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Elva försvarare 
av den heliga Birgittas Uppenbarelser

Anna Fredriksson Adman

Versus de XI defensoribus reuelacionum

B B elligerant isti pro sponsa docmata Christi
i I s heymericus princeps de turre johannes1
r R oberti natus alter2 ternus sociatus3
g G alfridus fidus constans stetit et ludouicus4
i I ngerit5 ignotus sed et alter non mihi notus6
t T u  pater alphonse sint anglice crine retonse7
t T  erminat altus adam scribens audacia quadam8
a A  uizant9 fundant10 duofantur11 sic bene mundant

verba Dei grata tibi per Christum reserata 
Inclita Birgitta tu virginis alma sagitta 
precor ut exores pro me quem culpa remordet 
vita labens sordet cui tu tua celica rores

Ovanstående akrostikon bildande Birgittas namn, följt av ytterligare 
några rader, introducerar textsamlingen i volymen C 518 från Vad
stena klosters forna bibliotek. Akrostikonet berättar om elva försva
rare av den heliga Birgittas Uppenbarelser, personer som gått i strid

1 1 2 in marg. add.
2 natus alter] filius ioh. supra lin. add.
3 ternus sociatus] ioh. de basilea supra lin., 3 4  in marg. add.
4 5 6 in marg. add.
5 Ingerit(?J
6 7 8 in marg. add.
' 9 10 in marg. add.
8 xi in marg. add.
9 Auizant] mentum supra lin. add.

10 fundant] mentum supra lin. add.
11 duofantur] dyalogus supra lin. add.
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för Birgittas skull. De elva personerna, presenterade med namn eller 
med gåtlika omskrivningar, har alla skrivit ett försvar -  i alla fall vad 
klosterfolket kallade ett försvar -  för den heliga Birgittas Uppenba
relser vid något tillfälle, och deras försvar finns med i C 518. Man 
skulle kunna kalla akrostikonet en slags innehållsdeklaration för vo
lymen och en hyllning till den heliga Birgitta som avslutas med skri
varens bon till helgonet.

Versen innehåller en del språkliga problem, och kräver egentligen 
en språklig kommentar jämte en innehållslig. Denna artikel kommer 
dock enbart att ägna sig åt att kort presentera de elva personer som 
nämns i versen genom att för det första om möjligt identifiera dem, 
för det andra att koppla ihop varje person med rätt textavsnitt i C 
518 och för det tredje genom att säga några ord om personen och 
textens sammanhang. Men först något om den volym som binder 
texterna och personerna samman.

UUB C 518
Volymen C 518 tillkom i Vadstena kloster12 under senare hälften av 
1400-talet. Här finns samlade i en volym både regelrätta försvarstal 
för Uppenbarelsernas rättrogenhet eller kvalitet och utredningar som 
uttalat sig till Uppenbarelsernas fördel. Kyrkliga undersökningar av 
Uppenbarelserna formligen avlöste varandra från slutet av 13oo
talet till mitten av 1400-talet.13 Fler granskningsprotokoll, utlåtan
den och spontana försvar än de som nu återfinns i C 518 finns beva

12 Enligt katalogbeskrivningen i MHUU 5, s. 307-312, bedöms C 518 vara sam
manställd i Vadstena. Detta kan styrkas genom en rad i C 5x8 fol. 274ra där 
det framgår att Johannes de Basileas hela text inte fanns tillgänglig i Vad
stena för sammanställaren av C 518. Fol. 7va sägs två andra texter i C 518 
vara ofullständiga. I Vadstena klosters brev till klostret Syon av februari 
1453 i A  21 fol. 83r (SDhk nr 26204) efterfrågas bättre kopior av två skrifter 
som nu finns i C 518. Jfr också Fredriksson Adman 2003, s. 152-153.

13 Redogörelser för olika undersökningar och deras resultat finns i Silfverstolpe 
1895, särskilt s. 23 ff. och i Höjer 1905, spec. s. 58-223. Jfr även Sahlin 2001, 
s. 136-168. För en kort sammanfattning, se not 82 nedan.
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rade idag,14 och man kan utgå ifrån att ytterligare fler har funnits. 
Alla fanns dock inte tillgängliga för Vadstenafolket,15 en del var 
kanske okända för en senare generation16 och troligtvis skulle de 
ändå inte ha hamnat där om de inte var odelat positiva till Uppen
barelserna.

Arbetet med C 518 har lämnat spår efter sig i klostrets samlingar17 
och tycks ha pågått under en längre tid. En av texterna i volymen är 
daterad 1433,18 medan andra måste vara från efter 1446.19 Om man 
försöker precisera tillkomstdatum för C 518 skulle det hamna någon 
gång efter 1456-14 6 5,20 möjligtvis före 147021 och högst troligt före 
1488.22 Initiativtagare och drivande kraft bakom volymen är troligt
vis Magnus Unnonis,23 som verkat i samråd med klosterfolket,24 men 
endast två av skrivarna är preliminärt identifierade.25 Möjligtvis 
finns bara en ytterligare skrivare, som i så fall använt två olika stil-

14 Jfr litteraturen i not 13 och vidare till exempel Johnston 1993, s. 263-275, 
Nyberg 1965, s. 73-74 , Undhagen 1960, s. 2x4-226, Risberg 2003, s. 10 med 
not 10, Sahlin 2005, Acta Sanctorum, s. 409, nr 168, UUB C 631 fol. 348V- 
350V (”Declaraciones doctorum de constitucionibus Birgitte”).

15 Jfr not 12.
16 Författarna till tre av texterna i C 518 var okända för klosterfolket. Jfr ock

så den birgittinska kommentaren till ”Ignotus’ ” texter, C 518 fol. 2iira.
17 Se Fredriksson Adman 2000, särskilt s. 86-88.
18 C 518 fol. 273ra.
19 Se vidare nedan.
20 Fredriksson Adman 2003, s. 40 ff. och s. 55-58.
21 Se nedan, not 23.
22 Fredriksson Adman 2003, s. 137 och 152-153. Angående år 1500 som övre 

gräns se a. a., s. 50 med not 170.
23 Gejrot 1996, nr 808 och Fredriksson Adman 2003, s. 57 med not 188 och 193.
24 Fredriksson Adman 2003, s. 40 ff.
2:5 Fol. 2iir-2i5v, fol. 2i9r-v samt fol. 248r-273r föreslås av Håkan Hallberg, 

handskriftsbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek muntligen till mig 
vara Johannes Hildebrandi (f 1454) med hänvisning till Ståhl 1998. Vidare 
föreslås fol. 24r-28v, 35r-93v, xgir-v, i9iv-2ogv, 273r-v samt 3iir (-v) vara 
av Petrus Olaui (t 1438) med hänvisning till diskussion med Per Ekström (förr 
LUB). Ang. de båda Vadstenabröderna, se Gejrot 1996, registret.
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nivåer.26 Man ser denna tredje hand i de inledande instruktionerna 
till boken, i en historik (i det följande ”historiken”) rörande kritiken 
av Uppenbarelserna, och i det avancerade registret till volymen. Sam
ma hand har dessutom skrivit Heymericus de Campos texter och vis
sa delar av Johannes de Turre Crematas texter efter 1446 (se nedan). 
Den lägre stilen uppvisar likheter med stilen för akrostikonet. Ak- 
rostikonet ger också intryck av att vara en skrivarhälsning av den typ 
som man skrev efter färdigställandet av en volym eller större text. 
Man kan tänka sig att registret och kanske också instruktionerna för 
läsning av volymen var bland de sista texter som skrevs i volymen.

Angående registret berättar skrivaren att han gjort det på upp
drag av sin ”prelat”, vilket tyder på att han var ordensmedlem.27 Pik
turen i inledningen, en semihybrida, är elegant och driven men har 
ännu inte kunnat identifieras som tillhörande någon av klostrets 
kända skrivare. I-prickar med släng och i / ri / er-tecken som en 
liten ruta med släng, kluvna uppåtgående staplar och tendens till d 
och o som spetsig oval finns belagda i kontinental skrift från mitten 
av 1450-talet, men är inte noterade i C-samlingen förrän på 1530- 
talet och då bland de skrivande nunnorna.28 Man får inte vara främ
mande för tanken att en god skrivare tillfälligt lånats in från annat 
birgittinkloster.29

Den direkta orsaken till C  5i8:s tillkomst, eller defensorium som

26 Denne skulle i så fall ha skrivit fol. ir-2ir, 231--33V, 94r-g6r, g8r-i88r, ev. 
2ior-v, ev. 2i6r-2i8r, 220—246V, 274r-28or, 282r-2Q3v, ev. 294r-3ogv.

27 C 518 fol. 2rb.
28 Jag tackar Monica Hedlund för denna information. Jfr dock KB A  22 fol. 

6ir-g8v (särskilt fol. Ö2r) och KB A 32, t.ex. fol. 27 och 183. A 22 ser vid en 
första anblick ut att ha haft samma "uppsättning” skrivare som C 5x8. An
gående beläggen i kontinental skrift, se Derolez 2003.

29 I beskrivningen av C 518 i MHUU är man osäker på huruvida alla texter i 
volymen är tillverkade i Vadstena. Då klostret ogärna lämnade ifrån sig sina 
viktiga originaldokument bör Heymericus’ texter (och med dem registret 
och introduktionen) ha skrivits i Vadstena. Representanter från dotterklost
ren förväntades istället bege sig till Vadstena för kopior, jfr Fredriksson 
Adman 2003, s. 59 och not 202.
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det kallades i klostret,30 finner man sannolikt i den dom som 1436 
föll över Uppenbarelserna och som förbjöd uppläsning av vissa text
ställen i Uppenbarelserna utan en förklarande kommentar.31 C 518 
ser ut att åtminstone en tid ha fyllt funktionen av denna kommen
tar dagligen vid läsningen av den heliga Birgittas Uppenbarelser vid 
matbordet.32 Enligt historiken i C 518 ville man helst ha autentice- 
rade texter med tanke på eventuella framtida attacker,33 och defen- 
soriet tycks också ha varit en volym att gå till om man av någon 
anledning ville ha en förklaring av något ställe i Uppenbarelserna.34

En trolig föregångare till akrostikonet
Den ordning, i vilken de elva personerna (i det följande "försvarar
na”] kommer i akrostikonet, är inte kronologisk, och motsvarar inte 
heller texternas ordning i volymen. Det gör däremot en annan vers, 
troligtvis en föregångare35 till akrostikonet, som återfinns på sidan 
som föregår, fol. ir. Versen (i det följande ”innehållsversen”) lyder 
som följer:

Primo iohannes turre heymericus postea curre 
Articuli diffic funda dyal et roque loduic 
Ignotus auisam simul ignarus gal an adam 
Basil i alphonsus sequitur quidam bene tonsus

30 Termen defensorium användes dels för en hel samling försvar, typ C 518, dels 
om Adam Eastons (se nedan) försvar.

31 Fredriksson Adman 2003, s. 29 ff.; se även nedan, ”Försvararna i Basel”.
32 Fredriksson Adman 2001, s. s7~s8.
33 C 518 fol. 7ra.
34 Fredriksson Adman 2003, s. 59 och not 201; C 518 fol. 2r: Ideo, vt eoprom- 

cius ipsi articuli et eorum declaraciones inueniripoterint et intelligi et ne (...) 
ab aliquibus et maxime eorum emulis videantur vt suspecti et ne propter dif- 
ficultatem huiusmodi articulos inueniendi seu discernendi articulos huiusmodi 
seu propter inhibiciones quasdam velum excusacionis de non predicando ipsas 
reuelaciones beate birgitte ab aliquibus pretendatur presens infrascriptum de 
eis registrum ex iniuncto mihi prelati mei mandato colligere attemptaui.

3:> Något som tyder på att innehållsversen fol. ir är en föregångare till akrosti
konet är att här finns en referens till en text som inte fanns med i C 518 vid 
den senaste inbindningen (se nedan). Denna referens ser ut att saknas i 
akrostikonet.
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Doctores presentis libri hic ponitur secundum ordinem in hiis 
versibus

Ovanför de olika personbenämningarna i innehållsversen har fyllts 
i spaltnummer som korresponderar med de bokmärken som finns i 
volymen. Versen fungerar på så sätt som en nyckel till hur de olika 
försvararna benämndes i Vadstena. Användningen av benämningar
na verkar ganska konsekvent och används även i historiken och i 
akrostikonet.

På innehållsversens rad två, raden efter de kända namnen Johan
nes de Turre Cremata och Heymericus de Campo (som presenteras 
utförligare nedan); har vi något som ser litet kryptiskt ut: articuli 
diffic funda dyal et roque loduic. De första fyra orden är dock inget 
annat än Vadstenafolkets benämning på de olika texter Johannes och 
Heymericus skrev. Articuli syftar på det som i handskriftskatalogen 
(i det följande ”MHUU”) kallas Declaraciones, 3 6  medan diffic, funda 
och dyal alla tre är olika texter av Heymericus de Campo, som inte 
registrerats för sig i MHUU. Därefter följer på samma versrad Jo
hannes Roberti och Ludovicus de Pir ano, vars namn är kraftigt för
kortade. Därefter har vi Ignotus. Ignotus text kommer på spalt 762, 
fol. 2iir, och kallas i MHUU Declaraciones pro defensione Reuelacio- 
num Birgitte. Därefter kommer i versen Auisamentum (auisam), följd 
av simul ignarus. Simul ignarus text, ser vi på hänvisningen till 
spaltnummer i versen, återfinns inte i MHUU:s beskrivning och inte 
heller i volymen C 518. Att man ändå hänvisar till den här visar att 
den togs bort på ett sent stadium.37 I historiken och i Registrum i 
C 518 finns texten också med,38 och referensen heter här articuli 
quorum actor proprius ignoratur. 3 9  Vidare i innehållsversen är Gal

36 Att Declaraciones kallades articuli i klostret framgår bland annat av Regi
strum, C 518 fol. 8r-2ov.

37 Texten skulle ha börjat spalt 792, men spalt 792-806 saknas i C 518.
38 Fol. 6v, nedre marg. och 8vb, hänvisning till spalt 792.
39 Texten beskrivs fol. 6v som bestående av förklaringar (declaraciones) insam

lade eller sammanställda (collecte) vid baselkonciliet. Fol. 7va sägs de förklara 
artiklar som andra försvarare redan förklarat. Man kan alltså ha ansett den 
överflödig.
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förstås Galfridus de Bellaland, an är quidam doctor anglicus, och 
adam är Adam Easton. Så har vi slutligen Johannes de Basilea och 
Alphonsus de Jaén och sist quidam bene tonsus. Denne bene tonsus 
borde alltså vara den som skrivit sollemnis declaracio sist i C 518, i 
MHUU kallad Declaracio pro defensione Reuelacionum Birgitte.

Korrespondens mellan akrostikon, innehdllsvers och innehåll 
i C  518
Hur korresponderar då detta med akrostikonet som för formens 
skull behövt stuva om litet bland personerna? Till de outskrivna 
namnen ger små notiser mellan raderna i akrostikonet ytterligare 
ledtrådar. Genom en sådan notis får vi veta att ternus sociatus är 
Johannes de Basilea. Ignotus är Ignotus även här, medan tvivel upp
står angående alter non mihi notus. Är även detta en referens till 
författaren av den borttagna texten (som hette simul ignarus i inne- 
hållsversen), är det quidam doctor anglicus eller är det författaren 
till sollemnis declaracio sist i volymen? Simul ignarus borde det inte 
vara, för då skulle antalet personer inte stämma. Och författaren till 
sollemnis declaracio tycks kännas igen på sin frisyr; i innehållsversen 
kallas han quidam bene tonsus, vilket bör motsvaras av akrostikonets 
sint anglice crine retonse. På ett annat ställe i C 518 sägs ju denne 
också vara från England. Återstår som aspirant på benämningen non 
mihi notus den person, som på andra ställen i C 518 kallas doctor 
anglicus (se nedan).

Om vi jämför detta med texternas följd i C 518 ser det ut så här 
(beskrivningen av handskriften är en delvis förkortad, delvis utökad 
version av beskrivningen i MHUU]:40

Fol. 23r-ö6r: Johannes de Turre Cremata: Declaraciones pro 
defensione scriptorum Birgitte

23r-33rb: Två olika prologer, en från 1446 kallad Epistula 
Johannis

40 Ortografin i MHUU följer normen för klassiskt latin. För att kunna ha en 
konsekvent ortografi i denna artikel har jag ändrat MHUU:s ortografi i 
handskriftsbeskrivningen.
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och en från 1435 kallad Dicta Johannis 
35r-g4rb: Declaraciones (i Vadstena kallade articuli) 
94rb-g6ra: Äkthetsintyg på ovanstående 

Fol. g8r-i4ov: Heymericus de Campo: Declaraciones pro defensione 
scriptorum Birgitte

98r-g8va: Prolog från 1446
98va-i38va: Declaraciones (i Vadstena kallade articuli) + 
Resoluciones 14 dictorum 
i38vb-i4ovb: Äkthetsintyg på ovanstående 

Fol. i42r-iy8r: Heymericus de Campo: Tractatus de discrecione 
spirituum

I42r-i48v: Tractatus de discrecione spirituum 
i48v-i52r: Opposiciones 
i52r—153V: Supposiciones 
I53r - I54r: Difficidtates (ofullständig)
I54 r-i6 iv : Fundamenta
x6iv-i63r: Två ytterligare korta texter av Heymericus 
i63r-i75v: Dyalogus 
i75v-i78r: Äkthetsintyg på ovanstående 

Fol. i79r-i88r: Heymericus de Campo: Epistula super articulis 
Reuelacionum beate Birgitte + äkthetsintyg 
Fol. i88v-i9ir: Oskrivna 
Fol. igir: En raderad text
Fol. igiv-202r: Johannes Roberti Bonnevallensis: Declaraciones pro 
defensione Reuelacionum Birgitte
Fol. 202r-2i0v: Ludovicus de Pirano: Declaraciones pro defensione 
Reuelacionum Birgitte
Fol. 2 iir-2 i5v : Declaraciones pro defensione Reuelacionum Birgitte 
(”Ignotus”)
(Här var ”simul ignarus’” text placerad i ett tidigare stadium)
Fol. 2i6r-2i8r: Auisamentum super libris Reuelacionum Birgitte 
Fol. 2i9r-23iv: Gaufridus de Bellaland: Declaraciones pro 
defensione Reuelacionum Birgitte
Fol. 232r—246V: Declaraciones pro defensione Reuelacionum Birgitte 
cuiusdam doctoris anglici ("Doctor anglicus” -  "alter non mihi 
notus”)
Fol. 248r-273r: Adam Easton: Defensorium beate Birgitte
Fol. 273r-v: Början till Johannes cie Turrecrematas Declaraciones,
överstruken
Fol. 274r-28or: Johannes de Basilea: Dictamen de Sermone angelico 
Birgitte ("ternus sociatus”)
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Fol. 2821*—293V: Alphonsus de Jaen: Epistula solitarii ad Reges 
Fol. 294r~3ogv: Declaracio pro defensione Reuelacionum Birgitte 
(”Sollemnis declaracio” -  ”sint anglice crine retonse”)

Av ovanstående kan noteras att texternas ordning i C 518 inte hel
ler den är kronologisk. Den första i ordningen, Johannes de Turre 
Crematas text; var den som man i första hand skulle konsultera vid 
bordsläsningen. Den skrevs runt 1435 vid kyrkomötet i Basel, och så 
har alla andra texter som ansågs höra till konciliet i Basel fått följa 
efter i en rad/1 med ett undantag (se nedan). Därefter följer tre 
texter som har koppling till England och sedan två från den allra 
första tiden av granskningarna av Uppenbarelserna. Sist har vi Sol
lemnis declaracio, som hör till tiden för Baselkonciliet och ansågs 
härröra från England. Denna text har dock ett helt annat upplägg än 
de övriga texterna från denna tid.

Försvararna och deras bidrag
Så har vi alltså ordningen och benämningarna klara for oss och kan 
börja tala litet om de enskilda personerna och deras bidrag. Detta 
har förstås redan ombesörjts i C 518 på ett mycket mer underhål
lande sätt/2 och jag skall här referera till den historiken. I de fall 
det varit möjligt för mig har jag också kompletterat med några nya 
litteraturhänvisningar.

Trots att akrostikonet skall stå i centrum för denna artikel har jag 
av praktiska skäl valt att följa den ordning texterna har i C 518. Då 
nu volymen börjar med Johannes de Turre Cremata, är det på sin 
plats att säga några ord om konciliet i Basel.

Försvararna i Basel
Om Uppenbarelsernas behandling på konciliet i Basel (1431-1449) 
står att läsa i ett flertal tryckta verk.431 korthet kan sägas att Uppen-

41 Jfr C 518 fol. 7va.
42 Nämligen i historiken fol. 2r-8r, nedre marg.
43 Jfr Silfverstolpe 1895, s. 22 ff.; Höjer 1905, s. 201-223; Westman 1911, s. 277- 

289; Fredriksson Adman 2003, ch. 2.1. och den bibliografiska översikten där 
s. 16-17 och 32—34.
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barelserna vid detta möte anklagades för kätteri och att de i sam
band med denna process blev granskade av en kommission av fyra 
teologer, redan nämnda ovan: Johannes de Turre Cremata, Heyme- 
ricus de Campo, Ludovicus de Pirano och Johannes Roberti. Ankla
gelseakten bestod bland annat av en samling av drygt 12344 text
ställen utdragna ur Uppenbarelserna såsom varande oortodoxa. De 
fyra granskarna, som representerade konciliets fyra nationer Spa
nien, Tyskland, Italien och Frankrike, avlade sina granskningar var 
för sig, och eventuellt också tillsammans.45 Eftersom de fyra grans
karnas utlåtanden var så odelat positiva till Uppenbarelserna, kallas 
de i allmänhet ”försvar” för Uppenbarelserna. Den slutliga domen 
innebar dock sammanfattningsvis att de kritiserade textställena i 
Uppenbarelserna inte fick läsas utan en förklarande kommentar av 
lärde män.461 birgittinernas tolkning tycks detta ha inneburit att de 
fick läsas med en sådan kommentar, och som kommentar anammades 
av birgittinerna i första hand i Vadstena kloster försvararnas i Basel 
granskningar och förklaringar av de kritiserade textställena.

Innan detta bruk var etablerat eller kanske ens påtänkt arbetade 
klosterfolket i Vadstena en längre tid med att försöka få domen från 
baselkonciliet upphävd. I samband med en resa till Rom i detta ären
de ville birgittinerna också se till att få försvaren från Basel försed
da med äkthetsintyg av deras respektive författare, ”eftersom det 
som en gång har skett kan hända igen och för att de hätska munnar
na på dem som talar mot Uppenbarelserna må täppas igen”.47 Detta 
äkthetsintyg fick de också av Johannes de Turre Cremata i Rom 1446,

44 Antal textställen i den bevarade kopian av en del av anklagelseakten är fler 
än 123. Siffran kommer av Johannes de Turre Crematas försvar, där han 
"skrev över alla artiklar genom 123 artiklar och deras lika många förklaringar, 
lösande alla de argument av motståndarna, som han fann värdiga bläck och 
förklaring.” (C 518 fol. 4vb~5ra). Artiklarna och Johannes förklaringar är 
tryckta i Mansi 1792.

45 Se nedan ang. Auisamentum.
46 Jfr litteraturen i not 43 och Fredriksson Adman 2003, s. 29 ff.
A/ C 518 fol yra: quia quod factum est possibile est fieri et ut obstruantur ora 

loquencium contra supradictas Reuelaciones iniqua.



ELVA FÖRSVARARE AV DEN HELIGA BIRGITTAS UPPENBARELSER 6 3

och på vägen tillbaka till Sverige uppsökte de även de tre andra i 
kommittéen, varav endast Heymericus de Campo var i livet."18

Johannes de Turre Cremata (1388-1468)49 är alltså nummer ett 
i volymen men nummer två i akrostikonet. Dominikanen Johannes 
var vid tiden för konciliet i Basel prior i Valladolid och Toledo och 
företrädde den kastilianska kronan vid konciliet. Han skrev, som 
tidigare nämnts, förklaringar över alla de drygt 123 artiklar som 
fanns med i anklagelseakten i Basel.50 Till dessa skrev han en prolog 
som behandlade frågan huruvida Birgittas inspiration var av Gud 
eller inte. 1439 utnämndes Johannes till kardinal, och till honom 
tycks konventet i Vadstena ha knutit stora förhoppningar inför dele
gationen till Rom.51 Dock är det äkthetsintyg till hans texter, skri
vet 1446, som Vadstenadelegationen begärde, samt en ny prolog som 
beskrev bakgrunden till äkthetsintyget det enda vi känner till att han 
gjorde för orden vid det tillfället.32 Den nya prologen, med kopior 
av kanonisationsbullorna och några viktiga formuleringar av aposto
liska kammarens domare Ludovicus de Garsiis, ansågs väldigt bety
delsefull. Denna och Johannes ursprungliga prolog från 1435 valdes 
småningom ut att tryckas tillsammans med Uppenbarelserna vid 
första tryckningen 1492 och i många efterföljande tryckningar, 
uppenbarligen som en garant för innehållet i Uppenbarelserna.33

Heymericus de Campo kommer som nummer två i volymen men 
som nummer ett i akrostikonet under benämningen Is Heymericus. 
Huruvida det följande princeps skall föras till honom eller Johannes 
de Turre Cremata är oklart, men tydligt är att dessa två sågs som de

48 C 518 fol. yrb.
49 LThK bd 5, sp. 973-974, "Johannes de Torquemada (Tur rec re mata)”. Han 

förekommer också i andra lexika under namnet Johannes Ispanos.
50 En autenticerad kopia av en del av anklagelseakten finns i RA, Or. perg. 1436 

23/3 (SDhk brevnr 22543).
51 Jfr Vadstenakonventets brev i A 21 fol. 85v-86r (SDhk brevnr 24750) till 

honom dat. 26/5 1445 inför resan.
52 Den autenticerade avskriften av Johannes’ text återfinns i dag i Kungl. bib

lioteket, Stockholm, med signum A 24b.
53 Jfr Fredriksson Adman 2003, s. 38-39, 58 och 6o-6r.
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främsta av försvararna.34 Heymericus de Campo (1395-1460) var vid 
tiden för konciliet i Basel professor i teologi och vicekansler vid uni
versitetet i Köln.53 Heymericus’ texter upptar en jämförelsevis stor 
del av volymen C 518.56 I de olika skrifterna granskar han alla de 
textställen som finns i kopian av anklagelseakten, eller grupper av 
dem, ur olika synvinklar och lämnar sitt utlåtande om allt från logi
ken bakom Birgittas mottagande av Uppenbarelser till anklagarnas 
motiv. De mest populära av hans texter nämns i innehållsversen och 
akrostikonet, nämligen Fundamenta, Dyalogus och Difficultates. Som 
tidigare framgått samlas dessa i MHUU under den övergripande ru
briken Tractatus de probacione spirituum. Även Heymericus auten- 
ticerade sina texter 1446 på Vadstenadelegationens begäran, då den 
uppsökt honom i Leuven på tillbakaresan från Rom. Vid detta till
fälle redigerade han även grundligt sina texter, och efter att han läst 
Galfridus de Bellalands och Adam Eastons försvar57 skrev han 
ytterligare en text på samma tema, kallad Epistula super articulis 
Reuelacionum beate Birgitte.58

Johannes Roberti Bonnevallensis, Roberti natus alter i akrosti
konet, var även han en av de fyra i kommissionen i Basel. Han var 
abbot i cisterciensklostret Bonneval nära Rodez i Frankrike och en 
mycket aktiv deltagare vid konciliet.59 Hindrad multis arduis nego- 
ciis granskade han 20 artiklar, nästan övervägande från Uppenbarel
sernas bok I, av de drygt 123 innan han återvände från Basel till sitt 
kloster.60 Dock lämnade han ett löfte till Vadstenamunkarna att han 
väl tillbaka i klostret skulle gå igenom inte bara de återstående 
artiklarna utan alla Uppenbarelsernas böcker ”för att förklara dem

54 Jfr ovan och Fredriksson Adman 2003, s. 1x3 m. not 454.
55 LThK, bd 5, sp. 81-82; Hoenen 1994, s. 173-209.
56 För en fullständigare genomgång Över hans textproduktion i ämnet, se Fred

riksson Adman 2003, ch. 3.2.
57 Dessa texter hade Vadstenadelegationen med sig, jfr C 518 fol. 6rb.
58 Den autenticerade skriften finns i idag i UUB med signum C 91.
59 Telesca 1981, s. 18-20; Jfr också Muller 1990.
60 C 518 fol. 6rb-6va.
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vara samstämmiga med den rätta tron och hela den heliga skrift”. 
För att han skulle kunna göra detta skänkte Vadstenabröderna ho
nom en volym innefattande alla Uppenbarelser.61

Ludovicus de Pirano (f 1450)62 var Italiens representant bland de 
fyra kommissionärerna i Basel. Han hade undervisat i teologi, filo
sofi och retorik vid universitetet i Padua och var vid denna tid fran- 
ciscanernas minister över provinsen Sancti Antonii i Italien. Han 
skrev förklaringar över 29 av de drygt 123 artiklarna i anklagelseak
ten, delvis samma som Johannes Roberti,63 och avslutade med ett 
kraftfullt slutomdöme till Uppenbarelsernas fördel.

Angående nästa text, Declaraciones pro defensione Reuelacionum 
Birgitte, klandrar birgittinerna sig själva i C 518 for den incuria et 
negligencia som var orsaken till att såväl den som kritiserat Uppen
barelserna som försvararen-författaren till texten är okänd, ”Igno- 
tus”.6'1 Man för dock texten till tiden for baselkonciliet, och försva
raren talar här om ”artiklar, som givits mig” och benämner sin mot
ståndare impugnator. Dessa termer återkommer ofta i texterna av 
de andra försvararna i Basel. Vi vet att den kommission som de fyra 
nyss nämnda teologerna ingick i föregicks av en annan, som hade 
samma material att arbeta med.65 Den kommissionen utnämndes 11 
maj 1434 och inga texter har ännu kunnat kopplas till den.66 Kanske 
skulle denna text, som består av 43 artiklar, föras till någon av teo
logerna i denna kommission om man undersökte den noggrannare. I 
historiken i C 518 sägs att de flesta av artiklarna också förklarats av

61 Jfr också Vadstenakonventets brev till honom inför Romresan från 1444 i A 
21 fol. 8yr (SDhk brevnr 24422).

62 Ang. dödsår se Yates 1976, s. 112-113 ; Helmrath 1987, fol. 171, not 378.
63 Jfr C 5x8, Registrum, fol. 8r-2ov. Artiklarna är från bok I-IV av Uppenba

relserna.
64 C 518 fol. 2iir. Fol. 7va säger man att texten "kanske” är skriven av de fyra 

försvararna i Basel. — I en annan version av defensoriet, Bayerische Staats- 
bibliothek, Munchen, Clm 27047a, kallas denna text duorum doctorum. Se 
Fredriksson Adman 2003, s. 135 och not 508.

65 Fredriksson Adman 2003, s. 25 m. not 46.
66 Fredriksson Adman 2003, s. 25-26; Haller 1900, s. 95, r. 21-28.
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”de fyra” men att många av dem inte förklarats av någon annan. Det
ta stämmer sett till C  5186" och intressant nog tycks inte artiklarna 
följa bok-ordning.68

Efter ”Ignotus” kommer i C 518 Auisamentum. Denna text har 
allmänt inom birgittinorden ansetts författad av de fyra i kommis
sionen i Basel tillsammans. På ett par ställen i C 518 sägs texten ha 
överlämnats till domaren i trosfrågor av ”de fyra” som ett slags kom
pendium eller epilog, och tycks ha varit påtänkt som marginalkom
mentar till Uppenbarelserna.69 På ett annat ställe låter dock den 
birgittinske skrivaren förstå att han inte är riktigt säker på vem som 
är författaren. Den är dock högst sannolikt skriven i Basel, eftersom 
alla de artiklar som behandlas också förekommer i den bevarade 
kopian av en del av anklagelseakten.

Engelska försvarare
Tre av texterna med koppling till England förs i historiken i C 518 
till tiden för ordens instiftande i England70, som skedde omkring 
1406 och framåt. C 518 berättar om några commociones som vid två 
tillfällen ante et circa denna tidsperiod lugnats i och med att lärda 
män försvarade artiklar som utdragits ur Uppenbarelserna av mot
ståndare.71 Oroligheterna borde alltså ha rört Uppenbarelserna, men 
i senare tiders litteratur läser vi mest om tvister som rör dubbel- 
klosterförfattningen och styret av dotterklostret Syon.72 Det kan an
ses fastställt att engelska teologer föreläste över Birgittas Uppenba
relser i Oxford och London på 1370-talet,73 och vissa uppenbarelse-

6/ Jfr C 518, Registrum, fol. 8r-20v.
68 Detta liknar det sätt på vilket artiklarna överlämnades för granskning till 

Heymericus de Campo Qfr Fredriksson Adman 2003, s. 95).
69 Jämför diskussionen i Fredriksson Adman 2003, s. 42-43 och s. 53.
70 C 518 fol. 3rb~3va, 6vb; Höjer 1905, s. 250 ff.; Nyberg 1965, s. 69-77.
n Möjligtvis kan birgittinerna ha rekonstruerat den ena av oroligheterna som 

en förklaringsgrund till en av de engelska texternas uppkomst.
72 Höjer 1905, s. 76 ff., s. 254 ff.; Nyberg 1965, s. 69-77. , , , , , - [ 1
/3 Acta Sanctorum, s. 408 nr 167. ^ '
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handskrifter har ansetts bära spår av diskussionerna kring den eng
elske oliktänkaren Wyclif.74 Från 1370-talet är det visserligen några 
år fram till Syons grundande på 1410-talet, och ytterligare fler år är 
det sedan fram till Baselkonciliet på 1430-talet, där Syon försökte 
påverka domstolsutfallet via ombud. De tre texter som i historiken 
i C 518 tas upp i beskrivningen av denna period är Galfridus de Bel- 
lalands text, Doctor anglicus och Sollemnis declaracio, varav de två 
första följer på Auisamentumi C 518 och Sollemnis declaracio kom
mer sist i volymen.

Det har föreslagits att texten av Galfridus eller Gaufridus de 
Bellaland (eller Geoffrey of Byland, eller Geoffrey Pickering, sacre 
theologie professor eximius enligt C 518) till försvar för heliga Birgit
tas Uppenbarelser har författats i samband med de ovan nämnda . />
diskussionerna runt 1370-talet i Oxford.75 Galfridus fick troligen sin 0 *
magisterexamen från 1393 där76 innan han blev abbot i cisterciens- 
klostret Byland. Att Galfridus’ text existerar torde vara ett bevis på 
att Uppenbarelserna ifrågasattes i England i slutet av 1300-talet, men 
det exakta sammanhanget är ännu oklart. Texten kom senare också 
att sändas som stöd för Uppenbarelserna till Baselkonciliet och till 
biskopen av London, som var en av Englands utsända där.77 Galfri
dus försvar består av utläggningar över 28 proposiciones, som enligt 
C 518 dragits ut ur Uppenbarelserna.

Doctor anglicus eller som i akrostikonet alter non mihi notus är 
även för oss än så länge okänd, och det är oklart när han skrev sin 
text, här kallad Declaraciones pro defensione Reuelacionum Birgit- 
te78 Det enda vi kan konstatera är dels att han refererar till bland

74 Ellis 1982, s. 172-173 .
75 Johnston 1993, s. 266-268.
76 Johnston 1993, s. 267 m. not 25.
77 C 518 fol. 231V; Höjer 1905, s. 203 och 208.
78 Jfr Johnston 1993, s. 268. Han är ej att identifiera med den engelske fran- 

ciscan-munk som skrev en text till Uppenbarelsernas försvar som idag åter
finns i Lincoln Cathedral Library MS 114, fol. 18V-24V (Sahlin 2001, s. 19 2- 
207).
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andra Alphonso av Jaéns Epistola Solitarii, dels att hans text består 
av försvar i 14 artiklar av textavsnitt som huvudsakligen kommer 
från bok VII. I Vadstena har författaren ansetts vara engelsman och 
texten omnämns i historiken som ofullständig.

Tidiga försvarare
Från England kommer också Adam Easton, och med honom går vi 
ett stycke tillbaka i tiden. De texter som nu följer i C 518 skrevs un
der den allra första tiden av Birgittaförsvar; och författades i sam
band med birgittinernas arbete med att få bekräftelse på Regula 
Saluatoris och med att få Birgitta Ulfs dotter kanoniserad. Här hade 
man kanske kunnat vänta sig att finna magister Mathias Lincopen- 
sis, en av Birgittas biktfäder; och Mattheus av Krakow.79 Båda räk
nas normalt upp bland de tidiga försvararna av den heliga Birgitta. 
Vad gäller den förstnämnde kan anledningen vara att hans text Stu- 
por et mirabilia redan för länge sedan var reserverad för en ännu 
mer framträdande plats, nämligen som prolog till Uppenbarelserna.80 
I en senare version av defensoriet finns hans text dock med.81

Arbetet med att få regeln bekräftad i en för birgittinerna accep
tabel form påbörjades redan av Birgitta själv och fortsattes av hen
nes efterlevande under en längre tid.82 Detta arbete samordnades

79 LThK bd 6, sp. 1484-1485; Sahlin 2005.
80 Jfr Undhagen 1978, s. 38 f. För uppgifter om Mathias' liv och verk, se Billing- 

Ottoson 2003, s. 11-18.
81 Till exempel i Bayerische Staatsbibliothek, Munchen, Clm 27047a, indices 

pag. 1-8.
82 Arbetet i en sammanfattning av framställningen i Höjer 1905, s. 59 ff.: En 

första och en andra översyn på påvligt uppdrag samt omarbetning (a.a., s. 60 
f.) ledde till en första bekräftelse av Urban V. Birgitta var dock ej nöjd med 
omarbetningen och lämnade över uppdraget med att få Regeln bekräftad till 
sin dotter Katarina. Detta ledde till en ny framläggning inför Gregorius XI 
1377 (a.a., s. 65 m. not 3; s. 66 m. not 1-2). Regeln hänvisas tillsammans med 
Uppenbarelserna för undersökning av en kommitté av kardinaler och andra 
teologer. I denna kommitté ingick Alphonsus av Jaén. Kommittén gav utlå
tande till texternas fördel, men bekräftelsen förekoms av Gregorius död. Ny 
begäran hos den nye påven, Urban VI, om stadfästelse c:a 1378 (a.a., s. 66 m.
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efter Birgittas död tidvis med arbetet för Birgittas kanonisation. Un
der hela denna tidsperiod kom regeln att prövas, granskas och redi
geras ett flertal gånger. I samband med kanonisationsprocessen skul
le också Uppenbarelserna som helhet granskas. Alphonso av Jaén, 
Adam Easton och Johannes de Basilea var alla tre inblandade i såda
na granskningar vid olika tillfällen.

Adam Easton, i vissa källor Adam Eston och i Vadstenas voka
bulär Adam cardinalis anglie (cirka 1330-1397)83 räknas även han 
till en av ordens viktigaste hjälpare. Han hade doktorsexamen från 
Oxford, invidges i benediktinorden och blev 1381 kardinal. Det har 
föreslagits att han kände Birgitta själv sedan hennes tid i Rom,84 och 
fastställt är att han ingick^i378 i den kommitté Urban VI tillsatte 
för granskning av regeln och Uppenbarelserna med anledning av 
Vadstenas begäran om stadfästelse av regeln och Birgittas kanonisa
tion.85 I samma kommitté ingick även Alphonsus de Jaén och Johan
nes de Basilea. Även om allt talade till Birgittas fördel kom en kano
nisation ej till stånd den gången, och Vadstenadelegationen i Rom

not 3). Påven hänskjuter till en ny kommitté. I denna ingick bland andra 
Adam Easton, Alphonsus de Jaén och Johannes de Basilea samt Mattheus 
av Kraköw. Kompletterande undersökningar rörande regeln och klostergrund
läggningen görs sedan av samme påve, (a.a., s. 66-67) en undersökning som 
ledde till bekräftelse av Regeln 3/12 1378 per modum consitucionum. Detta 
var ej vad Birgitta avsett. Kvarstående tveksamheter angående regeln skapade 
ett behov i Vadstena kloster av ytterligare bekräftelse av Regelns konstitu
tioner vid konciliet i Konstanz (a.a., s. 77. Där sker en prövning och en be
kräftelse, som upprepas av biskop Knut 12 /6 1420. Parallellt med detta arbe
te föreslås gång efter annan Birgitta för helgonförklaring. Johannes de Basi- 
leas namn kommer upp som framställande det tredje förslaget i ordningen, 
Mattheus av Kraköw som framställande det fjärde, (a.a., s. 108-109). Kano- 
niseringen fördröjdes dock av den stora schismens utbrott. I brev till Vad
stena kloster dat. 9/2 1390 uppmanar Adam Easton till förnyade försök och 
fortsatt arbete, (a.a., s. 113-114 m. not. 1). Nya utredningar tillsätts, i vilka 
Adam Easton deltar och som leder fram till kanonisation 7/10 1391 stadfäst 
av Bonifacius IX (a.a., s. 1x4-117).

83 Schmidkte 1971, s. 2—28.
84 Schmidkte 1971, s. 32 not 4. Jfr dock Hogg 1993, s. 22, not 7.
85 Höjer 1905, s. 66 och s. 108.
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återvände hem till Sverige. Något senare mottog man i Vadstena ett 
brev från Adam, dat. 9/2 1390,86 där han uppmanar Vadstenakom- 
muniteten att återuppta arbetet med kanonisationen, då tiden nu 
tycks lämplig. Han berättar att han blivit hjälpt ur en svår situation 
av den heliga Birgitta, och att han då utlovat henne hans hjälp. Han 
berättar vidare om en motskrift mot Birgittas Regel han sett, skri
ven i Perugia, och sina försök att i en skrift belägga kritiken. Skrif
ten, Respondebo exprobantibus mihi verbum, har han översänt till 
Alphonso de Jaén.87 Det är just denna skrift, troligen komponerad 
mellan 1385 och 1389,88 och inte någon av dem Adam författat i 
samband med uppdragsgranskningarna, som finns med i samlingen 
C 518, samt kopian av ovan nämnda brev från honom till Vadstena. 
Kopian av Adams skrift omnämns i C 518 som defectuosa 89 Ytterli
gare hjälp bereder Adam Easton birgittinorden i arbetet med den 
granskning, begärd av påve Bonifacius IX, som så småningom ledde 
fram till Birgittas kanonisation 7/10 1391. Någon skrift av honom 
som härrör från granskningarna är inte känd för mig.

Johannes de Basilea eller Johannes Hiltalingen von Basel (cirka 
1330-1392)90 var augustinéjeremit och 1379 utsedd till denna or
dens general vid kurian i Rom. Johannes ingick, som ovan nämnts, i 
den påvliga kommittén 1378 som skulle utreda en eventuell kanoni
sation av Birgitta.91 Härrörande från detta arbete är troligen de två 
Proposiciones pro canonizacione S. Byrgitte som finns i UUB C 15.92 
Det var också han som efter denna granskning framställde kanoni-

86 Brevet finns i kopia i C 518 fol. 272V-2J3T och A 20 fol. 21 r-v med flera 
handskrifter; se Hogg 1993, s. 20, not 2.

871 skriften riktar sig dock Adam till påven.
88 Schmidkte 1971, s. 35. Schmidtke har publicerat en översättning av texten till 

engelska efter kopian i Bodleian MS Hamilton 7.
89 Angående vad som saknas, se C 518 fol. 7va samt i nedre marginalen (nesci- 

tur qualiter perditi (articuli) sunt vel omissi).
^LThK bd 5, sp. 883.
91 Höjer 1905, s. 66 m. not 3, s. 108 m. not 4.
92 Voca operarios (fol. 112-123V) och Probate spiriius (fol. 124-131V). I UUB C 

631 fol. 349-350 finns också hans Iustificaciones constitucionum b. Birgitte.
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sationsförslaget, det tredje i ordningen. Johannes kom senare att ta 
avstånd från Urban VI och ansluta sig till motpåven Clemens VII.93 
I C 518 finns hans ofullständiga Dictamen super sermones angelicos, 
som slutar mitt i en mening fol. 28or. Enligt hans egen utsago i C 
518 skrev han denna på begäran av en viss kardinal.^ Texten be
handlar, som titeln antyder, textställen i Sermo anglicus, men enligt 
C 51895 var Johannes’ tanke att gå igenom alla Uppenbarelserna på 
liknande satt.

Alphonsus de Jaén, Alphonso Fernåndez Pecha eller ”eremiten”
(cirka 1329-1374] var augustinéferemit och den välkände siste re- r' 
daktören av Uppenbarelserna. Förutom genom redaktionsarbetet 
verkade han också som Birgittas biktfader från 1360-talet till hennes ^ ; f 
död och stödde henne i arbetet med Regeln medan hon ännu lev- 
de.96 Han hade personligen utsetts av Birgitta som den som skulle > 
tolka alla dunkla ställen i hennes Uppenbarelser.97 Efter Birgittas 
död deltog han i två olika påvliga kommissioner rörande hennes ka- 
nonisation, en 1377 och den ovannämnda 1378.98 Med i C 518 är 
hans berömda Epistola solitarii ad reges som numera ingår som en 
oskiljaktig del av bok VIII av Uppenbarelserna. Denna text behand
lar inte kritiserade artiklar ur Uppenbarelserna, utan är en utlägg
ning om hur man bör förhålla sig till och undersöka privatuppenba
relser med beskrivning av och tillämpning på fallet Birgitta.

Declaracio pro defensione Reuelacionum Birgitte 
Den text som kommer sist i samlingen försvarar likt Alphonsus inte 
vissa textställen i Uppenbarelserna. Istället är den ett inlägg i de
batten i Basel om Uppenbarelsernas ställning som författats utan att

93 Jfr Zumkeller 1966, s. 599-600.
94 C 518 fol. 274r: reuerendo domino et patri domino Petro sacrosancto romane 0,> <J

ecclesie tituli sancte Marie in Cosmedin diacono cardinali. ,< £,av ;
95 Fol. 8r, nedre marg., fol. 274ra.
96 Jönsson 1989a, s. 41 ff.
97 Jönsson 1989a, s. 27-28, 31-37.
98 Jfr not 2 och Jönsson 1989a, s. 54-67.

t : * iv/' ( ‘
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författaren var närvarande vid konciliet. På grund av dess karaktär 
av övergripande försvar och inte av enskilda artiklar har den place
rats sist i samlingen och inte tillsammans med övriga försvar från 
Baseltiden."

Texten kallas i sidhuvudet i handskriften Sollemnis declaracio (...] 
och det är den titeln som används på andra ställen i C 518. Som jag 
resonerade tidigare refereras till författaren med orden quidam bene 
tonsus i innehållsversen och sint anglice crine retonse i akrostikonet. 
I historiken i C 518 räknas texten upp i beskrivningen av tiden för 
ordens instiftande i England. 1 det likaledes birgittinska förordet till 
Sollemnis declaracio läser man dock att texten riktats från England 
till Baselkonciliet, som ägde rum trettio år senare. Inget om detta 
står i själva försvarstexten, men av slutordet framgår att de artiklar 
som utdragits vid Baselkonciliet på ett eller annat sätt var bekanta 
för författaren, och att det var ett ställningstagande angående detta 
som texten ville påverka. I C 518:s kopia av texten nämns inget för
fattarnamn, men i en annan kopia i BL MS Harley 612 attribueras 
texten till en biskop Reginald. Denne person, ännu oidentifierad 
men sannolikt engelsman, står som författare till ännu en traktat i 
Harley 612.100 I brev till Syon av februari 1453 önskar sig Vadstena- 
konventet en bättre kopia av denna skrift.101

Den heliga Birgittas Uppenbarelser har genom tiderna lockat många 
försvarare att stiga fram på arenan. Dominikaner, cistercienser, fran- 
ciscaner, augustiner, benediktiner, anhängare av både via antiqua och 
via moderna, konciliarister och papalister, ja till och med anhängare 
av motpåvar har slutit upp bakom det kritiserade helgonet. Vad hade 
de alla gemensamt? En brinnande nit för rättvisan, som motståndar
na saknade? Det återstår att ta reda på.

99 Jfr C 518 fol. 7vb.
100 Johnston iqqi, s. 271-27^. Reginalds andra traktat finns ej i C 518.
101 A 21 fol. 83r (SDhk nr 26204).


