHK nr 7915 = DS 6427.
8 Citatet kommer från innehållsbeskrivningen i SDHK.
9 Han accepterar t.ex. okritiskt Sven Stolpes inte okontroversiella syn på hennes

politiska uppenbarelser som ”helt och hållet produkter av hennes egna åsikter”,
Nordberg, s. 345, n. 2.
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I en annan uppmaning – denna gång från Jungfru Maria – varnas kung
Magnus med följande ord: quod obedienter stet in corona.10 Alioquin Filius meus
vocabit eum sub coronam (bok 8 kap. 20.8). Den fornsvenska översättningen blir
här: ”thz han stande mz lydhno j kronnone ällir skal min son skilia han från
krononne ok rikit”.11 Uttrycket vocare sub coronam förekommer fyra gånger i
uppenbarelserna: det nyss nämnda stället; igen i kap. 49.16 (vocavit sub
coronam, som i den fornsvenska texten motsvaras av kalladhe ok skilde fran rikeno
ok krononne); i Extravagantes 74:7 (vocabo eum sub coronam som saknar
motsvarighet i den fornsvenska texten) och i 4: 55:5 (vocabo eum nunc sub
coronam). Venire sub coronam förekommer i 8:31:9: sol vero pallescet, donec venerit
sub coronam, som på fornsvenska blir ”solin skal blekna til thäs hon kombir
undan krononne”. I de dubblerade uppenbarelserna 4:3:22 och 8:41:22 finner
vi ett liknande uttryck: sub corona reducetur (saknar motsvarighet i den
fornsvenska texten men Lundén översätter det som ”förvandlas till
undersåte”). Värt att notera är att endast i den sistnämnda texten har vi sub
med ablativ. I övrigt står sub med ackusativ.12

Uttrycket vocare sub coronam är en av de sällsamma fåglar som Eva Odelman
dissekerar i sin artikel ”Rarae aves in Birgitta’s Vocabulary”.13 Hon ställer
frågan: om vocare sub coronam betyder ’skilja honom från kronan’ (jfr den forn-
svenska översättningen), varför har vi då sub i stället för en annan preposition
som betyder just ’från’? Hon tror att ett svar finns i den fornsvenska över-
sättningen av 8:31 där sub översätts med ’undan’. Odelman menar att det är
möjligt att felet låg hos den som översatte Birgittas ursprungliga svenska till
latin eller att vi med andra ord här har att göra med ett slags suecism i texten.

Odelmans tolkning kan vara helt riktig men jag vill föreslå en annan förkla-
ring som dessutom bevarar översättarnas heder. Corona är förstås en symbol
för den kungliga makten. Att vara ’under kronan’ (sub corona) betyder att stå
under kungens makt. Att komma ’under kronan’ (sub coronam venire) betyder
att hamna under kungens makt eller komma i hans ägo, som det gör i följande

10 Lundén har denna mycket märkliga fotnot efter orden ”står med lydnad i
kronan”: ”Orden syfta på trädgårdsväxter, avsedda som färgningsmedel.” Denna fot-
not hänger ihop med nästa kapitel. Det beror på ett tryckfel: det borde finnas två fot-
noter på denna sida (285, bd 3); bara en togs med men båda fotnoter numrerades ”1”.

11 De fornsvenska texterna hämtas från Klemming 1966.
12 Jag vill i förbigående notera det klassiska uttrycket (med ablativ förstås) sub corona

vendere, sälja som slav (krigsfångar bar en krans vid försäljning). Uttrycket hos Birgitta
har nog inget med detta att göra.

13 Odelman 2007.
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mening hos Loccenius: tam antiqua Coronae bona, ut nemo meminerit aut sciat quo-
modo de primo sub coronam venerint.14 Sub coronam vocare skulle då betyda att in-
kalla någon att inställa sig under kungens makt eller (med andra ord) inför
rätten.15 Kronan tillhör i detta fall Kristus. Denna tolkning står förstås helt i
linje med Birgittas ofta upprepade  varningar till kung Magnus och andra att
de kommer att dömas av Kristus. Det skulle också vara ett exempel på hennes
medeltida förkärlek för ordlekar och parallellismer: obedienter stet in corona […]
alioquin Filius meus vocabit eum sub coronam.

En av den åttonde bokens mest svårsmälta aspekter är Birgittas insisterande
på korståg i öst. Det är vanligtvis fredens drottning, Jungfru Maria, som får
förfäkta behovet av krig för att sprida tron. I det långa kapitlet 47 uttrycker
hon sin besvikelse över att kungen vände tillbaka från kriget mot de otrogna.
Vid ett ställe (47:12) jämför hon kungen med Guds trogne stridsman Moses
och påpekar att fastän Moses blev bränd på tungan (licet adustus fuerit in lingua)
talade han vad Gud ville. Detta med Moses brända tunga förekommer inte i
bibeln utan i den rabbinska litteraturens midrash till Andra Moseboken
(Shemot Rabba) som sammanställdes under medeltiden.16 Hur den hamnade i
den medeltida kristna traditionen i Sverige törs jag inte säga.

Mot slutet av kap. 47 berättar Jungfrun hur kungen lydde världsliga mäns
onda råd och (enligt Lundén) ”ryckte ur mina händer mina hopsamlade
fiender”.17 Hon fortsätter: et tunc ego vacuo sinu remansi sola (”så blev jag kvar
med tomt sköte”, fornsvenska: ”ok tha bleff jak atir mz tomo sköte”). På
klassiskt latin skulle vacuo sinu betyda ’med tomma fickor’ (jfr Martialis, Epi-
gram 10:78, om den hederlige ståthållaren). Det klassiska uttrycket före-
kommer flera gånger i den kristna litteraturen, inte minst hos Ambrosius, De
officiis ministrorum 1.11.39 (beatus plane, de cuius domo numquam vacuo sinu pauper
exivit, ”fullkomligt salig är den från vars hus ingen fattig har någonsin gått
med tomma fickor”) vilket ofta återkommer i senare texter. Om vi tar vacuo
sinu i den klassiska bemärkelsen i 8:47 så säger Jungfrun att hon inget fick ut
av det hela. Om vi förstår ”tomt sköte” verkar hon mena att hon stod redo att

14 ”Krongods av så gamla anor att ingen längre minns eller känner till hur de kom i
kronans ägo” (min övers.), Loccenius, 1662, s. 447.

15 Jfr uttrycket sub examen vocare/vocari, vilket egentligen betyder ’det eller den man
inkallar till att undersökas’.

16 Det är en midrash för att förklara varför Moses säger om sig själv att ”Orden
kommer trögt och tveksamt” (2 Mos 4:10). Se A. Rothkoff, ”In the Aggadah”, s. 535.

17 Det gäller hans korståg mot Novgorod 1348−1349.
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välkomna de slagna (och därför nog konverterade) fienderna till sitt sköte men
det förblev tomt.

Till sist vill jag hänvisa till den hårresande uppenbarelsen om tre kungar18

inför den gudomliga domstolen i kap. 48, bokens längsta. Bland dess många
starka bilder väljer jag ut denna märkliga beskrivning (48:70 ff.):

Post hec autem vidi ad sinistram partem pulpiti illum alium regem mortuum,
qui dampnatus fuit ad infernum […]. Ante faciem vero eius erat quedam rota
habens quatuor lineas in extremitate. Que quidem rota secundum flatum regis
voluebatur, et quelibet linea vel ibat sursum vel deorsum secundum voluntatem
regis, quia motus rote erat in potestate regis. Tres quoque linee illarum
habebant scripturas set in quarta linea nichil omnino erat scriptum.

Sedan såg jag på pulpetens vänstra sida den andre konungen, som var död och
fördömd till helvetet […]. Framför hans ansikte var ett hjul, som hade fyra
linjer i omkretsen och varje linje gick upp eller ned alltefter konungens vilja, ty
hjulets rörelse var i konungens makt. Tre av dessa linjer voro försedda med
inskrift, men på den fjärde linjen var alls ingenting skrivet (Lundéns över-
sättning).

Vad är det för hjul framför den avlidne kungen? Det måste vara ett slags gira-
culum eller vindsnurra som han blåser på så att den snurrar runt.19 I stället för
’linjer’ skulle jag översätta linea som linneremsor.20 Om Birgitta tänker på en
vindsnurra med fyra remsor eller snören kring hjulet blir det en effektiv bild
på kungens maktlöshet. Vindsnurran symboliserar här kungens samvete och
de fyra remsorna visar fyra aspekter av hans viljeinställning. Som så ofta hos
Birgitta används en alldaglig bild för att illustrera andliga ting.

För att kunna tolka och översätta ett verk från antiken eller medeltiden
behöver översättaren en pålitlig kritisk utgåva. Med sina utgåvor av såväl bok
4 som bok 8 har professor Hans Aili stått för en betydande del av den moderna
textkritiska utgivningen av de birgittinska uppenbarelserna. Filologer, teo-
loger, historiker och kulturvetare intresserade av det medeltida Europa står i
stor tacksamhetsskuld till honom. Ad multos annos!

18 Alla tre förefaller syfta på kung Magnus.
19 Jfr giraculum hos Du Cange, s. 523: ”illud, cum quo pueri ludunt, quod in summitate

cannae vel baculi volvitur, et contra ventum cum impetu defertur. Joan. De Janua; [Moulinet
que les enfans mettent au bout d’un baton pour tourner contre le vent, in Glossis. Lat.
Sangerman.].”

20 Lundén menar möjligtvis också linjer i bemärkelsen linnesnören. Han förklarar
inte sitt ordval. Ordet är linia(n) i den fornsvenska översättningen. Enligt Eric Hell-
quists Svensk Etymologisk Ordbok från 1922 skulle linje också kunna betyda ’hjuleker’
men denna betydelse nämns inte i Svenska Akademiens Ordbok. Kan det ha varit det
aktuella textstället som gav upphov till Hellquists förslag?
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