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KLOSTERPLANEN I MARIBO 
AV 

B E R T I L B E R T H E L S O N 

U
nder 1400-talets al lra tidigaste år hade drottning Margareta 

skänkt gods till ett kloster på Lolland i Danmark . Ur

sprungligen kretsade hennes t ankar kr ing benediktiner-

orden, men planen ändrades och drottningens välvilja över

gick till Birgi t tas då ännu unga svenska dubbelklosterorden. Hon 

hann emellertid aldrig själv förverkliga tanken på en dansk dotterstif-

lelse. Den upptogs i stället av konung Er ik av Pommern, som enligt 

vadstenadiariet »dagen före Sankt Er iks dag» 1413 kom till Vadstena 

»med stor andakt, ty han kom till fots från Skeninge ända hit, och 

han lovade att fullända byggandet av Vadstena kloster. Dessutom 

lovade han även att bygga ett nytt kloster på Laaland av Sankta Bir

gittas orden, vars första grundande dock drottning Margareta hade 

gjort före sin död, och därför begärde han av her r konfessorn och 

bröderna att få inträda i brödernas kloster tör att få en förebild och 

ett mönster, hurusom detta kloster på Laa land skulle byggas.»1 Tre 

år senare meddelar diariet att två prästerl iga bröder och en lekbro

der på konungens begäran begivit sig till Danmark för att grunda 

det nya klostret. Något senare samma å r avsändes två sys t ra r och 

ytterl igare två bröder dit. F le ra uppgifter både i diariet och annor

städes bekräfta att klosterbygget i Maribo snar t kommit i gång och 

att det möttes med stort intresse även från dansk sida. Man tycks ha 

ansett 1416 som det egentliga grundläggningsåret , ehuru den påv

liga bekräftelsen erhölls två å r senare. Den av påven påbjudna offi-

1 V a d s t e n a k l o s t e r s M i n n e s b o k . »Diarium Vazstense», utg. 
1918 av Birgittamuseiföreningen i Vadstena under red. av Andreas Lind
blom. — C. M. S m i d t , Brigittinerklostret i Maribo (Aarbeger for Nor
disk Oldkyndighet og Historie 1935), s. 225 ff. För kännedomen om Maribo 
kloster hänvisas till Smidts uppsats samt till V i l h . L o r e n z e n , De 
danske Birgittinerklosters Bygningshistorie, Köpenhamn 1922. 
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ciella stadfästelsen från biskopens sida av anläggningen såsom ett i 
vederbörlig form gestaltat och organiserat birgiltincrkloster följde 
dock först 1439. Emellertid får man räkna med att byggnadsföretaget 
igångsatts relativt tidigt. Påvebrevet 1418 nämner att konungen grun
dat och uppfört åtskilliga byggnader av olika slag. Men arbetet tog 
naturligtvis mycket lång tid i anspråk. Kyrkan stod icke fullt färdig 
förrän omkring 1470. 

Klosterkyrkan i Maribo finns bevarad i lika gott skick som mo
dertemplet i Vadstena. Släktskapen mellan de båda byggnaderna är 
omisskännlig, ehuru den danska kyrkan mindre bokstavligt ansluter 
sig till Birgittas föreskrifter än den svenska, som ju tillkom i direkt 
anslutning till ordensstiftarinnans direktiv. Kyrkorna äro ungefär 
lika långa. Mot de fem kvadratiska valven i vart och elt av de tre lika 
breda skeppen i Vadstena svara i Maribo åtta rektangulära valv i 
varje skepp. Det breda mittskeppets valv äro utdragna i nord-sydlig 
riktning, de smala sidoskeppens däremot i öst-västlig. I stället för det 
ensamma kvadratiska korvalvet i Vadstena finna vi i Maribo två 
rektangulära valv i koret, som — i överensstämmelse med förebilden 
— är beläget i väster. Maribokyrkan har trots olikheterna i valv-
systemet och skeppens måttstörhållanden genom den enhetliga an-
fangshöjden bevarat åtskilligt av den hallkaraktär, som i Vadstena är 
avgörande för rumsintrycket. Motivet med de invända läktargång-
arna, vilka i Vadstena tillkommo för att skapa förbindelse mellan 
brödrakoret i väster och systrakoret i öster samt mellan detta sist
nämnda och systrarnas klausur norr om kyrkan, upptogs även i 
Maribo men gavs där en mera genomförd arkitektonisk utform
ning. Ett par viktiga olikheter mellan kyrkorna finnas dock: bygg
nadsmaterialet är i Maribo tegel; i Vadstena äro endast valven av 
tegel, under det att kyrkan i övrigt är uppförd av kalksten. Till den 
normala birgittinerkyrkan hörde icke något torn, men ett dylikt till
fogades i Maribo väster om koret; det nuvarande tornet är icke ur
sprungligt men byggt på det gamlas grund. 

Hela klosterkomplexets planläggning i Vadstena är i allt väsentligt 
känd, även om den exakta användningen-av vissa lokaliteter icke kan 
fastställas. Även beträffande Maribo äro vi i den lyckliga situationen 
att kunna rekonstruera en stor del av klosterbebyggelsens plan, fast
än intet mer än kyrkan bevarats till våra dagar annat än i form av 
ruiner. Viktiga — ehuru naturligt nog inte i detalj pålitliga — upp-

II — Fornvännen 1945. 
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lysningar lämnar en teckning från 1677 i Resens atlas.2 Vid olika 
tillfällen ha grävningar lämnat besked om vissa partier av kloster
komplexet. Avgörande för vår kännedom om dettas utformning äro 
emellertid arkitekten C. M. Smidts noggranna och omfattande under
sökningar inom nunnekonventets område.3 Det har för författaren 

^ • _ _ • _ — ^ i . . i ip-.-.' 

Fig. 1. 
Maribo kloster. Teckning i Resens atlas 1677. Efter Smidt. 

Maribo Convent. Drawing in Resen's atlas, 1677. After Smidt. 

av dessa rader varit utomordentligt värdefullt att under Smidts led
ning lära känna hela klosteranläggningen i Maribo och därvid taga 
del av hans resultat. 

I Maribo återfinna vi den karakteristiska grupperingen av bygg
naderna och uppdelningen av området omkring kyrkan: i norr lågo 
systrarnas och i söder brödernas hus; liksom i Vadstena voro för 

! Publ icerad bl. a. av S m i d t i anf. arb. s. 229. 
8 En ful ls tändig redogörelse å ter f innes i Smidts anf. arb . 
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övrigt dessa anläggningar något förskjutna mot väster, så att den 
nödvändiga praktiska förbindelsen mellan de båda konventen där 
kunde skapas. Området i öster, där staden växte upp, var upplåtet åt 
menigheten, ehuru brödernas längst i söder belägna trädgård uppen
barligen sträckt sig mycket långt även österut. 

Medan vadstenanunnornas byggnader grupperade sig omkring en 
enda huvudgård norr om kyrkan och därutöver bildade ett oregel
bundet komplex längre västerut, samlade man i Maribo systrarnas 
hus omkring två skilda gårdar, den ena omedelbart norr om kyrkan, 
den andra väster om den förra. Kedan en blick på planlösningen vi
sar en påtaglig överensstämmelse mellan den östra gården i Maribo 
och huvudgården i Vadstena. Den danska anläggningens mått voro 
mindre men den synes ha ägt en regelbundnare utformning än den 
svenska förebilden. Den har bestått av sammanhängande byggnads
längor runt alla fyra sidor, sålunda även i söder, parallellt med kyr
kan. Nord- och västlängorna ha varit bredast och torde kunna beteck
nas som direkta motsvarigheter till vadstenagårdens båda stora hus 
i motsvarande väderstreck. Sydlängan är helt och hållet en nyhet i 
Maribo. Dess fortsättning österut har otvivelaktigt innehållit systrar
nas världsport, d. v. s. deras förbindelse med människorna utanför 
klostret. I Vadstena var motsvarande anordning inrymd i den östra 
längans södra ända invid kyrkan, d. v. s. på så gott som exakt mot
svarande plats. 

I Maribo har en korsgång sträckt sig runt gården utmed alla fyra 
längorna. Undersökningarna i Vadstena ha blottat spår av en mot
svarande korsgång, men den har sannolikt aldrig blivit helt full
bordad. 

Förbindelsen mellan nunneklostret och kyrkan var i båda fallen 
ordnad på samma sätt: en högtsittande dörr i östra delen av kyrkans 
nordmur ledde till nunnomas läktargång inuti kyrkan och en dörr 
nere vid golvet längre västerut i samma mur passerades av varje sys
ter, då hon som nyinvigd fördes från kyrkan in i klostret och då 
hon som död bars ut därifrån. 

I Vadstena finnas alltjämt i behåll fem öppningar längst nere vid 
marken i korets nordmur, vilka tjänat som biktgluggar för nunnorna, 
som under bikten uppehöllo sig i en särskild liten byggnad invid ko
ret. Dylika gluggar saknas i Maribo, men en motsvarande byggnad 
har funnits i hörnet mellan koret och norra sidoskeppet och har tro-
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ligen varit uppdelad i ett par rum, vilkas mellanvägg ägt anordningar 
för bikten. 

Användningen av de skilda delarna inom den äldsta nunnekloster-
anläggningen kan endast antydas. Smidt räknar även på denna punkt 
med en anpassning till förebilden och antager sålunda att nord
längan innehållit bl. a. kapitelsalen, medan refektoriet befunnit sig 
i den västra längan. Som helhet har denna äldsta anläggning må
hända varit ganska fullständig med avseende på lokaler för olika 
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Fig. 2. 
Maribo kloster. Plan av nunnekonventets omräde. Efter Smidt. 

Marino Convent. Plan of the mmnery area. After Smidt. 

ändamål, men den har näppeligen varit tillräcklig ur utrymmessyn-
punkt, om systrarnas antal ökades till 60, den av Birgitta som norm 
angivna siffran. Därför måste en utvidgning verkställas i en eller 
annan form. Man valde en upprepning av gårdsmotivet och lät därvid 
den äldre västlängan bilda östlänga i den nya delen, vars huvud
byggnad placerades i norr. I dennas västra del inrymdes köket. San
nolikt flyttades också refektoriet lill samma länga. Tendensen att 
förlägga ekonomiavdelningarna till den västra delen av systraklost-
ret är gemensam för Vadstena och Maribo. Men under det att anord-
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ningen i Vadstena inom detta avsnitt verkar ganska tillfällig, har 
man i Maribo tillgodosett de skilda praktiska lokalbehoven efter en 
enhetlig arkitektonisk plan. 

Visserligen kan man numera icke längre med bestämdhet uttala sig 
om gestaltningen av gränsområdet mellan systra- och brödrakonven-
ten väster om kyrkan. Men vissa av Smidt relaterade tidigare utgräv
ningar ha klarlagt att en eller flera byggnader legat rakt väster om 
tornet. Resens teckning är av särskilt intresse för studiet av detta 
parti. Teckningen, som ger en ganska oklar bild av den äldsta går
den, visar fyra längor omkring den större och yngre gården. Läng
orna omkring den senare i öster, norr och väster äro kända genom 
Smidts undersökningar. Den södra har uppenbarligen gränsat mot 
munkarnas område och dess södra vägg har bildat den skiljemur, vil
ken enligt Birgitta skulle löpa från korgaveln västerut mot sjön. Här 
i Maribo har den utgått från tornet, eftersom detta fått sin plats in
till korgaveln. I detta sammanhang kan erinras om att den topogra
fiska belägenheten i Vadstena och Maribo överensstämmer såtillvida 
att vatten utbreder sig väster om klosterområdet, varför uppenbarel
sens ord om muren västerut »mot sjön» äga direkt tillämpning i båda 
fallen. I denna mur skulle enligt Birgitta ett talehus för bröder och 
systrar anordnas. I Maribo bör talehusot ha varit inrymt i den nyss
nämnda, av Resen markerade sydlängan vid den yngre nunnekloster-
gården. Innan bebyggelsen inom detta område fick sin definitiva form 
kan talehuset ha inrymts provisoriskt, t. ex. i tornets bottenvåning. 

I fråga om munkarnas område äro vi helt hänvisade till Resens 
teckning, som visar tre gårdar, vilka sträcka sig från kyrkan och 
byggnaden väster om denna i sydlig riktning till en rad hus i grän
sen mot munkträdgården. Gårdarna avspärras från yttervärlden och 
åtskiljas inbördes genom nord—sydliga murar. Några hus finnas 
däremot icke utmed dessa sidor. I den mån Resens teckning kan 
anses pålitlig vill det synas, som om den mellersta gården skulle ha 
varit den förnämsta. Dess två inramande, murartade längor utgå från 
kyrkan på var sin sida om koret, som sålunda utgör gårdens norra 
begränsning. Båda längorna ha sannolikt formats som täckta förbin
delsegångar, vilka genom på teckningen angivna arkader öppnat sig 
åt både väster och öster. Gångarna ha, i söder anslutits till de båda 
ändarna av en byggnad, vilken förefaller att ha bildat munkarnas 
huvudanläggning. Om man vågar tillmäta teckningens antydan av 
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arkadbågar i bottenvåningen av detta hus någon vikt, kan man må
hända antaga att hela denna mellersta gård (med utnyttjande av de 
två nord—sydliga förbindelselängorna) varit omgiven av korsgångar. 

Öster om här nämnda parti utbreder sig den östra gården i direkt 
anslutning till kyrkans södra långhusvägg. Den begränsas mot öster 
av en mur, som tydligen varit genombruten på åtminstone en punkt 
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Eig. 3. 
Vadstena kloster. Plau över det centrala klosterområdet. 

Vadstena Convent. Plan of the central area of the convent. 

men i övrigt haft massiv karaktär. Gården i väster har otvivelaktigt 
(jänat munkkonventets och därmed hela klosterstiftelsens ekono
miska behov. 

I jämförelse med Vadstena, där bröderna disponerade en enda 
huvudbyggnad sydväst om kyrkan, medan ekonomihus m. m. grup
perats mera tillfälligt i ytterområdena, har munkklostret i Maribo 
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liksom nunneklostret givits en mera arkitektoniskt fast och klart 

grupperad bebyggelse. 

Om man fullföljer jämförelsen mellan olika birgittinerkloster u r 

planlösningssynpunkt genom att vid sidan av Vadstena och Maribo 

studera exempelvis Nådendal,4 blir det tydligt att de grundläggande 

principerna kunna til lämpas i mycket växlande form. I Nådendal äro 

den arki tektoniska enhetligheten och den symmetriska grupperingen 

av anläggningens olika delar mindre framträdande än i Vadstena, 

medan de i Maribo drivits betydligt längre. Man har inom birgittiner-

orden funnit det angeläget att följa så l ikartade principer som möj

ligt vid tillgodoseendet av föreliggande lokalbehov och har därvid 

hållit fast vid den prakt iskt betingade men samtidigt symboliskt me

ningsfulla placeringen av sys t ra rnas och brödernas konventsbygg

nader på ömse sidor om kyrkan , även om en förskjutning, såsom i 

Nådendal, måste ske på grund av terrängförhållandena. Däremot ha r 

man i fråga om detaljerna haft ganska stor frihet. Ett byggnads

schema har existerat och blivit följt, men det ha r aldrig tillämpats 

strängt formellt. Därför kan man icke utan vidare rekonst ruera en 

anläggning av birgittinerorden uteslutande eller ens huvudsakligen 

på grundval av förebilder och analogier. Förs t en hel serie av an

läggningar lämnar tillräckligt material för att möjliggöra en analys 

av det för den svenska klosterorden karakter is t iska byggnadssättet. 

S U M M A R Y 

H E R T I L B E R T H E L S O N : The plan of lhe Convent at Maribo. 

The Brigittine convent at Maribo in Lolland, Denmark, was founded 
from Vadstena during the socond decado of the loth century and exhibits 
a dose relationship to the Swedish mother foundation. The cloister buildings 
are grouped according to the same principles: the nunnery area lay to tho 
north of the church, that of tho monastery to the south. At Maribo, outside 
the chancel gable of the church, a range of buildings oxtonded down towards 
the lake, which corresponds to tho arrangement at Vadstena, and they con-
lained, inter alia, the parlatory cominon to both the nunnery and the mo
nastery. In one respect the Maribo cstablishment differs from the one at 
Vadstena, the convent buildings in the Danish cloister being grouped 
round two regular enclosures, an older one directly north of the church 
— most nearly corresponding to the nuns' onclosure at Vadstena — and a 
somewhat låter one west of the other. Architectonically the monks' 
buildings appear to have been more severely planned at Vadstena, but 
the arrangement was the same in principle. 

4 B. B e r t h e l s o n , Klosterplanen i Nådendal (Fornvännen 1940, s, 
187 ff.b 


