De fullständiga latinska utgåvorna av Birgittas revelationer 1492-1680
Fredrik Vahlquist.
Ur utställningskatalogen "Heliga Birgittas uppenbarelser 650 år." Lunds universitetsbibliotek 1995
1. Revelationes Sancte Birgitte. Liibeck: Bartho
lomaeus Ghotan. [före 25 november] 1492. Folio,
844 opaginerade sidor. Tryckt i två spalter med 46
rader i kolumnen; satt med gotiska ty per.
Den berömda första tryckta samlade utgåvan av
Birgittas uppenbarelser på latin, vars slutgiltiga
kodifiering föregåtts av flera olika handskrivna
redaktioner. Tryckningen skedde på uppdrag av
birgittinordens moderkloster i Vadstena. Arbetet
utfördes 1491-1492 hos Nordtysklands främste
boktryckare, Bartholomaeus Ghotan i Lubeck.
Två från Vadstena utsända klosterbröder- präst
munken Petrus lngemarsson och lekbrodern Ge
rard- övervakade det krävande arbetet. Samman
lagt trycktes 800 exemplar på papper och 16 på
pergament. Det är därmed medeltidens största
svenska bokprojekt.
Den framstående kännaren av medeltida böck
er, riksbibliotekarien Isak Collijn, ägnar i sitt
standardverk Sveriges bibliografi intill år 1600
hela tolv sidor åt denna editio princeps av Birgittas
Revelationes och skriver bl. a. (s. 124): 'Denna bok
torde utan överdrift kunna betecknas som en av de
vackraste ty pografiska produkter som mot slutet
av 1400-talet utkom i Nordtyskland." - Upplagan
är rikt illustrerad med träsnitt av hög kvalite, som
alla hänför sig till uppenbarelserna. Fjorton hela
sidor upptas av träsnitt, varav tio dock är samman-
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Träsnitt ur Liibeck-11pplaga11 1492. Begy1111elseboksta11e11 A till Fjärde
boke11sförsta kapitel: Johannes evangelisten visar sigfor Bi,yitta, så som han
redde sig när han skulle kokas i e11 gryta fylld med olja.

satta av flera stockar jämte ramornament och
text. Härtill kommer ett mindre träsnitt och en
stor mängd vackra små träsnitt i form av begynnel
sebokstäver med olika bakgrundsmotiv. De har
hämtats från åtta olika träsnittsalfabet, varav ett
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säkerhet. Men i Vadstenadiariet står det år 1487
om lekbrodern Gerard, som var tysk till börden,
att han novit sculpere et depingere, dvs "kunde
snida och måla". När Gerard avled 1515 anteckna
des det i samma urkund: Hic fuit bonus pictor, dvs
'Han var en god målare" (Lindblom, Kult och konst,
ss. 141-148). Härav drog dåvarande chefen för
Kungliga biblioteket, Gustaf Edvard Klemming (s.
ttoiuinn 10), år 1883 slutsatsen att Gerard skar träsnitten
capit:j.( till boken. Men hans sentida efterträdare Isak
([ffieo; Collijn hävdade 1939 (s. 123) att "Gerard blott
ttt.j.li \1 gjort utkast till illustrationerna, ty själva träsnit
röja en förfaren och konstnärlig hand, som i
([Htq ten
vissa fall uppvisar frändskap med illustratören av
H.«.�� den
bekanta lågtyska bibelupplaga, som 1494
��� ([ ]{)?OJ trycktes av Stephan Arndes i Li.ibeck." - På goda
(\1,. 13/ grunder kan vi antaga att prästmunken Petrus
C[ Bpoftolis. \1t;.p2imo li.�fv.a.1'tt lngemarsson var den som redigerade verket och
var dess korrekturläsare. Han blev sedermera Vad
CC auangd11bs: \1t;.tiij.li.p2imo.H.J stena
klosters generalkonfessor (1521-1524) och
It .f�,:,:i�. 3'tem. '1iij.li. (\1j.
6 mc111't1r1h11� .....,. "-•"1A ri .....i-i iQ' � dog 1526.
Boken innehåller medeltidens märkligaste litte
I denna begynnelsebokstav B, som är utförd i träsnitt, ser man hur Bartho
lomaeus Ghotan med knäppta händer knäböjer inför Jungfru Maria med
rära verk i Norden och utgör vårt främsta bidrag
barnet. Vid hennes fötter vilar Ghotam vapensköld. Första gången en
till Europas kulturhistoria under denna tid
identifierbar boktryckare avbildades i en inkunabel.
(Åberg, s. 124). Orsaken till att moderklostret i
är skuret enkom för denna bok. I början av den Vadstena beslöt sig för att trycka grundarinnans
digra volymen ser man i begynnelsebokstaven B, berömda uppenbarelser var i första hand att man
som är utförd i träsnitt, hur en man med knäppta genom att utnyttja Johann Gutenbergs revolutio
händer knäböjer inför jungfru Maria med barnet i nerande uppfinning kunde låta förfärdiga en stor
sin famn. Vid hennes fötter vilar Ghotans vapen upplaga av Birgittas verk och därigenom ge det en
sköld. Det är ingen tvekan om att det rör sig om vid spridning över hela Europa. De manuskript
den berömde boktryckaren i egen hög person som dessförinnan mödosamt och tidskrävande
(Nordqvist, s.31, Ridderstad, s. 20). Sålunda är förfärdigats var dyrbara och till antalet starkt
det första gången som en sådan avbildas i en begränsade. Samtidigt önskade troligen det mäk
inkunabel (bok tryckt före år 1501). - Vem som tiga och rika Vadstenaklostret på detta sätt ihåg
utfört de vackra träsnitten, vet man inte med komma minnet av Birgittas helgonförklaring, som
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