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En latinsk variant av Birgitta-revelationer
A v  T o n i  S c h m i d .

Det här avtryckta fragmentet av Birgittas revelationer har påträffats 
bland medeltida arkivalieomslag och ursprungligen skyddat en räken
skap för Kalmar från år 1554 i kammararkivet. Det är svårt skadat och 
måtten kunna uppges endast tillnärmelsevis: skriftspegel omkring 26 
cm—17,8 cm, två spalter å 43 rader, spaltbredd 7,9 cm—8,4 cm.

Brottstyckets text överensstämmer icke med den år 1492 i Lubeck 
tryckta upplagans, som återger Vadstena klosters sista ord och uppfatt
ning i textfrågan, och som blivit till den oftast avtryckta standardtex
ten. Det är icke få och icke heller oväsentliga skiljaktigheter man kan 
iaktta.

Däremot står texten nära vissa bevarade fornsvenska uppenbarelser, 
dels den så kallade Birgittaautografen, dels fornsvenska texter som äro 
nära besläktade med denna.

Den heliga Birgittas uppenbarelser anses i dag icke som trossatser. De 
gälla som privatuppenbarelser och underkastas som sådana kritik även 
av troende. De betraktas icke som felfria, och ännu mindre som ofel
bara. Så tänker vår tid — men så tänkte icke Birgittas samtid.

I all synnerhet under tiden mellan hennes heligförklaring och fram till 
kyrkomötet i Basel, innan detta mötets ogynnsamma uttalanden ver
kade hämmande, ansågos de på vissa håll äga en mycket större auktori
tet. Den kyrkliga myndigheten har måst förbjuda att revelationerna jäm
ställdes med evangeliet. Då måste man i dessa kretsar ha erkänt deras 
bindande kraft, och de ha på så sätt blivit ett rättesnöre vars betydelse 
knappt kan överskattas. Ty, olika evangeliet, talade de med samtidens 
språk om samtida förhållanden och gå vo noggranna anvisningar.

Med tanke på detta sakläge kan således uppenbarelsernas text under 
en viss tid och inom vissa kretsar jämföras med den Heliga Skrifts. Detta 
gäller ej minst då det rör sig om översättnings- och avskriftsspörsmål. 
Man kan utgå från en strävan att förmedla texten rätt, klart och begrip
ligt för den olärde.

En undersökning av dessa spörsmål försvåras i någon mån av bristen 
på en vetenskaplig utgåva av den latinska texten överhuvudtaget. Hand
skrifterna finnas på skilda orter och äro för närvarande icke allmänt 
tillgängliga ens i Sverige. I det följande behandlas texten av det ny
funna latinska fragmentet efter originalet, och likaså 1492 års upplagans 
text efter ett exemplar av originalupplagan. Med denna senare överens
stämmer i regel 1628 års upplaga. Hänsyn tages dessutom till 1606 års 
upplaga. Eventuella avvikelser i denna anges fallvis. »Autografen» och 
den senare fornsvenska texten återges efter Klemmings edition.
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En uppenbarelse som möter i samtliga nu uppräknade källor är Bir
gittas ryktbara »upprorsprogramm». Den vänder sig till fyra icke namn
givna män i Sverige. De uppmanas bege sig till konung Magnus och 
förehålla honom hans brott mot Guds och landets lagar. Vill han icke 
avstå från dem böra de organisera ett uppror och utse en annan styres
man.

Texterna kunna delas i två variantgrupper. Till den ena höra det la
tinska fragmentet och de fornsvenska uppteckningarna, under det att 
det sena latinska Vadstena-Lubecktrycket står som en grupp för sig själv.

Lubeckupplagans text är tydligen väl förberedd och i det hela väl ge
nomsedd. De båda fragmenten däremot, det latinska lika väl som den 
så kallade autografen, äro icke särdeles omsorgsfullt utförda. I dem före
komma strykningar och feltolkningar. Några av olikheterna texterna 
emellan skola i korthet granskas.

I »upprorsprogrammet» anbefalles korandet av en ny styresman, i fall 
konung Magnus Eriksson icke vill göra bot och bättring. Om denne nye 
furste heter det i de olika källorna:
lat. fragm.
qui electus si 
fuerit amicus 
meus perfectus 
erit sin. autem  
delebitur

»autogr.»
ser psen min lun 
hafar valt pa 
vapar han ful- 
kumnapar sere 
eg han pa vapar 
han Ikaleka af 
Ikipapar

Liibeck 1492.
Qui electus si 
perfectus in bo- 
no fuerit amicus 
meus erit; sin 
autem cito1 dele
bitur.

sen. fornsv. övers.
Är then sami min 
vin som valdir var- 
dhir tha vardhir han 
fulkompnadhir oc 
stadhfästir Är han 
ey tha vardhir han 
affskrapadhir.

Här talas om den blivande fursten som amicus meus, som gudsmo
dems vän, ty det är jungfru Maria, som enligt revelationens begynnelse
ord talar.

Som framgår av revelationerna i deras helhet ha amici dei eller guds- 
vännerna innehaft en betydande plats i Birgittas samhällsordning. De 
äro den gudomliga försynens arm. När den ordinarie myndigheten på 
jorden sviker sin uppgift, skola de som extraordinarie myndighet verk
ställa Guds vilja. Helst borde alla som utöva makt vara gudsvänner. 
En elit bland guds vännerna äro för Birgitta jungfru Marie vänner.

Mot denna helhetsbild, mot dessa allmänna krav blir uttalandet om den 
blivande fursten i Sverige utan vidare klart och tydligt. Han skall vara 
en av de utvalda amici, »min vin» som den senare fornsvenska texten sä
ger. Det latinska fragmentet och den senare fornsvenska texten ha sä
kerligen den ursprungliga meningen. Det gäller att förklara avvikelserna.

Det äldre fornsvenska fragmentets text, i andra spalten här ovan, 
torde ha uppkommit genom en felläsning. Ett »uin» i förlagan har lästs 
som »fun», en mycket nära liggande feltolkning, då båda orden ha samma 
antal staplar. Efter en sådan feltolkning har ordalydelsen måst ändras 
så att man fick någon mening. Men den gamla texten lyser ännu ige
nom. Förlagan måste ha varit en svensk text, ty endast i en svensk text 
kan man ta fel på »uin» och »fun», icke i en latinsk.

Liibecktrycket åter har vänt på den latinska satsen. Den har avlägs
nat den för Birgitta och för Birgittas samtid typiske gudsvännen, och

uppl. 1606 har »non cito».
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uttryckt samma sak med andra ord. Själva meningen är densamma. 
Den är icke förvanskad i någon text.

Förväxlingen av »uin» och »fun» har föranletts av skriftbilden och 
samma anledning till en textändring kan märkas på flera ställen. I up
penbarelsen om Jeriko och Vadstena skriver det latinska fragmentet, 
med förkortning, ett ord som — upplöst efter vanliga regler — måste 
läsas »turbarum». Eiktigt är »tubarum». Ett enkelt v som antagligen 
räckt något ovanför den övre skriftlinjen, måste ha uppfattats som för- 
kortningstecknet för -ur. På ett liknande sätt förhåller det sig, när en 
latinsk text har »placauit», en annan latinsk text i stället »placuit». De 
bägge verbformerna äro ytterst lika varandra. Det omedelbart förut 
utsatta personalpronomen kan efter en felläsning anpassas med hänsyn 
till casus. Den fornsvenska texten motsvarar det latinska placuit.

Skriftbilden torde slutligen vara ansvarig för de olika läsningarna »at- 
tritus» och »attributus» samt för ett ord som — ehuru det står i samtliga 
här medtagna källor — icke kan vara ursprungligt därför att det stri
der mot revelationens egen logik. Detta senare ställe ingår som de sist
nämnda i det 74de kapitlet av revelationes extravagantes. Den börjar 
med att Kristus ställer en fråga till sin brud och att bruden besvarar 
frågan. Så talar icke som man skulle vänta åter Kristus utan helt ovän
tat Den Helige Ande. Eller bokstavligen: »anden», spiritus, utan epi
tet. Samtalet fortsätter mellan »anden» och »bruden». Anden talar om 
Sin Moder som erhållit Vadstena med trefald rätt. Nu är Vadstena som 
vi veta enligt tidens språkbruk den heliga jungfruns kloster. Andens Mo
der är således jungfru Maria.

Påståendet är synnerligen ovanligt utanför vissa scholastiska spekula
tioner. Det ovanliga i det synes ha uppmärksammats redan av den som 
är ansvarig för det latinska fragmentet. I stället för »mater» står här, 
med förkortning, »uirtus». Virtus eller kraften är något som i sånger 
lika väl som i uppenbarelser brukar vara oskiljaktigt från den Helige 
Ande. Om bägge ord skrivas med den brukliga förkortningen äro de 
mycket lika varandra och man kan lätt tolka det ena ordet för det andra. 
Det har kanske skett i detta sammanhang. Ursprunglig kan emellertid 
»uirtus» icke vara, det förbjuder hela sammanhanget. Det är »mater» som 
är ursprungligt.

Nu kan man gå ett steg längre och förklara även de växlande perso
nerna av Treenigheten i denna uppenbarelse. De latinska orden för 
Kristus och Ande, Christus och Spiritus äro »heliga namn», nomina sacra, 
och skrivas under medeltiden med förkortningar. För spiritus användes 
fps med ett streck över. Det är en rent latinsk förkortning. Annorlunda 
förhåller det sig med förkortningen för Christus. Detta nomen sacrum 
skrevs med förkortning i grekiska texter: yp$ för ypiaxd .̂ Då man skulle 
förkorta det latinska Christus, »översatte» man den grekiska förkort
ningen med latinska bokstäver. Förkortningen för Kristus, christus, 
blev på så sätt xps med ett streck över. Denna förkortning, skriven med 
gotisk minuskel, alltså blir ytterst lik förkortningen för spiritus 

Detta förklarar huru »anden» har kommit in i ett samtal mellan 
Kristus och hans brud Birgitta. Någon har tolkat den latinska förkort
ningen fel.

Detta fall medför konsekvenser som gå utöver den formella textkri
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tiken. De ge sakliga bidrag. För det första är en sådan feltolkning möi- 
lig endast i en latinsk text, icke i en svensk text. Då feltolkningen före
kommer både i latinska och svenska källor, måste de svenska i detta 
fall gå tillbaka på en latinsk text, de måste vara översatta från en redan 
felaktig text.

En annan konsekvens är att den Helige Ande icke uppträder i denna 
revelation, icke som person talar till Birgitta i denna revelation. Detta 
är av betydelse för hennes förhållande till denna person av Treenigheten 
överhuvudtaget

Ett annat textställe där de olika källorna skilja sig från varandra fin
nes i det redan omtalade »upprorsprogrammet» eller revelatio extrava
gans 80. Det gäller konung Magnus avsättning. Det säges att man tills 
vidare och i viss mån bör hemlighålla planerna. I detta fall erbjuda de 
båda latinska källorna, fragmentet och Lubeckupplagan, en och samma 
läsning, och de båda fornsvenska, »autografen» och den senare texten, 
en annan:
habeatis illud consilium 
secretum secrete cum ami- 
cis dei et absconditum ab 
inimicis eius v t honor dei 
augeatur et bona consuetu- 
do renouetur

hafin pseta rap hemelikb i fyre 
bape fore guzs vinum oc hans 
ouinum bor idar pset lona vtan i 
finnin an fua vil lum i at rikit 
matte i guz hepar ftyrkias oc gop 
lipuenia byrias oc vpnyas.

Det sista svenska ordet är nog ett försök att påbättra den icke fullgoda 
översättningen av renouetur med byrias. Men det finns denna gång en 
betydelseskillnad i texten. I de som utmärkas, som den planerade vräk
ningen skall hemlighållas för.

Icke ens Birgittas egen släkt var enig i fråga om konung Magnus av
sättning. Som vi veta förblev hennes brorson Peter Israelsson Magnus 
trogen in i det sista. Om nu icke alla gudsvänner, de som Birgitta ansåg 
vara gudsvänner, i Sverige voro eniga? Om en del av dem var mot upp
roret? Förhöll det sig på detta sätt vid närmare undersökning hemma i 
det egna landet, då kan detta ha orsakat ändringen i texten, företagen 
av en man som översatt latinet till svenskan. Taktiken har i så fall läm
pats efter förhållandena. En annan möjlighet vore, att en översättare 
från svenska till latin omgjort ett mera praktiskt råd till ett principiellt 
uttalande: gudsvännerna mot, de andra för konung Magnus. Sannolikt 
förefaller det senare tillvägagångssättet icke.

Samma uppenbarelse som förordar uppror beskyller konung Magnus 
för att utöva homosexuellt umgänge. Det kallas på latin commixtio et 
turpitudo, på svenska natura bland. I fortsättningen avviker det latin
ska fragmentet från Lubecktrycket:
plus diligitis quosdam plus diligitis quosdam viros
viros quam deum vel a- contra deum et animam propriam
nimam propriam vel pro- quam propriam uxorem
priam uxorem

De fornsvenska texterna överensstämmer med det latinska fragmentet 
(första spalten) och denna läsning är utan tvivel den ursprungliga. Av
vikelserna kunna åter förklaras ur skriftbilden. Otydligt skrivna för
kortningar för »quam» och »vel» ha lett till feltolkning.
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Ett stycke längre ned i samma uppenbarelse uppmanas de fyra män, 
till vilka den är riktad 1), att å sin sida bidra till företaget med råd ocb 
penningar: pecunias et consilia på latin, på fornsvenska raadb oc pä- 
ninga. Lubeckupplagan ensam skiljer sig från de andra texterna, den 
bar »similia» i stället för »consilia». Ett sådant fel går åter tillbaka på en 
feltolkning. Skrivna med förkortning äro de latinska orden consilia — 
9 filia, och consimilia — glilia, mycket lika varandra. Har man förbi
sett 9 -tecknet, bar man icke baft något val ocb måst tyda ordet similia.

Om man betraktar det äldre fornsvenska fragmentet som en auten
tisk urkund, bärrörande från Birgitta själv, då måste textsammanhanget 
förklaras på följande sätt. Autografen ligger tillgrund för de övriga tex
terna. Det latinska fragmentet återger i det närmaste prior Peters ex- 
travagantöversättning i dess ursprungliga skick. Denna bar blivit änd
rad. De exempel som dragits fram här synas dock resa allvarliga svårig
heter för en sådan tes. De tala snarare för att även »autografen» är en 
översättning, eller avskriften av en översättning från ett latinskt origi
nal, rimbgtvis från prior Peters nedskrift. På fragmentet följer efter 
denna sammanhängande text början till första boken av revelationerna, 
med rubriker.

Fragm ent A  77 K ungl. bibi. Stockholm .

erant mille vix remanebunt centum  
habitantibus erunt domus Radix

tudinis erumpet et potentes 
rapaces cum vngulis fuis

comedent omnia lua Veruntamen per tria placari
mitigari potest iufticia mea nam tria peccata 

abundant in regno ifto scilicet luperbia gula et 
cupiditaf Jdeo Ii affumitur honeftas et humi- 
litas jn veftibus moderancia et in potacionibus 
refrenacio de cupiditatibus mitigabitur ira mea 
Princeps quoque terre quia remilfus fuerat in iufticia 

torque multorum ed ifi. . . .  t monafterium in 
rem matris mee in loco quem sibi conftituo 
fecerit juuabo e. . et augebo caritatem meam  
omnibus cooperatoribus eius Sin autem vocabo eum  

Xub coronam et fecundum gloriam eius multiplicabitur tribulacio 
eius et regnum eius erit in contemptum et inhabitantes 
non gaudebunt Hec chriftus filius virginis loquitur Quid 
legifti hodie in libro tuo Et illa legi inquiens 
eb mirata fum quod muri Ierico dampnati 
corruerunt ex fonitu turbarum(l)1 et circuitu ar- 
che fancte ad tuum preceptum Refpondit Ipiritus in illa 
ciuitate et ex illa ciuitate2 multa mala 
funt facta et nullus in ea erat qui me placauit3 
Ideo non merebatur veniam nec digna fuit 
vt a populo meo habitaretur Verum quia populus 
meus attritus1 et fatigatus in deferto poffeffionem  
promiffam accepturus . . . erat Eruditus prius erat

1 tubarum =  1492 års och 1606 års upplagor; af liwdeno: fornsvenska texten. 
et ex illa ciuitate saknas i 1492 års u p p l finns i 1606 års uppl.; fornsvenska texten 

har: J them stadhenom, Oc aff them stadhenom
■j placuit: 1492 års och 1606 års uppl.; som mik täktis: fornsvenska texten. 

attributus: 1492 års uppl. attritus: 1606 uppl. tröttir oc mödder: fornsv. t.
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verbis et exemplis et miraculis Jdeo difpenlacio 
mirabilis Retribucioque ilta  facta elt in ciuitate 
ilta  v t populus eductus mirabiliter de aqua 
mirabilia eciam videret in terra et lic vilis miraculis 
deus amplius infigeretur in cordibus eorum et ipli 
maiora Iperare addifcerent et ad maio- 
ra incitarentur in ip£o vero loco in quo nunc elt affliccio 
amicorum meorum fuerat et habitacio demonum  
led vicit locum iftum virtus1 mea triplici iure
scilicet caritate p r e ..........1 2 et mutacione officiorum futurorum
Cui illa O domine non indigneris Ii loquor
Tu dixisti quod in domo tua omnis humili-
tas debet elfe Numquid ilta edificacio Itabit in loco ilto
Relpondit fpiritus in illa mi£ . . a3 * ierico Aliqua erant

igne a
et idem populus meus labores 

domus hec de £udore 
edificata elt Ideo pauperes

inhabitant eam dilponendo omnia luperflua et luperba 
ad lolam vtilitatem  Veruntamen caueatur v t quid diuina 
potencia permilit ex caula Ipeciali non trahatur in exemplum  
fuperborum Virgo maria loquebatur Iponle chrilti Ego lum  
ad quam angelus dixit Aue gracia plena Ed ideo exhi- 
beo graciam meam omnibus in necellitatibus eam habere 
volentibus Ego exhibeo adiutorium meum ad 
regimen regni in quo tu  nata es contra inimicol dei 
corporales et Ipirituales cuius inhabitatores ammoneo 
laborare vnanimiter Vt optineant regem qui 
regere velit incolas regni ad deuota opera et ho- 
neltam  conuerlacionem Quibus eciam notifico quod diuina 
iulticia proponit leparare regem ad (!)1 totam  generacionem peyus5 6 
a regimine regni jltius et alternatus in regno in regem 
electus elt qui regnaturus elt lecundum conlilium amicorum dei et v ti
litatem  regni Vos igitur quatuor faciatis lecundum conlilium  
meum et v t pollitis vobis plures attrahere habeatis 
illud conlilium lecretum lecrete cum cum amicis dei et ablconditum  
ab inimicis eius v t honor dei augeatur et bona 
conluetudo renouetur nec non alienata corona regni 
reftituatur5 Vadat igitur vnus vestrum vel plures ad 
regem dicendo sibi Nos habemus aliquid dicere vobis 
tångens lalutem anime veltre primo rogamus vos lub 
ligillo confellionis Addatis eciam plura verba vt 
expedire videtur quorum lenlus lit talis Vos habetis 
peffimam famam in toto regno dicentem vos habere 
et exercere naturalem commixtionem et turpitudinem7 cum  
malculis contra naturalem dilpolicionem quod verilimile 
videtur ex eo quod plus diligitis quoldam viros quam deum 
vel animam propriam aut propriam vxorem8 Secundo dubi-

1 mater: 1492 års och 1606 års uppl.; min modher: fornsv. t.
2 precibus: 1492 års och 1606 års uppl.
3 misera =  1492 års och 1606 års uppl.
1 et: 1492 års och 1606 års uppl.; oc: »autografen»
5 eius: 1492 och 1606 års uppl.; hans af komd: »autografen», och motsv. i fornsv. t.
6 1492 års uppl.: alienata a corona regno restituantur; mutografem>: hafin J)aeta raj) 

hemelikt i fyre baj)e fore guzs vinum oc hans ouinum bor idar J)aet lona vtan i finnin Jpsen 
lua vil lum i aet rikit matte i guz hejpser ]pyr Ityrkias oc go]3 lijDuenia byrias oc vpnyas oc 
J)set kronan hafar milt vnder hona lsegias. — Motsvarande har fornsv. t.

7 mutografem och fornsv. t.: natura bland
8 viros contra deum et animam propriam quam propriam uxorem: 1492 års och 1606 

års uppl.; J)y i selfkin me men en gud sella idra egna lisel sella idra egna hulfru: mutogra
fem; thy at j älskin meer män etc: fornsv. t.
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t ar i poteft an haberetis fidem rectam quia interdictus ab
ecclesia audire miffam (o v a n fö r  raden: non funt) Jntraftis nichilominus ecclefias
et audiftis millas Tercio eftis predo corone et hono-
rum regni Quarto eftis proditor famulorum et fub-
ditorum1 veftrorum qui vobis fideliter feruiebant . . .
veftro1 2 quos tradidiftis voluntarie in manus inimici
eorum peffimi cum tota terra Icanie pro cuius
fallacia et malicia nunquam eo viuente tute
potuerunt fecurari Si decreueritis peccata ifta
emendare et terras alienatas reuincere feruiemus
vobis fin autem committatis regnum filio veftro fub iuramento
prestito quod velit terras alienatas reuincere communitatem3
diligere militibus fuis fidelis existere omnes fecundum
leges patrie iufte et pie regere et gubernare
Attamen Sciatis vos quatuor quod deus prouideat sibi regem
alium in futurum qui taliter prouenire in publicum
cum minori damno et periculo quia potens eft dominus
tam vitam iunioris quam fenior is abbreuiare feu eciam
protelare4 Sed fi ille obedire voluerit tunc confo-
latos(!) aliquos fecreto(!)5 de principibus et militibus
regni et cum inueneritis aliquos ad idem vobifcum
beniuolos (!) et fideles dicatis eis in publico quod prius
dixiftis regi in fecreto addendo quod nulli heretico
feruire volueritis3 vel proditori sed nec filio eius Si
decreuerit paterni fceleris effe imitatör Quo facto
affumatis vnus vobis in principem qui ex parte corone
regni preliari poterit prelia regni qui electus fi
fuerit amicus meus perfectus erit fin autem delebitur6
vos apponite pecunias et confilia7 8 Ego addam cor
virile et audaciam vt qui sponte noluerit e
inuitus obedire compelletur Si autem voluerit rem (rm)'
de regno recedere caueatis ne quis veftrum
ipfius veftigia imitetur9

1 famulorum et subditorum: 1492 års och 1606 års uppl.
2 qui fideliter seruiebant vobis, et filio vestro: 1606 års uppl., saknas helt i 1492 års 

uppl. idar oc idrum fyni ]?isento viliandis idar oc idrum fyni jDiaena: »autografem, och 
motsv. i fornsv. t.

3 Förkortningstecken saknas.
4 1492 års och 1606 års uppl.: vitam iunioris quam senioris abbreviare vel de regno 

aliter expellere omniaque secundum velie suum disponere abbreviare seu etiam pro
telare; »autografen»: guj) segar fua val ifir Jpean vnga fum ]?sen gambla lif ftsekia sella af 
lande kora fua nu fum ]?a vtan han vil sefte finum fkipa]3um dom al ]?ign hafa langise sella 
ftsekia. Fornsv. t. motsvarar.

5 1492 års och 1606 års uppl.: consulatis secrete aliquos.
6 1492 års uppl.: Qui electus si perfectus in bono fuerit amicus meus erit sin autem cito 

delebitur. Detsamma har 1606 års uppl. m. u. av: sin autem non cito delebitur; »auto
grafen»: ser Jpsen min fun hafar valt J)a va]Dar han fulkumnajpar sere eg han ]?a vaj)ar han 
fkaleka af fkipajpar; fornsv. t.: Är then sami min vin som valdir vardhir tha vardhir han 
fulkompnadhir oc stadhfästir Är han ey tha vardhir han affskrapadhir.

7 pecunias et similia: 1492 års och 1606 års uppl. ra]? oc paniga: »autografen», och 
motsv. i fornsv. t.

8 Sin autem rex voluerit: 1492 års och 1606 års uppl. vil konungin: »autografen» och 
fornsv. t.

9 Det latinska fragmentet: A 77* I. Kungliga biblioteket, Stockholm. »Autografen»: 
efter HELIGA BIRGITTAS UPPENBARELSER, utg. av G. E. Klemming. IV. 1862, 
182 ff. Fornsvensk text: 1. c. II. 1860, 259 ff, V. 1862, 77 ff. De fornsvenska originalen 
ha icke varit tillgängliga för förf.— Förkortningarna äro upplösta. — Den här avtryckta 
sammanhängande texten upptar ungefär en sida och en halv spalt av omslagen. Resten 
av de båda sammanhängande bladen upptages av början och ytterligare några kapitel 
av revelationernas första bok, med den vanliga indelningen och enligt standardtexten.
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