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År 1427 fick man i Vadstena kloster mottaga tre
brev från dess dotterkloster Syon i England. Enligt
brevens mottagare innehöll de "många invecklade
och djupsinniga och för oss olösliga frågor, som
vida överstiger vårt arma, okunniga och avtrubba
de ringa förstånd" (Aduenerunt nobis ... littere tres
. . . questiones perplexas multas et altas et nobis
insolubiles continentes, tenuitatem rudis et obtusi
ingenioli nostri longe transcendentes). 1 De intrika
ta frågorna gällde vissa punkter i Klosterregeln
(Regula Salvatoris). För att få svar på dessa frågor
infann sig vid påsktiden 1427 i Vadstena kloster
bröderna Robert Belle och Thomas Sterington från
Syon. De ville bl a veta, om det fanns något
exemplar av Regula Salvatoris nedskrivet av Bir
gitta själv. Svaret blev: "Det finns inte någon ned
skrift av Regeln av hennes egen hand och har, som
man tror, aldrig funnits ..., därför att Regeln up
penbarades för henne i Alvastra kloster och vid
den tiden hade hon ingen förmåga eller erfarenhet
i att skriva" - dvs latin - "utan den förvärvade hon
i Rom... Den mycket fromme och framstående
eremiten, magister Alfons sände till oss den
äkta Regeln i första person" - så kallad, därför
att Kristus talar i jag-form till Birgitta - "nedskri
ven i den form som den ingivits henne på ett
gudomligt sätt, vackert utsmyckad med bok-

stäver i guld och färgrika målningar för att
ingiva respekt för denna Regel... samt ett
exemplar av Uppenbarelserna pr ytt på lik
nande sätt invändigt och utvändigt, såsom
erfarenheten lär den som önskar se. Och detta
betraktar vi som ett trovärdigt vittnesbörd." 2
Dessa uppgifter i den från Vadstena härstam
mande kopieboken från början av 1400-talet är
utomordentligt intressanta. Enligt dessa fick Bir
gitta sin Regel uppenbarad för sig i Alvastra och
inte i Vadstena, såsom det uppges i Incipit till
Regula Salvatoris in prima persona3, vilken text
version i kopieboken betecknades som "den äkta".
Av särskilt intresse i detta sammanhang är emel
lertid uppgifterna om att Alfons, Revelationernas
"chef-redaktör", till Vadstena kloster sände vack
ert illuminerade exemplar av både Klosterregeln
och Uppenbarelserna. Detta måste ha skett före
19 aug. 1389, då Alfons dog,4 och sannolikt efter
det att de påvliga kommissionerna hade avslutat
sin granskning av Regeln och Revelationerna 1379,
som då befanns vara "äkta och fulla av sanning
och... värda att för alltid omfattas med all vördnad
och respekt till gagn för dem som läser dem eller
lyssnar på dem." 5
Det exemplar av Birgittas uppenbarelser som
klostret i Vadstena erhöll från Alfons "som ett
15

mönster och ett minnesmärke för evig tid",6 måste
enligt min mening vara just den Liber Alphonsi
("Alfans' Bok'1 som omtalas och hänvisas till i flera
Vadstena-handskrifter, t ex i "codex Falkenberg"
och codex Kalmarnensis.7
Vad innehöll och hur såg denna Liber Alphonsi
ut? Med ledning av uppgifter i ovannämnda Vad
stena-handskrifter av typen Sequencia... non ha
bet liber alphonsi("Följande har inte Alfans' bok'1
Finis vl libri secundum alphonsum ('Slut på sjätte
boken enlig t Alfons'1, Hic est finis quarti libri
secundum alphonsum ("Här är fjärde boken slut
enligt Alfons'1 etc. (se bilden nedan) kan vi sluta
oss till att Liber Alphonsi inte innehöll tilläggs
material i form av Addiciones och Declaraciones.
Sådana tex ter började inarbetas i handskrifter
tidigast 1380, då prior Petrus återvände till Vad
stena från Rom. 8

Obs. marginalnotisen i 'Cod. Falkenberg",fol. 169 ,1,.
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Enligt min mening, som i huvudsak överens
stämmer med Henrik Schi.icks, innehöll den av
Alfans redigerade samlingen av Birgittas uppen
barelser ursprungligen endast 7 böcker föregång
na av magister Mathias Prolog( Stupor et mirabilia
audita sunt in terra nostra...). Böckernas omfatt
ning var följande: Rev. 1:60 kap., Il: 30 kap., III: 34
kap., IV: 130 kap., V: prolog, 16 interrogaciones,
13 reuelaciones, VI: 109 kap., VII: prolog(?), 31 el.
32 kap. Rubriker var införda dels före varje kapi
tel, dels samlade i ett register före resp. bok.9
Att corpus Reuelacionum i Liber Alphonsi hade
just detta omfång och detta arrangemang, fick jag
ytterligare bevis för vid ett besök i Biblioteka
Narodowa i Warszawa i början av 1994. Den
pergamenthandskrift som Stanislawa Sawicka
hade beskrivit mycket ingående 1938 10 men som
enligt prof. Carl Nordenfalk 1961 skulle ha gått
förlorad under eller efter Andra världskriget 11
fanns åter på plats efter en lång utflykt via Buka
rest och Paris till en bank i Quebec i Kanada,
varifrån den återkom till Biblioteka Narodowa i
februari 1959. 12 Denna handskrift, MS 3310(tidi
gare cod. Lat. Q v I 123), visade sig innehålla:
Prologus magistri Mathie(ff. l r-3") och Reuelacio
num libri I- VII med rubriker införda före varje
kapitel och dessutom samlade i register före varje
bok (ff. 3v_379v). Handskriften är försedd med
utsökt vackra illuminationer,13 vilket Liber Al
phonsi i Vadstena också torde ha varit. Jag menar
nämligen, såsom jag tidigare hävdat,14 att Liber
Alphonsi var just det exemplar av Revelationerna
som Alfans sände till Vadstena enligt uppgifterna
i cod. C 74, som citerats ovan. En föreställning om
hur detta illuminerade exemplar såg ut, kan vi
bilda oss med ledning av uppgifter i den s. k. Vita

Kungl. Biblioteket i Stockholm (S) ... som lagts till
grund för" editionen av A&P. 17
Låt oss nu återvända till Klostrets vackra perga
menthandskrift, som generalkonfessorn lät taga
fram och visa för de tre besökande biskoparna. Han
öppnade den, pekade ut sista kapitlet i den andra
boken av Revelationerna (Rev. Il 30) och lät dem
titta på, läsa och granska texten, som enligt hans
mening handlade om biskop Brynolf. Innehållet i
detta kapitel, som anföres senare, var skrivet "i
rött" och "svart", d v s rubriktexten, Deprecacio...
in hac vita, införd med rött bläck och den följande
texten, Mater loquebatur. .. tempusfuerit loquendi,
med svart bläck. Den citerade texten ur Rev. Il 30
överensstämmer i huvudsak med den i de av mig
undersökta handskrifterna och Ghotan-editionen.
Den detaljerade beskrivningen i Vita Brynolphi
av pergamenthandskriftens yttre visar med önsk
värd tydlighet, att det var en praktfull lyxhand
skrift, värdig birgittinordens moderkloster i Vad
stena: den var "skriven med italiensk skrift" (här
med avses sannolikt gotisk minuskel av italiensk
typ, såsom t ex i de illuminerade, praktfulla reve
lationshandskrifterna i Pierpont Morgan Li-brary,
New York, i Biblioteka Narodowa, Warszawa, och
i Biblioteca Centrale, Palermo 1 8) "och försedd med
fyra förgyllda silverspännen som var utformade
som händer och fastsatta med sidenband med
invävt guld. På vardera sidan av denna bok" - d v s
på både frampärmen och bakpärmen - "stod på ett
sidenband på utsidan i lodrätt riktning, såsom det
framträdde redan vid första anblicken, mellan en
sol och måne i guld och stjärnor i silver, inströdda
här och där, följande ord: Liber Celestis Reuelacio
num Det' 19 - d v s Guds Himmelska Uppenbarelse
bok - "Även bokens prolog finns med och den
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börjar på blad 8, räknat från bokens början, så här:
Stupor et mirabilia audita sunt in terra nostrd'20
( detta är inledningsorden i Mathias prolog till
Revelationerna och kan översättas "Häpnadsväck
ande och underbara ting har hörts i vårt land'').
"Men slutet av samma bok är skrivet med rött och
lyder så här Explicit vltimus liber celestium reuela
cionum ..." - d v s "Här slutar sista boken av de
himmelska uppenbarelserna...". Med vltimus liber
avses alltid i det rikhaltiga handskriftsmaterialet
bok 7. Det förefaller alltså helt klart, att
Klostrets huvudexemplar av Uppenbarelserna, d v
s Liber Alphonsi, innehöll endast 7 böcker och
Mathias Prolog till dessa. Tyvärr är detta praktex
emplar nu förkommet, så vitt vi vet.
Konstnären Mårten Hultenberg, Bjärred, har
försökt att rekonstruera det lyxband av Revela
tionerna, som beskrivs i Vita Brynolphi, en inga
lunda lätt uppgift, trots den ganska detaljerade
beskrivningen. Vi får t ex inte veta, om det var ett
skinnband eller ett textilband,21 om solen och
månen och stjärnorna var av metall eller brodera
de, vilken färg bandet hade, hur stort det var, hur
många och hur månguddiga de prydande silver
stjärnorna var. Det rekonstruerade bandet har fått
ungefär samma mått som prakthandskriften i Pier
pont Morgan Library, 270xl90 mm, den himmels
blå färgen har valts både med tanke på solen och
månen i guld och stjärnorna i silver och med
hänsyn till Uppenbarelsernas "himmelska" ur
sprung, stjärnorna har gjorts åtta-uddiga, såsom i
den utsökt vackra helsidesilluminationen i Pier
pont Morgan-handskriften, fol. 4v (se M. Lind
gren, Bilden av Birgitta, s. 13). Stommen till den
rekonstruerade handskriften har gjorts av bok
konservatorn Sven-Eric Davidsson, Lomma.

Noter
1) Den citerade latinska texten ingår i codex Upsaliensis C
74, en kopiebok från början av 1400-talet, vilken tillhört
Vadstena kloster, där den hade signum L 6° 6 1" (MHUU,
Band 2 [1989], 66-79); se Undhagen 8, not 11 med litt;
Cnattingius, Studies 159 ff.; Gejrot, 'Dubia Regulae Salva
toris". Betr. tenuitatem rudis et obtusi ingenioli nostri, en
sorts captatio benevolentiae, se t ex E. R. Curtius, Europä
ische Literatur und lateinisches Mittelalter. 2. Aufl. Bern
1954, 410-415:"Devotionsformel und Demut"; spec. 413 f.
2) scriptura regule sue manus non habetur nec vt creditur

vnquam habebatur. .. , quia regula in monasterio alwastrofuit
sibi reuelata et pro tempore illo artem seu periciam scribendi
non habuit sed illam in roma acquisiuit... ille deuotissimus et
egregius heremita magister alphonsus remisit nobis regulam
veram in prima persona scriptam iuxta Jormam sibi diuinitus
inspiratam litteris aureis et picturis variis decenter ornatam
ad ipsius regule reuerenciam ... cum volumine reuelacionum
pari modo intus et foris decorato sicut experiencia docet
intueri volenti et hoc pro testimoniofidedigno obseruamus. Se

nedan s. 57; Undhagen 8, not 11, och s. 18; Nordenfalk 385
("Baltic Sea" skall förstås vara "North Sea'} Betr. Regula in
prima persona resp. Regula in tercia persona se Ek!und, Reg.
Salv. ss. 21-29 m. litt.; Undhagen 12 f., not 31.
3) Se Eklund, Reg. Salv., s. 99 'THE Il TEXT" och s. 22. Om
Birgitta fick Regeln uppenbarad i Alvastra, som man ansåg
i Vadstena 1427, då brevet i C 74 författades, kan detta ha
skett 1345, som vissa forskare anser; se Eklund, Reg. Salv., s.
23.
4) Undhagen 11, not 28; Jönsson, Alfonso oj Jaen 81 f.
5) autentice atque veritate plene... necnon ad vtilitatem

legencium seu audiencium in perpetuum cum omni deuocione
et reuerencia obseruande (Undhagen 25 m. not 102).
6) pro exemplari et memoriali perpetuo. Denna uppgift står

att finna i en brevbok från Vadstena från c. 1430, cod. A 20
i Svenska riksarkivet; se Undhagen 12, not 31, där ett längre
avsnitt ur handskriften citeras.
7) Undhagen 17 f., 106, 108.
8) Undhagen 28 f., 113 f.
9) Undhagen 16 f.
10) 5. Sawicka, "Les principaux manuscritsa peintures de la

Bibliotheque Nationale de Varsovie" (Bulletin de la Societe
frani;aise de reproductions de manuscrits a peintures. l9e

annee. Paris 1938, ss. 86-96). Det är en pergamenthand
skrift, c. 270xl78 mm, 424 blad, enspaltig texta 34 rader,
gotisk minuskel av italiensk typ; en skrivare har infört de
birgittinska texterna ff. 1-379, därefter en annan hand och
pergament av mindre fin kvalite; se T Nyberg, "Birgittahand
skriften i Warszawa" (ICO-Iconographisk Post 1994:2, 3335). Handskriften, som är inbunden i brunt kalvskinn från
mitten av 1400-talet, dateras av Sawicka till 1375-1380 och
av prof. Aleksander Birkenmajer till 1373-1377. Den har
tidigare tillhört Katedralkyrkan i Krak6w och det Kejserliga
Biblioteket i St. Petersburg. Kanske har denna handskrift
hamnat i Krak6w tack vare Matheus de Cracouia, som ingick
i den av påven Urban VI tillsatta granskningskommissionen,
där f. ö. även Alfons deltog. Se Undhagen 31-33; 65 f. m. not
23; P.-J. Heinig, Neue deutsche Biographie. Hrsg. von der
Hist. Kommission der Bayer. Akademie der Wissenschaften.
16. Band. Berlin 1990, 397-398; F. J. Worstbrock, "Mathäus
von Krakau" (Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfas
serlexikon... Bd. 6. Berlin-New York 1987, Sp. 172-182). En
utförligare redogörelse för denna handskrift kommer att
presenteras i min edition av Rev. II, där den används med
signum T b.
11) Nordenfalk 374.
12) Se J. Svanberg och Hans Aili, 'Två tidiga Birgittahand
skrifter - en återfunnen och en brunnen" (ICO-Iconogra
phisk Post 1994:1, 28-40), 20-32.
13) De utgörs av 1 helsidesillumination och 6 figurinitialer;
se Sawicka 88-91; Nordenfalk 378; Mereth Lindgren,"Ett
återupptäckt Birgittamanuskript" (ICO-Iconographisk Post
1993:4, 1-15); Utställningskatalogen, s. 22.
14) Undhagen 17-20; ovan. s. 15.
15) Tryckt av Cl. Annerstedt i SRS III: 2 (1876), 138-185.
Den text som citeras i det följande är hämtad från ss. 176177 i denna utgåva. Vita et processus canonizacionis b.
Brynolphi trycktes första gången av Bartholomaeus Ghotan
i Li.ibeck 1492, alltså samma år som Ghotan-editionen av
Birgittas Reuelaciones utkom (se Utst. katalogen, ss. 33-36).
Ghotan-utgåvan av Vita Brynolphi finns bevarad i 2 exem19

plar, tillhörande KB, Stockholm, resp. UB, Uppsala. Se Col
lijn, Sveriges bibliografi l. 1478-1520. Uppsala 1934-1938,
ss. 113-117; T Lunden, "Sankt Brynolf, biskop av Skara"
(Credo 27 [1946]), 14-23.
16) Se Hollman 90-94 betr. "Extrauagantes som återgå på
Dep." I Extrav. 108:4 hänvisas till Rev. II 30 med följ. ord: De

eodem episcopo habetur in secundo libro reuelacione vltima.
17) Collijn, A&P, s. IV En mycket ingående beskrivning av
denna handskrift, dess utseende, proveniens, innehåll och
öden ger Collijn, A&P, IV-XIV "Såväl på grund av hand
stilen, en typisk italiensk kansliskrift från slutet av 1300talet, som på grund av det italienska papper, varpå codexen
är skriven, kan A 14 med säkerhet bestämmas som en i Rom
av en italiensk skrivare utförd handskrift." (A&P, XIV).

18) Undhagen 150-152, 156-162; ovan noterna 10-13.
19) Samma titel har Revelationerna i t ex New
York-handskriften (se Lindhagen 158) och i det av
företalet
till Liber celestis imperatoris ad reges, kallat Episto
Alfons författade
la Solitarii, cap. II: 24 (in Libro Celesti Reuelacionum Dei);
se Jönsson, Alfonso of Jaen 126.
20) Se Undhagen 229.
21) Under arbetet med rekonstruktionen av detta hand
skrifts band har vi haft förmånen att få konsultera vårt lands
främste bokbandsexpert, fil. dr Sten G. Lindberg, Stock
holm. Han menar för sin del, att man "försöker beskriva ett
lyxband i textil". Intressanta synpunkter har också fram
förts av bibliotekarien, fil. dr Per Ekström, Lund.
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