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Udgaverne af de nordiske middeialderlove danner et frugtbart un- 
dersagelsesomráðe. For disse tekster nyder gammel agtelse som 
(spreg- og kultur)historiske kilder af hojeste karat og er fal- 
gelig blevet udgivet med jevne mellemrum, lige siden de opnáede 
antikvarisk interesse i det 16.-17. Arhundrede. 

De fleste udgaver repræsenterer antagelig alment rádende ten- 
denser inden for samtidig international tekstkritik, modificeret 
efter regionale behov. Der er dog utvivlsomt en del sildefednin- 
ger og skiftinger iblandt, men ogs& en enkelt pioner i verdens- 
klasse: bind 1 af den store korpusudgave "Samling Af Sweriges 
Gamla Lagar" (SGL), der uðkom med tolv monumentale tekstbind fra 
1827 til 1869 og et lige sá monumentalt ordbogsbind i 1877. Her 
tages formentiig for forste gang den fulde konsekvens af en ny 
og afgorende tendens inden for tekstkritikken, en tendens, hvis 
mai var intet mindre end at forvandle tekstkritik til eksakt vi- 
denskab, "to disestablish chance, reducing everything to mecha- 
nics", som Kenney (1974:112) citerer den engelske filolog og po- 
et J.S. Phillimore for rammende at have udtrykt det. I det fel- 
gende skitseres de forelobige resultater af et nedslag pá dette 
tekstkritikhistoriske kardinalpunkt. 

I forordet til fgrste bind af SGls danske pendant, de ca. 
hundrede ár yngre "Danmarks gamle Landskabslove" (Dg) 1-8 
(1933-1961), afferdiges verket blot med anmærkningen "Nu .. i 
flere henseender foreldet" (DgL 1:1) (hvilket dog í sig selv er 
ubestrideligt). At SGL imidlertid er af en ganske anden steb- 
ning end dets danske reputation lader ane, har Gösta Holm slaet 
eftertryxkeligt fast i sin afhandling "Carl Johan Schlyter and 
Textual Scholarship" fra 1972. Her fremvises dets mange kvali- 
teter én for én, fx m.h.t. hándskriftgrundlag, materialeanalyse, 
variantanforelsesprincipper, emendationspraksis og udgivelses- 
teknik. Hejdepunktet er Gösta Holms henledning af verdens op- 
merksomhed pá det handskriftstemma der semmer sig ydmygt bag í 
SGL 1, tilsyneladende som en slags apropos til en dér fak- 
simileret oversigt over blodslægtskab (fra et vdstgStalaghand~ 
skrift, SGL l:Tab. III, jf. fig.). Kun fá ár fer Gösta Holms af- 
handling, i 1963, havde Sebastianc Timpanaro gjort status op í 
konkurrencen om hvem der kom forst með stemmast, og han havde 
udpeget berlineren Carl Gottlob Zumpt til verdensrekordindeha- 
ver med en Ciceroudgave med stemma fra 1831 (jf. Timpanaro 1971: 
44). Men Gösta Holm kunne altsá i 1972 korrigere Timpanaro ved at 
pege pá et stemma helt fra 1827, og siden har vist ingen trukket 
ældre eksemplarer frem af market. 

Temaet for Gösta Holms afkandling er sá bredt, at han kun nár 
at bergre visse af de spocrgsmál der knytter sig til det. Speci- 
elt hvad stemmaet angár, vexkes læserens nysgerrighed over for 
tre spergsmál som det felgende er et forsgg pá at besvare: 1) er 
stemmaet fra 1827 et ægte stemma, sáðdan som begrebet forstás i 
dag?, 2) í hvilken videnskabshistorisk sammenheng er det blevet 
til? og 3) hvem skal have æren af at have konstrueret det? Inter- 
essen af spergsmál 2) og 3) er vel at mærke overvejende afhængig 
af, at spergsnál 1) besvares positivt. 

*
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Gösta Holm ytrer sig lakonisk om PTT TTT eens 
SGL 1s stemma, i betragtning af at | ! 
det dog er en formentlig verdensre- I SehemaCognationis | 
kord han presenterer. | edieum | ! 

Han fremhever 1827-stemmaet for at ; odreum mangse. 
vere krystalklart. Hermed skal blot 1 h 
forstás, at de budskaber det kommuni- ! 1 
kerer er entydigt og precist udtrykte. A t 
Man kan kort sagt se, hvad der udgár 1500. a - 1 
fra hvad ca. hvornár, og sá tidligt í 1 ? 
stemmaets udviklingshiatorie er det laa ee ta Ga 4 
rigtig nok ikke nogen selvfelge, at ‘50 bp... 
man er i stand til det. Gösta Holm FK H 
hidsetter til sammenligning et par is. er alee nee „Í 
konkurrerende stemmaer og kalder dem ! H. Á ' 
langt primitivere end SGÍs, hvilket i pe | -4- 4 
al fald er rigtigt m.h.t. Zumpts stem- 1 \ : 
ma fra 1851 og et konstruktionsmæssigt ye... KEY 
beslegtet af Madvig fra 1833. wo... |.. 1.00.40. 

Derudover siger Gösta Holm ikke an- ro . 
det end at det i udgaven blot antydes, =. 18 |. EN -- 
hvordan stemmaet er konstrueret; stik- 1 7 
ordet er ligheder og forskelle mellem 490 — — — ONNEE Arna. í 
handskrifterne. Men ud fra eksplicitte 
stemmatiske resonnementer i de ovrige SGL 1:Tab. III 
bind af SGL, hvor stemmaer glimrer 
ved deres fraver, tillader han sig at 
slutte tilbage til forste bind og konkludere, at dets stemma má 
vere blevet til ud fra fuldstændig beherskelse af egte stemma- 
tisk metode. 

Hvor rimelig denne tankegang end er, giver den jo ikke noget 
bevis, Eventuelle beviser kan kun hentes ud af bind 1 selv, og 
tilstedeverelsen her dels af tekster med variantapparat, dels 
af en indledning med oplysninger om art, indhold, datering etc. 
af de i stemmaet representerede hándskrifter fár en eftersog- 
ning til ikke pá forhánd at synes udsigtslos, men tværtimod 
teamelig oplagt. En sádan har da ogsá for længst været íværk- 
sat, om end fra uventet kant: i en anmeldelse af et optryk af 
SCL 1 fra 1976, forfattet af Dom Jacques Froger, der er kendt 
som matematisk orienteret tekstkritikhistoriker og -teoretiker 
ennem bogen "La critique des textes et son automatisation" 

(Paris 1968). SGL 1 er sá professionelt anlagt, at dets uden- 
værker er skrevet pá datidens lerde verdenssprog latin - vari- 
antapparatet er helt pá latin, indledning og ordforklaringer 
er pá bade latin og svensk - , og derved har Froger været í 
stand til at kontrollere stemmaeé, til husbehov í al fald, selv 
om han ikke er nordisk filolog og han tyðeligvis stár fremmed 
over for det fornsvenske idiom. Nogle af de observationer ved- 
rerende SGL ls stemma der fremlegges nedenfor er sáledes alle- 
rede gjort af Froger, og enkelte (endna) kun af han. 

Af indledningen til SGL 1 fremgár, at de tekster eller tekst- 
former som er inddraget i stemmaet er felgende: 
1) Aldre Vastgötalagen (AVgL) ~ en lov for det svenske land- 

skab VastergStland som menes at vere redigeret omkring 1220 
af lagmannen Eskil, historisk kendt for at have haft Snorre 
Sturlesen pá beseg i sommeren 1219. AVeL er i sin helhed kun 
overleveret í ét eneste handskrift, Sth. B 59, og udger det- 
tes ældst skrevne del; den dateres til ca. 1280 og regnes
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for den ældste bog pá svensk (men ikke det ældste hándskrift, 
idet man har et fragment af samme texst med ansláet date- 
ring til ca. 1250; det figurerer ikke í stemmaet af den sim- 

ple grund, at det forst blev kendt en snes ár efter udgivel- 
sen af SGL 1). Denne tekst i dette hándskrift er represente- 

ret af stemmaets bogstav A. 
2) Yngre VAstgdtalagen (YVgL) - den menes at være en omarbej- 

delse, iser udvidelse, af AVgL foretaget en gang i 1200-tal- 
lets sidste Arti(er). Ligesom sin forgænger er den i sin 
(omtrentlige) helhed kun bevaret i ét eneste handskrift, 
Sth. B 58, der dateres sá sent som til ca. 1350. Denne tekst 
i dette hándskrift er repræsenteret af stemmaets bogstav B. 

3) lydekins excerpter ~ formentlig en række excerpter af YVgL 
og andre, ubekendte kilder som er indfert omkring ár 1300 
(eller i begyndelsen af 1300-tallet) i hándskriftet af AVGL 
med det formal at gore den foreldede bog anvendelig í sene- 
re tid. Denne tekst er representeret af stemmaets bogstav C. 

4) YVgLs kirkebalk lest ud af sin oprindelige landskabslovsam- 
menhæng og optaget i visse hándskrifter af de svenske land- 
skabsloves aflesere - Magnus Erikssons landslag (fra ca. 

1350) og Kristoffers landslag (fra 1442) - fordi disse love 
oprindelig var uden kirkebalk. Denne texst er representeret 
af stemmaets bogstaver G, H, K, L, M og N. 
I bunden af stemmaet figurerer signaturen No. 166. Brocm. 

d.v.s. hándskriftet nr. 166 i assessor N.R. Brocmans (417703 

efterladte samling. Dette hándskrift burde slet ikke have været 

medtaget, da det er en apograf og stemmaet ifelge indledningen 

(SGL 1:XXXVII) ikke tager hensyn til apografer. Som det fremgar, 
drejer det sig om en afskrift af K-hándskriftet, dog ikke af 
dets kirkebalk - hvor den skulle have været, er der en lakune i 

nr. 166 - , men af en lille bid af YVgL uden for kirkebalken 

som ogsá er overleveret i K. Tilsvarende har G enkelte partier 
af YVGL uden for kirkebalken. 

Hvis man læser SGL is indledning med opmerksomheden særskilt 

rettet mod mulige stemmatiske signaler, sá opdager man hurtigt 

(med Froger 1978:186f.), at stemmaet dækker to næsten inkommen- 

surable tekstkomplekser. Dette fremgár nemlig straks af den op- 
lysning (SGL 1:XVI), at B-hándskriftet mangler sine tre forste 
oprindelige leg, d.v.s. hele kirkebalken og lidt af de folgende 

balker, sandsynligvis - som det pápeges i udgaven (loc. cit.) - 
fordi de leg der har indeholdt kirkebalken er blevet skáret ud 
til brug i et landslovhándskrift. 

B-hándskriftet har sAledes ingen tekst overhovedet tilfælles 

med hándskrifterne L, H, M og N — de indeholder jo kun kirkebal- 

ken - og temmelig lidt tilfelles med hándskrifterne G og K - 
nemlig de mindre partier af YVgl uden for kirkebalken som er 
optaget i disse to hándskrifter. Da smápartierne i G og K ger 
det muligt at slá fast (i henhold til Froger 1978:187) at B 
ikke er afhængig af*HKMGN-—hyparketypen, bliver konsekvensen af 
denne kalamitet at det er umuligt at afgerg on Bs nærneste 
(nedvendige) forlæg faktisk befinder sig dér hvor det er afsat 
i stemmaet, eller det befinder sig i CLs knudepunkt, i et knu- 
depunkt pá linjen mellem *CL og *OLHKMGN eller í det store 
knudepunkt hvor linjerne fra C, L, H, K, ™, G og N mades. 

Ligesom man uden vanskelighed via variantapparatet kan sla 

fast, at B med rette er placeret uden for komplekset HKNGN, 

skent dets precise udgangspunkt aitsá er uvist, kan man hur- 

tigt afgere, at B er rigtigt placeret í forhold til C i den 

forstand, at B ikke er Cs forleg eller omvendt. C er nemlig
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ifelge udgavens premisser en ekstrakt af YVgL, og B, som er et 
hándskrift af hele loven, om end med en beklagelig lakune, kan 
naturligvis ikke udgá fra en exstrakt; omvendt kan ekstrakten 
G, hvis dens datering til ca. 1300 er rigtig, ikke udgá fra B 
allerede af den grund at B er tidsfestet til ca. 1350 og altsá 
ca. et halvt árhundrede yngre end C. 

Langt sværere er det at undersege, om relationen mellem #08 
pá den ene side og A pá den anden er rigtigt udredt i 1827- 
stemmaet, d.v.s. kontrollere om det hándskrift af AVgL som har 
dannet grundlag for omredaktionen til YVgL virkelig ikke er i- 
dentisk med det eneste bevarede höndskrift af AVgL, A. Indled- 
ningen melder intet der direkte kunne bidrage til spergsmálets 
opklaring, og at finde trek i teksterne - bade A, B og C er 
trykt - som evt. kunne bevise umuligheden af at aflede *CB af 
A er lettere sagt end gjort, hvor der som her er tale om for- 
skellige redaktioner og banale fejl altsá ikke dur i bevisfo- 
relsen. Den besværlige vej over teksterne synes imidlertid og- 
sá at kunne undgás, hvis man tager stemmaets mere underordnede 
dele - komplekset CLHKMGN - i næmere gjesyn og samtidig skri- 
ver sig den oplysning fra indledningen bag oret, at A-hánd- 
skriftet i sin begyndelse har en lakune - utvivlsomt opstáet 
ved bortskæring af et blad - , sáledes at kirkebalken mangler 
slutningen af flok 1, hele flok 2 og 3 samt begyndelsen af flok 
4 (jf. SGL 1:11 m. henvisn.). 

Som Froger naturligvis har observeret (1978:185), indeholder 
indledningen én direkte, utvetydigt stemmatisk bemærkning, og 
ved hjelp af den kan man fá store dele af CLHKMGN-komplekset pá 
plads. Den meddeler, at hándskriftet L har den mærkværdighed 
ved sig, at kirkebalken her nedstammer fra et andet hándskrift 
end det som ligger til grund for alle de avrige handskrifter af 
YVgls kirkebalk (jf. SGL 1:XXVIII). Bemærkningen er forsynet 
med en fodnote (52) der henviser dels til stemmaet bag i bogen, 
dels til de steder i variantapparatet som antages at eje særlig 
beviskraft over for denne pástand. Folger man henvisningen til 
variantapparatet, overbevises man da ogsá smertefrit om, at L 
pá den ene side og HEMGN pá den anden nok har fælles forste ud- 
spring, men ikke indgár i et direkte indbyrdes afhængighedsfor- 
hold. Særlig sigende er en variantapparatnote som páviser, at 
HEMGN er fælles om en utvivlsomt af homgoteleuta betinget over- 
springelse, mens L har den fulde og formodet oprindeligere 
tekst (SGL 1:lo4 note 8). 

Sammenholdt med stemmaet synes indledningens eneste stemma- 
tiske bemerkning imidlertid at rumme en modsigelse. Indlednin- 
gen pástár at L má udspringe af et andet hándskrift af YVgLs 
kirkebalk end alle avrige hándskrifter af samme balk, og ikke 
desto mindre kobler stemmaet L sammen med C í et hyparketype- 
kompleks. Forklaringen kan være, at C ikke er regnet for et 
hándskrift af YVgLs kirkebalk - det er jo trods alt kun en eks- 
trakt og omfatter slet ikke kirkebalkens ferste dele - ; men í 
sá fald kommer en anden passus í indledningen til at byde pá 
modsigelse: den som (SGL 1:XXXVII) bebuder udgavens stemma og 
hævder, at det omfatter alle indtil det págældende punkt omtal- 
te hándskrifter (herunder bade C og L) der indeholder Vgls 
tekst eller en del deraf, hvad enten í den ældre eller den yng- 
re redaktion. Uanset hvor fejlen ligger, sá drejer det sig dog 
sandsynligvis om en fejl i beskrivelsen af stemmaet og ikke en 
fejl í stemmaet selv. For i den del af YVgl-teksten som C og L 
har fælles, kirkebalken, er der í al fald én tekstforvanskning
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(if. SGL 1:98 note 99) der stærkt stetter antagelsen af en hyp- 
arketype #0L, sadan som stemmaet indicerer. 

Udbyttet af denne ekskurs til SGL-stemmaets underordnede de- 
le bliver, at relationen mellem C, L, H, KX, M, G og Ni al fald 
i hovedtræxkene er rigtigt udredt, d.v.s. at det er rigtigt at 
der fra hyparketypen “CLUKMGN udgar to grene, én mod hyparke- 
bypen Fol, der iger ender i Q resp. L, én mod hyparketypen 
*TKMGN, der igen forgrener sig videre og ender i H, K, M, G og 
N. Froger (1978:187) mener vist nck at kunne stá inde for hyp- 
arketypen *HKM; de tre felles fejl han páberáber sig er dog kun 
með tvivisom eller slet ingen ret at rubricere som fejl, sá 
stemmaets nederste forgrening má indtil videre anses for ukon- 
trolleret. 

Vender man nu tilbage til det spergsmál der var udgangspunkt 
for ekskursen - nemlig om Á kunne tænkes at være selve grundia= 
get for omredigeringen af AVgl til YVgl eller ej — , sá skulle 
man sta bedre rustet til at besvare det. Slutningen af kirke- 
balkens flok 1, hele dens flok 2 og 3 samt begyndelsen af dens 
flok 4 viser sig nemlig at vere tilstrækkeligt representeret i 
bunden af “CLHKMGN-komplekset til at man kan slutte, at den pá- 
gældende passage af kirkebalken har været intakt i disse hánd- 
skrifters fælles stammoder, og har den det, sá kan A med sin 
defexte kirkebalksbegyndelse selvfglgelig ikke være YVgLs for- 
ste udspring. Hverken C, H eller N har begyndelsen af kirkebal- 
ken ~ C ikke, fordi det er en ekstrakt, H og N ikke, fordi de 
har lakuner til langt ind í teksten (jf. SGD 1:XXIV, XXIX) - ; 
men at begyndelsen optræder i bade L, K, M og G er í henhold til 
stemmaet fuld garanti for at den har optrádt ogsá i “CLHKMGN. 
Altsá er det - ud fra de premisser SGL 1 har opstillet - fuld- 
stændig berettiget, at stemmaet skitserer relationen mellem A 
pá den ene side og C og B pá den anden alene som et fælles af- 
stauningsforhold, ikke et indbyrdes afbangighedsforhold. 

Man synes herefter at vere berettiget til at konkludere at 
SGL 1s stemma i vesentlige trek er rigtigt, og at det ikke kan 
skyldes nogen tilfældighed, men - med Gösta Holms ord - má bero 
pá "command of the methods now accepted in modern stemma con- 
struction, including the rule of communal and distinctive er- 
ror" (1972:60). 

Perfekt er dette arkaiske stemma dog selvfalgelig ikke. Ud- 
over de ovenfor pápegede svagheder kan nævnes den at det afbil- 
der en utvetydigt lukket recension, og at overleveringen ifslge 
Froger (1978:187) i virkeligheden er áben, d.v.s. kontamineret 
(hvad selvfalgelig ikke kan komme bag pá nogen der kender til 
nordiske landskabslovhándskrifter). Ved at tilslere dette for- 
hoid synes 1827-stemmaet at vere mere primitivt end et andet af 
de meget arkaiske stemmaer, tyskeren Friedrich Ritschls fra 1832 
over et byzantinsk florilegium; her er kontaminationen kommet 
til udtryk, og hvis overleveringen virkelig er kontamineret, g- 
ger det naturligvis stemmaets representativitet at dette for- 
hold ogsá er afbildet; Ritschls stemma fortjener sáledes ikke 
uden videre stemplet ‘allerprimitivest blandt alle de gamle 
stemmaer” som Gösta Holm giver det i sín afhandling (1972:76; 
jf. Timpanaro 1971:47).’ En anden nævneværdig svaghed er ende- 
lig tidsaksen, som hverken Gösta Holm elier Froger ojensynlig 
Finder metodisk problematisk. Den er naturligvis ogsá praktisk 
nok, for sá vidt som den samtidig med slægtskabet oplyser om 
nandskrifternes datering. Men konstruktionen har implicite en 
skavank, som man godt kan undre sig over at udgiveren Schlyter
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ixke har været generet af, nár man vetænker, at han som lovende 
19-árig havde taget doktorgraden í matematik i Rostock (jf. Wi- 
sén 1890:141f.): den, at hyparketyperne spærres inde i punkter. 
Det er nu en gang hyparketypers natur at være abstrakte sterrel- 
ser og kun at kunne dateres relativt, og det er pá en tidsakse 
afsatte punkters natur at være konkrete og absolutte. Det er 
altsá rene og skære postulater, at fx *HKM ligger ved ár 1350 
ifelge stemnaet, *HKMGN ved ár 1328 (7) og "CL ved 1295, og som 
sádanne har de ingen interesse overhovedet (jf. i avrigt Haugen 
1985: 57f. om 1827-stemmaets overkonkretion). 

* 
Det trods alt positive svar pá det forste af de her diskute- 

rede spergsmál trekker uvilkárligt det andet spergsmál med sig: 
hvordan har dette stemma fundet ind i en bog der udkom í Stock- 
holm i 1827 og indeholdt en svensk landskabslov? 

Under omtalen af de stemmaer som Timpanaro regner for ver- 
dens ældste siger han - rent profetisk, forekommer det den bag- 
Kloge der kender Gösta Holms afhandling — , at det udmærket kan 
tænkes, at Zumpta stemma fra 1831 viser sig at have en forgenger, 
men at denne forgænger næppe kan tænkes at vere mere end nogle 
fá ár ældre (jf. Timpanaro 1971:44 note 135). Timpanaro má alt- 
sá mene, at betingelserne for at skabe et stemma fgrst har været 
til stede just ca. 1830. 

Hvad det er for betingelser, giver Kenney (1974:102) et bredt 
vue over. Han nævner som en forste foruðsætning den tilgænge- 
liggerelse af selve hándskriftmaterialet som de forbedrede sam- 
ferdselsmuligheder i Europa plus den nye, og bedre spredte, vi- 
den om handskrifternes opholdssteder og karakter plus opfindel- 
sen af fotografiet i det 18.-19. árhundrede havde medfert. Etab- 
leringen af den historiske paleografi som videnskab (i det 18. 
Arhundrede) er ifalge Kenney en anden nodvendig foruðsætning, 
og en tredje det 18. árhundredes betydelige landvindinger in- 
den for den græsk-nytestamentlige tekstkritix, hvor de kaotiske 
overleveringsforhold med hándskrifter i tusindvis tidligt havde 
tvunget udgiverne til en vis systematisering. 

Timpanaro har fokuseret pá den sidste af disse forudsætnin- 
ger, som da ogsá forekommer langt vigtigst. At demme efter hans 
fremstilling T971:12-20) er stemmaets idé forud for stemmaet 
selv klarest udtrykt hos den tyske teolog Johann Albrecht Ben- 
gel (1687-1752). Han var pietist og kiliast, d.v.s. tilhænger 
af troen pá et forestáende tusindársrige pá jorden. Ved sind- 
rige beregninger ud fra udvalgte passager af Johannes’ Ábenba- 
ring (iser kap. 13 v. 18) havde han fastsat tusindarsrigets 
indtræden til den 18/6-1836 (jf. bl.a. Funk 1887:378); men den 
for ham seregne kombination af dyb religigs bekymring og skarp- 
sindighed i regnekunsten farte ogsá til andre og alt andet end 
futile resultater. Da hans pietistiske tro pá inspirationsdog- 
met var blevet anfægtet af de ca. 30000 varianter som englænde- 
ven John Mill havde publiceret i sin udgave af det greske Nye 
Testamente i 1707, opdagede han til redning for gin sjelefred, 
at varianterne ikke kunne true nogen evangelisk lere, nár blot 
de blev vejet i stedet for talt (jf. Metzger 1964:112). Bengel 
overvandt m.a.o. det som Rubow (1938:88) kalder "Pluralitetens 
Trolddom", idet han erkendte at om en læsemáde end er aldrig sá 
hejfrekvent, gelder den kun for én, hvis den befinder sig inden 
for én og samme hándskriftgruppe. Í sin udgave af det græske 
Nye Testamente taler han ligefrem om familias, tribus nationes- 
gue af hándskrifter (her citeret efter Griesbach 1706: *4v), og
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i næsten samme ándedrag nævner han sá naturligt nok som en mu- 
lighed, at hele den nytestamentlige overlevering en skenne dag 
sammenfattes oversigtligt i en tabula gehealogica, aitsá uden 
tvivl et stemma. Nar han ikke selv forsegte sig, skyldes det 
máske ixke alene opgavens uoverkommelighed, men ogsá dens kon- 
troversielle karakter. Skent hans fromhed, ortodoksi og heje 
morai var almindeligt anerkendt, blev han p.gr.a. sine tekst- 
kritiske sysler forfulgt som en fjende af den hellige skrift 
(jf. Metzger 1964:113); deraf vel resignationen: "Sed manum de 
tabula, ne risuum periculo exponatur veritas" (citeret efter 
Griesbach ibid.). - Ingen af Bengels efterfolgere i anden halv- 
del af det 18, árhundrede kom sá tet pA stemmaet som han selv; 
men de fortsatte vel at mærke efter hans retningslinjer (if. 
Timpanaro ibid.), og det er værd at minde om, at just kernen i 
Bengels tekstkritiske program - bemærkningen om hándskriftgrup- 
perne og den genealogiske tabula - er citeret i fortalen til 
Griesbachs anden udgave af'Novym Testamentvm Graece" fra 1796 
(loc. cit.). 

Nar tiden netop omkring ár 1830 siges at have været moden 
for konstruktionen af stemmaet og der dukker et stemma op í en 
bog fra 1827, má man naturligvis regne með at det ikke er nogen 
tilfeldighed, men et udtryk for at bogens ophav har befundet 
sig i tekstkritikkens datidige avantgarde. Men passer en bog 
der indeholdt en svensk landskabslov og udkom pá et sted som 
tilsyneladende lá fjernt fra tidens filologiske brændpunkter i 
Midteuropa og England virkelig ind i dette monster? 

Ifelge den almindelige opfattelse (Gösta Holms) er stemmaets 
ophav SGLs navnkundige hovedudgiver Carl Johan Schlyter, der 
fik en lang levetid beskáret (1795-1888) og hvis levnedsleb er 
serdeles velbelyst (ferst og fremmest Wisén 1890, der er kilde 
til alle felgende biografisk-historiske oplysninger vedrorende 
Schlyter, hvis ikke andet er anfert). Han var uddannet jurist, 
promoveredes til juris utriusque doctor (d.v.s doktor i bade 
svensk og romersk ret) i Lund i 1820 og ville utvivlsomt vere 
sláet ind pá embedsbanen, hvis ikke han var blevet vraget frem- 
for en ung pilt (som han selv udtrykte det, 1847:71), da han 
segte sit forste embede. Netop pá det tidspunkt dominerede den 
Montesquieu- og Herderinspirerede historiske skole inden for 
retsvidenskaben i Sverige, og den havde fáet behovet for en ny 
udgave af de svenske landskabslove til at foles akut (jf. iser 
Almquist 1945:6f., 8ff.). Da Schlyter gerne ville vende tilbage 
til videnskaben og hans doktorstudium i hej grad havde veret 
retshistorisk orienteret, var det naturligt, at man satte ham 
til udgiverhvervet (1822), forst forsergedes han af treárige 
kongelige bevillinger, siden via forskellige universitetsstil- 
linger, senest og længst et professorat í lovkyndighed í hans 
ungdomsby Lund. 

P4 Schlyters tid var afstanden mellem retsvidenskab og fi- 
lologi ikke sá lang som nu; jurastudiet fordrede fx dokumen~ 
tation for omfattende kundskaber i bade latin og græsk, og i 
latin endda bade mundtlig og skriftiig (jf. fx Wisén 1890:133~ 
139). Der er sáledes ingen tvivl om at Schlyter, som havde ind- 
kasseret sine læreres uforbeholdne lovord i de filologiske dis- 
cipliner, var fuldt ud i stand til at felge med i tidens frem- 
skriðt pá filologiens omráde, den bibelske sável som den klas~ 
siske filologis. Og at han i al fald i sin haje alderdom fax- 
tisk gjorde det, fremgár klart af en række indlæg (Schlyter 
1874-1875) fra den debat som 1873-praveoversexttelsen af det
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Nye Testamente uðlaste i Sverige. Her (fx op. cit.:142ff., 207) 
viser han sig ikke alene at færdes njemmevant i én af de nyeste 
udgivelser inden for den græsk-nytestamentlige tekstkritik, ty- 
skeren Constantin von Tischendorfs editio octava critica maior 
af det Nye Testamente fra 1869-1872, men ogsá at have et skarpt 
blik for, hvad senere bibelkritikere iser har bebrejdet Tischen- 
dorf: at han lá i den grad pá maven for sin egen sensation, den 
nyfundne, men meget arkaiske Codex Sinaiticus (dateret til ca. 
350), at han kom til at tillegge den for hej tekstkritisk ver- 
di (jf. Metzger 1964:127). 

Echlyters interesse for bibelfilologien, der ferst er sent 
dokumenteret pá tryk, skal næppe (kun) ses som et biprodukt af 
hans mere end So-árige beskæftigelse med de svenske landskabslo- 
ve i tekstkritikkens tjeneste. Den horer utvivlsomt (ogsá) sam- 
men med en fra hans tidlige manddom veldokumenteret interesse 
for Bibelen í almindelighed og bibeloversettelser i særdeleshed, 
og den igen med hans ligeledes veldokumenterede livslange og 
dybt rodfestede religiase engagement. Dette havde í Schlyters 
ungdom taget varigt preg af lundeprovsten og sjelesergeren 
Henric Schartau (1757-1825), der er en forgrundsfigur i syd- 
vestsvensk kirkeliv til langt op i dette Arhundrede; hang sto- 
re og rent posthume forfatterskab blev i ovrigt hovedsagelig 
befordret til trykken af Schlyter (jf. fx Holm-Modéer 1979: 
[25f.]). Blandt Schartaus teologiske forudsetninger viser den 
ovennævnte Johann Albrecht Bengel sig at vere én af de allervig- 
tigste; Schartau er blevet karakteriseret som bibelteolog af 
Bengels skole (jf. Hagglund 1925:62), og hans udgivne breve vid- 
ner om optagethed af Bengels kiliastisxe teorier og gvrige bi- 
beludlegninger samt tilslutning til Bengels kritik af den afart 
af pietismen som han regnede herrnhutismen for at vere (jf. í- 
sær Schartau 1828:104f., 115ff., 162f. sammenholdt med Huge- 
lund 1925:47£f.). 

Schlyter har altsá siden sin tidlige ungdom stáet indenfor i 
en religigs kreds for hvem pietisten og bibelkritikeren Johann 
Albrecht Bengel var et utvivlsomt fortroligt bekendtskab. At 
Bengel var det ogsá for Schlyter personligt, bevidnes af et do- 
kument der nu opbevares pá universitetsbiblioteket i Lund og i 
allerhgjeste grad fortjener nojere detektivisk studium: ordens- 
mennesket Schlyters fortegnelse over accessionen (fra ca. 1810 
og frem) í sit eget righoldige bibliotek (Lunds Universitetsbib- 
liotex Biogr.Sv. Schlyter, C.J. 3). Bengel figurerer her med ad- 
skillige numre, som vist nok alle tilherer bogsamlingens ældre 
lag. Han er desværre ikke repræsenteret ved sit bibelkritiske 
forfatterskab, men nok ved en oversættelse af det Nye Testamen- 
te, hvori bibelkritikken selvsagt har sat sine spor (jf. fx 
Bengel 1753:XIIIf.), foruden ved adskillige eksemplarer fra den 
kiliastiske og herrnhutisk-kritiske del af forfatterskabet ("Or- 
do temporum" fra 1741; "Abriss der sogenannten Brtidergemeinde" 
fra 1751, ogsá i svensk oversættelse fra 1797; "Sechzig erbau- 
liche Reden tiber die Offenbarung Johannis. Neue Auflage" fra 
1768; "Erklarte Offenbarung Johannis" 1758). I accessionsfor- 
tegnelsen er der ydermere bibeludgaver og -oversættelser i næng- 
de, ogsá fornemme gamle stykker fra 1500- og 1600-tallet - Schly- 
ter synes nærmest at have været bibelsamler om en hals. Mest be- 
mærkelsesværdig er vel den ovennævnte anden udgave af Griesbaclis 
"Novym Testamentvm Graece" fra 1796, i hvis prefatio summen af 
Bengels tekstkritiske erfaringer som nævnt er citeret, og í 
hvis prolegomena tekstkritikkens hidtidige resultater er sam-
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menfattet i udmærket didaktisk forn (ifelge Timpanaro 1971:20 
m. note 65); denne udgave er næppe indg&et i samiingen for 1827, 
da SGL 1 udkom, men mA være kommet til kort efter, og kan natur- 
ligvis godt have været bade kendt og benyttet af Schlyter, far 
han anskaffede den (jf. at han ikke synes at have ejet Tischen- 
dorfs editig octava, som han aog flittigt citerer í bibelover- 
sættelsesdebatten). 

Al sandsynlighed taler sáledes for, at Schlyter har haft fo- 
ling med den internationale tekstkritixs avantgarde pá ást tids- 
punkt da SGL-stemmaet var pá bedding. Hvis han er dets ophavs- 
mand, sá skyldes det ikke nogen mærkværdig tilfeldighed, men et 
sandt udslag af hans fornemmelse for hvad der rerte sig í tiden. 

* 

Det er dog et spergsmal - her det tredje som skal dreftes - 
om Schiyter overhovedet er stemmaets (ene)ophavsmand. For SGL 1 
er efter sit eget vidnesbyrd ikke udgivet af Schlyter, men af 
doktorerne H.S. Collin og C.J. Schlyter i fællesskab. At der fi- 
gurerer en medudgiver, fremgár hos Gösta Holm (1972) kun af un- 
derteksten til en helsidesgengivelse af stemmaet; i selve af- - 
nandlingen er Collin nevnt (op. cit.:48) som Schlyters rejse- 
kammerat pá den rundrejse til biblioteker og bogsamlinger, hvor- 
med udgivelsesarbejdet indledtes, nelt efter det klassiske mon- 
ster, í avrigt siet ikke. 

At Gösta Holm (1972, i en smule mindre grad 1976:Editor’s Pre- 
face og Holm-Modéer 1979:[13]) har underbetonet Collins eksistens 
er forstáeligt nok, for sá vidt som det er værket SGL i dets hel- 
hed han beskriver. Schlyter er trods alt eneudgiver af de 11 af 
værkets 13 bind, han var sikkert ogsá den der ferst blev invol- 
veret í projektet, máske den der oprindelig skitserede planen 
for udgivelsen (jf. bl.a. Hamnarskjöld 1886-1894:651f.) - en 
plan som blev overholdt uden nævneværdige udsving fra grundlæg- 
gelsen af værket i 1822 til afslutningen af sidste tekstbind í 
1869 - og endelig máske den der forte pennen í samtlige indled- 
ninger, indbefattet de to ferste binds; ortografien her kan vist 
ial fald identificeres som Schlyters, ikke Collins. 

Hvis man snævrer synsvinkelen ind til alene at omfatte SCLs 
forste og andet bind, ændrer proportionerne sig dog alligevel. 
Værket fremtræder tydeligt som resultat af et parlab mellem to 
indbyrdes absolut solidariske udgivere. Dedikation, indledning 
og andre udenverker er affattet i vi-form og underskrevet af 
begge, hvorimod udenverkerne i de senere bind, som Schlyter al- 
ene stár for, er affattet i deg-form, Indledningen til tredje 
bind giver forklaringen pá skiftet (SGL 3:LXXVII-LXXIX) i form 
af Schlyters lille, men meget smukke nexrolog over Collin; den 
oplyser, at Collin var afgaet ved deden i 1833 efter árs svage- 
lighed og tapper kamp mod sygdommen. Schlyter fremhæver sin kol- 
legas eminente dygtighed og udtrykker háb om at han selv, trods 
tabet, má være í stand til at fuldfere verket pá dets oprinde- 
lige, hoje ambitionsniveau. Her foreligger altsá Schlytsrs egen 
forsikring om, at Collin nærmest var hans siamesiske tvilling 
sow udgiver, og stort nærmere kommer man næppe svaret pá hvor- 
dan de to fordelte arbejdet imellem sig. Det har í al fald kid- 
til vist sig forgæves at lede efter entydige vidnesbyrd i sene- 
re indledninger og andre udenværker til SGI, í Schlyters samlede 
juridiske afhandlinger (trykt í to bind), i den eneste af Col- 
lins trykte afhandlinger som det kunne vere relevant at kigge i, 
samt í stakkevis af breve til og fra Schlyter og fra Collin - 
vrevene til ham er ikke bevaret. To af Schlyters biografer (Wi- 
sén og Hammarskjöld) eser af hans tilsyneladende temmelig udfor-
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lige selvbiografiske optegnelser (if. Wisén 1890:119 og pass. org 
Hammarskjöld 1886-1894:643), og det sá flittigt at man af deres 
tavshed fristes til at slutte tilbage til Schlyters egen i dette 
spergsmál; optegnelserne selv har ikke kunnet spores trods hen- 
vendelse bade til svenske biblioteker og familien, men de være 
hermed efterlyst. 

Vil man nerme sig en mening om hvorvidt Collin kan tenkes at 
have ansvar elier medansvar for SGL-stemmaet, synes vejen da at 
matte gá over de data der findes vedrerende hans levaed (iser 
BGL 3 loc. cit., Holmbdck 1929, Norman 1944). 

Son Schlyter var han uddannet jurist og promoveret til juris 
utriusque doctor i Lund i 1820; foruden, og forud for, retshisto- 
rien havde han den almene "hushállúingsvetenskap" (d.v.s. (na- 
tional )gxonomi) som sin kæphest, og han siges at have publiceret 
arbejder pá dette felt der var langt forud for deres tid. - Ved 
at have taget samme uddannelse som Schlyter har Collin utvivl- 
somt ogsá været udrustet med tilstrækkelige forkundskaber til at 
kunne felge med inden for klassisk og græsk-nytestamentlig fi- 
lologi. 

Hermed er dog ikke alt sagt om hans humanistiske baggrund. 
Han var fedt fire ár fer sin promotionskammerat Schlyter, i 1791, 
og havde anvendt de fire 4r ekstra, hvori han var under uddan- 
nelse, pá et humanistisk studium fort frem til den hgjeste aka- 
demiske grad, magistergraden; undervejs havde han bl.a. dispu- 
teret (i datidig forstand) pá et nordisk-historisk og et græsk- 
lingvistisk emne (jf. bl.a. Holmb&ck 1929:738). 

Hvad formelle forudsetninger angár, har Collin sáledes stáet 
mindst lige sá sterkt rustet til de filologiske sysler som Schly- 
ter, ja, vel snarere stærkere, og det kunne jo sá blot være for- 
di Schlyter tilfældigvis fik lov at leve lengere, og fordi flere 
facetter af hans lív ligger belyste, at man har gjort ham til 
stemmaets konstrukter. Der tænkes selvfelgelig iser pá hans pá- 
viselige eksistentielle og professionelle engagement i bibel- 
kritikken, i evrigt den gammeltestamentlige fuldt sá vel som 
den nytestamentlige. 

Om Collins bibelfilologiske engagement kan man ifelge sagens 
natur ikke vide meget. Tankevækkende i sá henseende er dog en 
passage i 4. del af "Lunds Stifts Herdaminne". Her berettes det 
(Cawallin 1857:310) om en vis herredsprovst Jeppa Collin, fadt 
1740 og ded 1820, at "Han hade utmörkta predikogáfwor och hördes 
sdrdeles gerna wid sjuksöngar. Hans charakter war gudsfruktan, 
allwar i allt, hwad han féretog, uppriktighet, fasthet och pá- 
litlighet. Han hade goda studier, men tálde aldrig nágot berda 
för lörðom. Sönerna underwiste han sjelf, i början ensam och 
derefter med bitrfde. Afwen sedan de skickades till publik sko- 
la, fortfor han att underwisa dem pa det sdtt, att han dels gaf 
dem ráð huru de skulle studera, dels hwar wecka skickade dem pá 
posten analys af den stundande Söndagens grekiska evangelium". 
Blendt sennerne nævnes Hans Samuel Collin, juris doctor og ad- 
junkt ved Uppsala Universitet, endda med hedrende omtale som 
“högt aktad för grundlig l8rdom och den ddlaste charakter" 
(op. cit.:311). 

Skulle man pá disse præmisser preve at tildomme nogen ophavs- 
retten til historiens formentlig forste stemma, má det vel vere 
rigtigt at sige, at sá lenge der ikke er eftervist noget direkie 
udsagn, som taler til fordel for enten Schlyter eller Collin, si 
m4 1827-stemmaet blive stáende som produkt af et samarbejde meli- 
lem to personer der har været sá kongeniale som man overhovedet
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kan blive. Hvor Froger i sin tidligere nevate anmeldelse slutter 
af med at indstilie, at den lachmannske metode tager navnefor- 
andring til den schlyterske (1976:188), der kunne man alterna- 
tivt foresla, at den sá lenge ixke andet er pávist kaldes den 
collin-schlyterske metode. Men det ville vel egentlig være en 
uretfærdighedshandling over for Bengel, Zumpt og alle de andre, 
som ifglge Timpanaro hver iser, og delvis uafhængigt af hinanden, 
har ydet deres bidrag i en ret beset ganske gradvis udvikling 
inden for tekstkritikkens historie. 
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