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Mariakor och systrakor i Vadstena 
klosterkyrka 

Av Sara Ekwall 

Planen av Vadstenakyrkans östra korparti 
har alltid varit omdiskuterad. Källorna 
som forskarna haft att utgå från har 
främst varit Birgittas föreskrifter i Revela
tiones Extravagantes, kapitel 28, bildma
terial av kyrkans ombyggnader efter re
formationen samt arkeologiska undersök
ningar på platsen. Ett holländskt träsnitt 
från slutet av 1400- eller början av 1500-
talet, som utger sig för att föreställa en 
birgittinkyrka och in i det sista fått tjäna 
som modell, har bidragit till åtskilliga 
misstag. 

Träsnittet, som förvaras i Kungl. Bib
lioteket i Stockholm, är mig veterligt första 
gången utgivet 1904 av L. Fenger i hans 
arbete Om Birgittinerkirkernes Indretning 
i Vadstena, Maribo og Mariager.1 Det vi
sar ett systrakor i kyrkans övre plan in
byggt i mittskeppets (och norra sidoskep
pets?) andra och tredje trave från öster 
räknat, samt, likaledes i övre planet, i fon
den ett altare på en perrong, dit munkarna 
skulle ha haft tillgång på trappor från sin 
klausur i nedre planets omgång. Mellan 
systrakoret och altaret finns ingen förbin
delse. Träsnittet, flera gånger publicerat 
av Andreas Lindblom, senast i hans Vad
stena klosters öden 1973, ger sig dock ej ut 

1 Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 
Stockholm, häfte 7 och 8. Träsnittet i h. 8, s. 621. 
2 Med tegninger og opmaalinger af arkit. Charles 
Christensen, Köpenhamn. 
3 A.a., s. 66. Vad Lorenzen här säger om ett första 
tempo återgår på Revel. Extrav. kap. 31, vilket tyd
ligen till tiden har föregått kap. 28. 
4 Nådendals kyrka och klosterruiner, Helsingfors 
1922. 

för att föreställa Vadstena klosterkyrka 
utan kan vara en kyrka av ursprungligen 
annan orden, apterad till birgittinkyrka, 
eller, den kan, som Fenger påpekar, vara 
en ren fantasiskapelse, byggd på missför
stånd av Birgittas föreskrifter. Om träsnit
tets proveniens synes ingenting närmare 
vara känt, men Fenger gör vaga för
modanden om att det skulle kunna här
röra från klostret Marienstern i Gouda. 

Medan Fenger stannat i ovisshet om den 
ursprungliga planen av birgittinkyrkan 
sökte en annan dansk, Vilhelm Lorenzen, 
i sin 1922 utkomna monografi De dan
ske Brigittinerklostres byggningshistorie2 

finna problemets lösning genom att upp
ställa tre byggnadshistoriska »tempi». Till 
det första skulle höra ett nunnekor i kyr
kans »0stende» med därunder en enda 
ingångsdörr för lekfolket i mittskeppet. Ett 
andra tempo skulle innebära uppställning 
av jungfru Marie altare vid östväggen un
der nunnekoret och två ingångsdörrar till 
kyrkan i sidoskeppen. Som tredje stadium 
ville han tänka sig flyttning av jungfru 
Mariaaltaret upp i nunnekoret, vilket nås 
på trapporna från munkarnas omgång, 
samt ett altare, obestämt vilket, under 
nunnekoret.3 

Reinhold Hausen förutsatte samma år 
för Nådendals kyrka att endast systrarna 
haft tillgång till koret i övre planet med 
Mariaaltaret, varför han betvivlade en 
uppgift, att en mässhake skulle ha funnits 
för »Vårfrualtaret».4 

Juhani Rinne ansåg att Mariaaltaret i 
Nådendal stått i nedre planet mot öst 
och att systrarna haft sin plats på en läk
tare ovanför. Utom från dörren på läkta-
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ren i norra skeppet har han tänkt sig, att 
systrarna skulle ha haft tillgång till sitt 
kor även från en gång i nedre planet på 
en trappa upp till koret.5 

I sin grundliga avhandling Studier i 
Birgittinerordens byggnadsskick med un
dertitel Anläggningsplanen och dess till— 
lämpning gjorde Bertil Berthelson två re
konstruktionsförslag till kyrkans östparti, 
avseende två olika byggnadsperioder.6 Å 
s. 74 i hans avhandling ses i andra planet 
dels ett systrakor, i norra sidoskeppets 
andra trave från öster räknat, dels ett 
Mariakor i mittskeppets fond, tillgängligt 
från munkarnas klausur i nedre planets 
omgång medelst trappor. Systrarna är ock
så här helt avstängda från altaret i öster. 

På samma uppslag har författaren 
framställt en senare eventuell utveckling av-
kyrkans östparti. Där ses ett kombinerat 
systra- och altarkor i öster, genom en 
läktargång i direkt förbindelse med syst
rarnas entré i norra kyrkomuren. Till al
taret här uppe vill författaren tänka sig 
att en präst haft tillgång genom en övre 
våning till den sakristia, som förutsattes vä
rk belägen mellan strävpelarna i östra ga
velväggen. Till denna lösning har Berthel
son föranletts av Revel. Extrav. 28 och 
liturgiska anvisningar i prior Petrus' Con-
stituciones samt systrarnas Luddarium.7 

Ännu Tore Nyberg i sitt stora arbete 
Birgittinische Klostergriindungen des Mit
telalters (1965) svävar i ovisshet om Maria
altarets placering: »Der Marienaltar 
konnte bisher nicht eindeutig eingefiigt 
werden. Man weiss nicht, ob er in der 
Höhe des Nonnenchores oder niedriger 

5 Naantalin kirkon luostarinaikainen sisustus, i Min
nesskrift vid Nådendals 500-årsjubileum, Hel
singfors 1943. Jag känner Hausens liksom Rinnes ar
beten blott genom Berthelsons avhandling (se fons. 
ovan och noterna he>s Berthelson, s. 70, 346 med not 
1 samt s. 335f. om Nådendals grundande). 
6 Lund 1946, s. 58-69. 
7 A.a. ,s . 74 f. 
8 A.a., Leiden, Nederländerna, s. 39, not 2. 
9 De svenska texterna av Birgittas revelationer citeras 
här enligt C. E. Klemmings utgåva i Sv. fornskrift
sällskapets samlingar, i fortsättn. förkortad SFSS, 
14, 1883-1884. 

stånd. - Der liturgische Zusammanhang 
spricht alierdings dafiir, dass die Nonnen 
den Gottesdienst am Marienaltar auch 
sehen könnten, und dass der Altar wenig
stens nicht unter der Nonnenempore 
stånd.»8 

För att utgå från revelationens ord, av-
Birgitta tolkade som GudsKristi röst, så 
måste förutskickas att forskarna missför-
förstått texten, som här är illa disponerad 
och förefaller nedskriven i inspiration utan 
det prövande förnuftets efterföljande klar
läggning av meningen. Missförstånden 
ligger nära till hands. Så står ordet chor 
i revelationen som homonym för två helt 
olika saker, dels betecknande området om
kring altaret vid nedre planets östmur, 
dels systrarnas sångkor i övre planet. Vi 
kommer att möta vokabeln i ännu en tredje 
och fjärde betydelse. 

Mitt emellan kyrkans båda ingångsdör
rar (på östra gaveln) skall jungfru Marias 
altare (altare beate Virginis) stå, säges i 
revelationen, »j öster möte wägginne (pro
pe parietem ad orientem)», fyra alnar 
i längd och tre alnar i bredd.9 Koret 
däromkring skall vara tio alnar i längd och 
tio alnar i bredd och vara omgivet av ett 
järnskrank. Texten övergår därefter direkt 
till munkarnas omgång: »En wmganger 
skall wara kringom kirkiona innantil wid-
her wägghiana, intäppter mz iärngadd-
rom, haffuandis fyra alna j breddinne in
nan mwren oc gaddrana, J hwilkom klår-
kane magho gänga, Swa at the ey komma 
til folkit, Oc aat trappomen (ad gradus) 
skal ingången wara i jomfrunna marie 
choor (chorum b. Virginis), engin annor 
dör skal wara j them chorenom.» Reve
lationen återgår till järnskranket, fortsätter 
med de båda altarna i söder och norr 
inom munkarnas omgång samt altare 
utanför skranket, där främmande präster 
skola läsa mässor. Nästa stycke ingår på 
de elva alnar höga »stöden» till systrar
nas kor, korgolvets beskaffenhet etc. Man 
har då tagit för givet, att de förutnämnda 
trapporna till »jungfru Marie kor» måst 
gå uppåt till systrakoret, där nunnorna 
skulle sjunga sina tidegärder till Marias 
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ära. Och otvivelaktigt har, som vi strax 
skall se, också däruppe funnits ett altare, 
så gott som säkert även det ett Mariaal
tare. Men vi har, denna författarinna ve-
terligt, intet exempel på att systrakoret 
verkligen också kallats Mariakoret, vilket 
synes ha varit beteckningen enbart på 
nedre planets altarrum. Latinets grodus 
med betydelsen av såväl trappor som 
trappsteg måste föranleda frågan om det 
inte helt enkelt varit fråga om trappsteg, 
som från munkarnas omgångar lett till 
nedre planets Mariakor. Men därmed 
uppstod, redan för Birgitta, problemet hur 
man skulle undvika en sammanblandning 
av munkar i klausur och den menighet, 
som strömmade in genom kyrkportarna. 

I en äldre latinsk text av kap. 28, vil
ken går tillbaka på en fornsvensk version 
(förmodligen avspeglande Birgittas egna 
formuleringar) i cod. Ups. C 25, heter 
det, att grodus under kyrkans ingångar, 
sub ambobus ostiis, skall leda upp till 
Mariakoret.10 Dessa trappor har alltså först 
gått ned och sedan upp, medan Ghotans 
latinska text uppger, att detta kor skall nås 
på trappor, super ambas ianuas,11 alltså i 
stället för genom en tunnel under kyrkans 
ingångar på en viadukt över dörrarna. Det 

10 Sub ambobus ostiis sint grodus in ascensum chori heale 
Virginis. Citerat enligt Den heliga Birgittas reue-
laciones Extrauagantes utg. av L. Hollman i SFSS, 
Ser. 2, Latinska skrifter band V, Uppsala 1956, 
s. 140, noten vid rad 40 samt s. 104 ff. 
11 Super ambas ianuas per grodus ascendendo erit 
ingressus in chorum, a.a., s. 49f., s. 140, noten vid 
rad 40 samt s. 104 ff. 
12 Hollman, a.a., s. 234. 
13 Berthelson, a. a., s. 77. 
14 Svensk översättning är känd genom en handskrift 
i Berlins K. bibliothek under signum Ms germ. 
Fol. 726. Handskriften är utförd av Vadstenanunnan 
Christina Hansdotter Brask mellan åren 1487-1496 
och anses härröra frän birgittinklostret i Danzig, dit 
avskriverskan varit utsänd. Texten utgavs av G. E. 
Klemming i SFSS 14 av birgittinska texter, bd V, 
Stockholm 1883-1884, där Constitutiones upptages 
pä s. 17-53, Lucidarium å s. 59-106. För handskriften 
se s. 149-153. Ett fragment av Lucidariums latinska 
text har publicerats av S. G. Elmgren i Historiallinen 
Arkisto 11, Helsingfors 1868, s. 89-110, under titeln 
Klosterreglor för Vadstena nunnor. Fragmentet anses 
härröra från birgittinklostret Nådendal i Finland. 

Mariakor, som skall nås på trappor, är 
alltså ej systrakoret på nunnornas empor 
utan kretsen kring Mariaaltaret, beläget 
vid östväggen mitt emellan de båda in
gångsdörrarna. 

Man har velat, att den senare texten 
skulle avspegla den slutliga anordningen i 
Vadstenakyrkan, och måhända har den i 
så fall berott på att markbeskaffenheten i 
Vadstena ej ägnat sig för tunnlar. Särskilt 
finner jag den av Hollman återgivna forn
svenska textversionen i cod. Ups. C 25 vara 
belysande: En ambitus skal wara vm kring 
alla kirkiona mz iarngrindom fira alna 
bredher i hwilkom klaerkane mogho 
gänga swa at the kornen aenkte til lekfol
ket. Vndir badhum dorabromen skule 
gänga wara wp i wara frw kor .. .12 

Munkarna når på angivna sätt Maria
koret från sin av järnskrank avgränsade 
omgång i kyrkan utan att blandas med 
menigheten och Mariaaltaret ligger i öp
pen åsyn inför folket, ehuru altartjänsten 
utövas av munkarna inom klausuren på 
andra sidan skranket. När det i samma re
velation talas om de »stöd», som skall nå 
upp till golvet i systrarnas kor, har man 
felaktigt förutsatt, att det fortfarande varit 
Mariakoret som avsetts och att detta och 
systrakoret varit identiska. Jämför Loren-
zens »flyttning» av Mariaaltaret. Av sär
skilt intresse är att se hur Berthelson, obe
roende av här citerade texter, redovisar 
»vissa bomhål i ingångsdörrarnas båghöjd, 
angeende att en träkonstruktion burit upp 
en omedelbart ovanför portöppningarna 
lagd gång»13, motsvarande vad jag här 
ovan kallat viadukter. I stället för Berthel-
sons rekonstruktionsförslag meddelar jag 
här ett annat, som visar hur de båda koren 
i övre och nedre planet bör ha varit be
lägna (fig. 1). 

Hur vill vi då förklara vissa föreskrifter 
i prior Petrus' Constituciones och systrar
nas Lucidarium,14 vilka synes förutsätta så
väl altare som altartjänst i systrakoret? 
Antagandet, att ett altare för prästtjänst 
skulle ha varit beläget på systrarnas läk
tare i avskildhet från menigheten, synes 
mig vara helt främmande för katolsk 

Fornvännen 70 



Mariakor och systrakor i Vadstena klosterkyrka 187 

b2 
N 

bl Ui 

B 

1 

J 

V u 
Fig. 1. Schematisk skiss av östra delar av Vadstena 
klosterkyrka (av Inga Engström efter anvisningar av
för!'.). A. Nedre planet med elen för munkarna ejch 
allmänheten avsedda delen av kyrkan, a Mun
karnas omgång, 4 alnar bred (se Berthelson 1946, 
s. 43, not 18). b Munkarnas viadukter över allmän
hetens ingångsportar och ned till Mariakoret vid 
kyrkans östra vägg. c Jungfru Marias kor, 10x K) 
alnar, med Mariaaltaret, 4 x 3 alnar. B. Övre planet 
med nunnornas del av kyrkan, a Systrarnas omgång 
för sina processioner, b 1 I norra kyrkmurens andra 
valvtravé den breda entré, varigenom de 60 
nunnorna skulle passera till ex;h från systrakoret i 
öster, b2 Abbedissans balkong, c Systrarnas sängkor, 
vars golv skulle ligga 11 alnar över Mariakoret, 
d Från läktaren i norr bör systrarna vid de stora 
Mariafesterna ha kunnat följa och dellaga i mässorna 
i Mariakoret, e I sångkoret nunnornas korstolar med 
högra och vänstra choren och med priorissan främst 
i den vänstra enligt prior Petrus' Constituciones. f 
Mariaaltare sine cura. — Schematic Sketch of the 
Eastern Part of Vadstena Abbey Church. A. Lower 

level with the part of the church allotted to the 
monks and laity. a The monks' ambulatory, 4 cubits 
(see Berthelson 1946, s. 43, note 18) wide, with an 
iron grille separating the me>nks' ctauslrum from the 
lay church. b The monks' viaducts above the 
entrances for the laity and down to the Virgin 
Chancel at the east wall of the church. c The Vir
gin Chancel, 10x 10 cubits, with the Virgin Altar, 
4 x 3 cubits. B. Upper level with the space allotted lo 
the nuns, a The nuns' ambulatory. b 1 The wide 
entrance in the north wall of the second bay. through 
which the 60 nuns passed lo and from their choir 
in the east. b2 The abbess's balcony. c The nuns' 
choir, the floor of which is 11 cubits above the Virgin 
Chancel. d At lhe great festivals of the Virgin il 
should have been possible for the nuns to follow anel 
participate in the masses in the Virgin Chancel. 
e The nuns' choir stalls in the choir with the left 
and right choirs with, according to Petrus' Constitu
ciones, the prioress's place in the left choir, f A 
Mary Altar sine cura. 
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praxis, ja, det skulle med denna separatism 
på det högsta förvåna oss, att Birgitta 
nånsin fick påvens sanktion för sin or
densstiftelse. 

Genom de liturgiska föreskrifterna i 
Lucidarium, huru systrarna »»skulu sik 
haffua i chorenom», får vi en föreställ
ning om hur deras kor varit beskaffat. 
När systrarna infinner sig till matutinen, 
säges det där, skola de med all vördnad 
niga mot altaret, vilket de alltid skola göra, 
när de gå fram om altaret.15 Latinet upp
lyser i ett tillägg vilket altare det är fråga 
om: »devent inclinare cum omni reueren-
cia ad altare, quod est in choro earum»16, 
vilket befinner sig i deras (systrarnas) kor. 
Efter inträdet i koret till matutinen, den 
viktigaste och mest omfattande tidegärden 
som utförligast behandlas i Lucidarium, 
gör systrarna knäfall vid sina korstolar i 
högra och vänstra choren, placerade mitt 
emot varandra. (Här möter alltså det förut 
påtalade ordet i betydelsen av systrar for
merande en sångchor. Även om deras sång 
används uttrycket högra och vänstra cho
ren.) När brödernas maturin är avslutad, 
reser sig alla systrarna på ett tecken från 
»horista», den syster som för veckan har 
uppgiften att leda ceremonielet, och vän
der sig mot altaret i öster. Invecklade tu
rer följer mellan horista, de två »versicula-
rie», som går fram till »pulpitum» vid si
dan om altaret för att, vända mot detta, 
sjunga »versiculi», och de två »rectrices 
chori» som vänder sig mot altaret, medan 
de övriga står vända mot varandra. Rec
trices börjar hymnerna och horista den 
första antifonen. Ett otal föreskrifter om 
växelsång, om nigningar, knäfall och 
korstecken lämnas i Lucidarium till de 

15 Lucidarium, Klemming, a.a., s. 59 f. 
16 Lucidarium, Elmgren, a.a., s. 91. 
17 Lucidarium, Klemming, a.a., s. 68. 
18 Att redan Rinne varit inne på tanken att i systra
koret skulle ha funnits vad han kallar »ett andakts
altare» har jag funnit först sedan min uppsats i sin 
helhet varit färdigskriven. 
19 Breviarium lincopense, Nurnberg 1493. f. 251. Se 
även en modern utgåva av Linköpingsbreviariet i Lau
rentius Petrisällskapets urkundserie V 2:2. Lund 
1953, s. 521. Utg. Knut Peters m. fl. 

olika andaktsmomenten, olika vid olika 
grader i högtiden. Det hela påminner den 
nutida protestanten om de invecklade tu
rerna i en francaise och föranleder en 
förmodan, att vi i tidegärden har att göra 
med en avglans av den antika offertjän
stens ceremoniella danser. Nunnorna, som 
i den tidiga morgonstunden måst skynda 
ned till den kalla och mörka kyrkan, bör 
också ha haft ett starkt rörelsebehov vid 
deltagandet i dessa hyllningar till guda
modern. Det händer, att någon av dem 
insomnar med »läten•». Som vi ser har 
tidegärden krävt ett ej ringa utrymme för 
de sextio nunnornas ceremoniel. lill pul
peten framträder också den »lecliix», som 
läser dagens text ur Sermo angelicus, vil
ken Birgitta ansåg vara dikterad för henne 
av en ängel, medan hon bodde i kardi
nalpalatset vid S. Lorenzo in Damaso i Rom. 

Mot menighetens inblick i sitt kor säges 
systrarna ha varit skyddade genom »grin-
dena» (cancelli), ett galler som å andra 
sidan gett dem själva utblick mot sakra
mentet i kyrkan. Men det varnas för ny
fikenhet och ivrigt användande av denna 
möjlighet, som kan leda deras sinnen till 
syndig åstundan.17 

Hur kan nu altaret i systrakoret ha varit 
beskaffat? Vi förutsätter, att det varit ett 
Mariaaltare med målning eller staty eller 
rent av ett altarskåp, dock att altaret va
rit sine cura, utan prästtjänst.1" Motsatt 
uppfattning beror på en vantolkning av 
Lucidariets föreskrifter om Mariamässan 
»Salve sancta parens», vilken utfördes ef
ter primen, som i sin tur följde omedel
bart på matutinen. Men detta betyder inte, 
som man tagit för givet, att mässan för
siggick i systrakoret. Mässan, som uppla
ges i Linköpingsbreviariet, bör ha utförts 
av bröderna i högkoret eller snarare i 
Mariakoret under systrarnas empor.19 

Ett sannolikhetsbevis för att inget altare 
med prästtjänst funnits i systrakoret, vill 
jag ytterligare se däri, att ingen ceremoni 
vid altaret förekom, när biskopen i säll
skap med confessor och två klerker infann 
sig i koret för att inviga en nyvald ab
bedissa, utan invigningen skedde blott med 
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Fig. 2. Kyrkan i Klostret S. Gaggio. Kapellet med 
Mariaaltarel. Bakom luckeirna e)vanför Mariaaltaret 
systrarnas sängkor. Längst t. h. en öppnad lucka. De 
andra synes vara vridbara. Eller utgöres de bara av 
galler? - S. Gaggio Convent Church. Chapel with 
Virgin altar. Behind the shulters above the altar is 
the sisters' choir. At the extreme right an open 
shutter. The others seem to be turnable or are they 
just grilles? 

biskopens uttalade välsignelse över nun
nan, där hon stod på sin plats i choren. 
Biskop, confessor och systrar gick därefter 
från sångkoret ned i kapitelsalen, där 
systrarna i tur och ordning knäföll och 
lovade lydnad inför den nya abbedissan, 

20 Constitucioncs prioris Petri, Klemming, a.a., s. 21. 
21 Guido Carocci, 1 dintorni di Firenze 11, Fleirens 
1907,s.289. 

22 Diplomatarium Suecanum 7622, band 9. första 
häftet, s. 308 f. I Collijn, Birgittinska gestalter, Steick-
holm 1929, s. 10 f. S. Ekwall, Några spridda källor 
rörande h. Birgittas e>ch cleittern Katarina Ulfsdotters 
vistelse i Italien, Kyrkoh. Årsskrift 1943, s. 3f. 
23 Pejmpeo Litta, Le famiglie celebri d'Italia, vol. X, 
Milano 1874. 

som förblev sittande med den uppslagna 
Regeln i sitt knä.20 

Men, frågar man sig, har då systrarna 
vid de stora Mariafesterna varit helt ute
slutna från mässorna i Mariakoret i ned
re planets östkor? Andreas Lindblom vill 
tänka sig systrakoret utbyggt mellan de 
båda strävpelarna på östväggens yttermur, 
vilket skulle ge systrarna utblick över det 
nedre planets Mariakor i öster. I stället vill 
jag förutsätta, att nunnorna vid Maria
fester liksom vid den dagliga Mariamässan 
flyttat från sitt sångkor i öster till läktaren 
vid norra kyrkoväggen, därifrån de kunnat 
följa vad som försiggick i Mai iakoret nere 
i kyrkan. Detta i enlighet med praxis i en 
från 1300-talet existerande klosterkyrka 
av augustinorden S. Gaggio söder om Flo
rens vid vägen mot Galluzzo och Siena. 

Kyrkan är enligt G. Carocci en av de få 
klosterkyrkor från 1300-talet som i ur
sprungligt skick bevarats till våra dagar.21 

Systrakoret befinner sig också där i ett 
övre plan mittemot högaltaret, Mariakoret 
därunder. Då jag vid ett besök i kyrkan 
1959 anmärkte, att systrarna ju på detta 
sätt ej kunde deltaga i mässorna i Maria
koret, svarades, att de vid sådana tillfäl
len flyttade ned i kyrkan framför Maria
koret (se fig. 2 framställande kyrkans Ma
riakor och där ovanpå systrakoret med sina 
luckor). Det synes mig, att vi här påträf
far en allmän kyrkoplan för kvinnliga 
kloster av augustinorden, vilken ju även 
Birgittas klosterorden underställdes av 
påven. Förhållandet skulle förtjäna en 
speciell undersökning. 

Ehuru vi inte vet, huruvida Birgitta själv 
nånsin besökte Florens, är det åtminstone 
ej osannolikt på grund av hennes vänskap 
med Lapa Acciajuoli-Buondelmonti och 
personliga relationer till Florensbankiren 
Nicola Soderini. I ett brev till fru Lapa 
ber Birgitta och dottern Katarina om häls
ningar och tack till Soderini för hans 
»upprepade utgifter och omsorger» till 
deras bästa. Hälsningar skickas också till 
Soderinis hustru Costanza.22 En av ma
karnas fem döttrar fick namnet Brigida. 
Två andra döttrar, Lagia och Ginevra, 
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namnes, den förra 1370, alltså medan 
Birgitta ännu levde, den andra 1375 som 
nunnor i S. Gaggio.23 Förmodligen har 
Birgitta påträffat samma planering av 
Mariakor och systrakor i många andra 
kloster av Ordo S. Augustini. 

Den utomordentliga roll Birgitta anvi
sade sitt kön i gudstjänstlivet har aldrig 
tillräckligt framhållits. Prästen ensam kun
de förrätta mässoffret och förvalta sa
kramenten. Men genom systrarnas dagliga 
timgudstjänster med matutin, prim, ters, 
sext, non, vesper och completorium til 
jungfru Marias ära utförde de en för birgit-
tinkyrkan väsentlig del av kyrkoijänsten. 

I matutinens tre lektier per dag ur Ser-
mo Angelicus eller tjuguen gånger per vec
ka hördes med lektrisens stämma Birgittas 
egen röst, mäktigt ekande ut i den stora 
kyrkan eller som dämpade meditationer 
inför Guds moder. Att delta var möjligt 
berodde på atl Sermo Angelicus av magis
ter Petrus Olavi, Vadstenas förste general
konfessor, komponerats in i birgittiniitua-
len. Birgitta är på så sätt även författarinna 
till liturgiska texter, vilket inte tillräckligt 
starkt understrukits av hennes kommenta
torer men kan förtjäna att framhållas under 
det internationella kvinnoåret. 

Virgin Chancel and Sisters' Choir in Vadstena Abbey Church 

In Chapter 28 of her posihumous Reve
lations, called Extravagantes. St. Bit gitta 
had given detailed directions about the 
interiör of the church of her order and 
had there allotted monks, nuns and laity 
their stations. But the text was ambigous 
and its sense has been misinterpreted 
up to recent times. A renewed study 
of the hand-written manuscripts gives 
us, however, a clue to the correct solu
tion. 

In addition to the high chancel, the 
monks had their clauslrum in the church 
in an ambulatory enclosed by an iron grille 
and running round the inside of the 
church. The sisters had their choir on a 
gallery in the east. l h e laity, who had 
access to the greater part of the church 
or to that outside the monks' ambulatory, 
entered by two portals in the east. one in 
either aisle. 

At the east wall of lhe church, between 
the two entrances, the altar of the Virgin 
was to stånd inside a chancel, also en
closed in an iron grille and within lhe 
clauslrum of the monks, but clearly visible 
to the laity. The problem fat ing Birgitta— 
and research workers, too—was how tlie 
monks were to reach the altar from their 

ambulatory without having to mix with the 
laity. The fact that communicadon was 
said to have been by sleps, ad gradus. 
has not contributed to solving the problem, 
for such steps have been interpreted as 
going upwards, to the sisters' choir. (For 
that reason, V. Lorenzen suggested that 
the Virgin Chancel was, in a låter phase 
of building, moved from ground level lo 
the sisters' choir on the gallery.) 

The problem may be solved by bearing 
in mind that gradus may mean both Stairs 
and sleps, and by studying the different 
text versions. Thus an old Swedish text 
states that walks under the openinga ol 
the portals were to lead up to the Virgin 
Chancel, while the text of the Ghotan 
edition of 1492 states that the entrance 
to the Virgin Chancel was to be by way 
of stairs above the two portals. That 
the monks at Vadstena really went from 
their ambulatory on the ground tloor bv 
way of a viaduct on a level with the tops of 
the two doorways seems to be confirmed 
by beam holes on a level with the tops e>f 
the portal arches, which Bertil Berthelson 
found during his investigation of the east 
wall of the church. 

It is a fact that the choir in which the 
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sisters daily celebrated in honor of the 
Virgin had a Virgin altar, too, but as far as 
we know this choir was never called 
»Mariakor» or Virgin Chancel. This Virgin 
altar was, however, a sine cura, without a 
priest. In my opinion, an altar service with 
a priest would have implied an unwarrant-
able separatism for the Catholic Church. 
Further proof that no altar service was 
celebrated here lies in the fact that the 
bishop, when present in the sisters' choir 
to bless a new abbess, was said to have per
formed the ceremony at her place in the 
choir, not at the altar. 

The sisters' celebration of the Virgin at 
matins every day included three text read-

ings from Birgit tas Sermo angelicus, so that, 
during the seven days of the week, the 
complete text was read. During the In
ternational WomeiVs Year 1975 it is worth 
mentioning that Birgitta was the author of 
liturgical texts, too, which was possible 
because these texts were included in the 
horary prayer of the Virgin compiled by 
master Petrus Olavi, one of the first con

fessor generalis of Vadstena. At matins, the 
texts were read by the sister who was 
tectrix that week standing at the pulpitum 
before the altar. Through her. St. Bir
gitta^ own voice could be heard as a 
fäint echo or a far murmur from the sis
ters' gallery in the large abbey church. 
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