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Mariamässa och systrakor i birgittinklostren 

Av Tore Nyberg 

I ett bidrag kallat Mariakor och systrakor i 
Vadstena klosterkyrka (Fornvännen 70, 1975, 
s. 184—191) har Sara Ekwall med åbero
pande av de liturgiska arrangemangen i 
San Gaggio söder om Florens gjort gällan
de, att birgittinklostrens mångomtalade ma
riaaltare, vid vilket systrarnas dagliga maria
mässa firades av en av klostrets egna ordens
präster, inte låg uppe på systrarnas läktare 
— deras "kor", systrakoret —, utan nere på 
klosterkyrkans golvnivå, alltså under nunne
läktaren och osynligt från denna. 

Det nya förslaget är intressant. Det avvi
ker från hittillsvarande föreställningar om 
det nämnda altaret, vid vilket den dagliga 
mariamässan firades. Enligt Bertil Berthel-
sons uppfattning, åskådliggjord i två prin
cipteckningar (1947, s. 74—75), skulle det
ta altare placeras i nivå med golvet i nun
nornas läktare. Enligt hans första skiss före
ligger därvid total åtskillnad mellan syst
rarnas läktare och det ställe, där altaret står; 
systrarna kan se över till detta altare, men 
har ingen gång att gå på för att komma 
fram till det. Enligt hans andra förslag står 
altaret på nunnornas läktare, dvs. i deras 
eget kor, som de dagligen använder för ti
degärdens böner. 

Berthelsons båda förslag tillgodoser var 
för sig en sida av de birgittinska regelföre

skrifterna. I det första förslaget respekteras 
principen att nunnornas och ordenspräs
ternas avdelningar i kyrkan skall vara totalt 
skilda från varandra.1 Prästerna har tillgång 
till altaret, där den dagliga mariamässan 
firas, men inte nunnorna, och prästen kan 
från det ställe, dä r altaret står, inte komma 
in i systrarnas kor. I det andra förslaget be
aktas principen att systrarna firar sin egen 
mässa var dag till Guds Moders ä ra ; 2 men 
mot regelns anda och bokstav skulle enligt 
denna lösning ordensprästerna och systrar
na kunna beträda ett och samma område, 
dvs. de två konventens klausurområden skul
le via den gemensamma läktaren ha berö
ring med varandra — om man inte förestäl
ler sig ett galler eller en grind i själva syst
rakoret, som skilde altaret från systrarna, 
något man aldrig hört talas om i det annars 
tillräckligt komplicerade läktarsystemet i den 
birgittinska klosterkyrkan. 

Innan Ekwalls förslag behandlas, kan det 
vara skäl att påminna om det förhållandet, 
att nunnorna aldrig mottog nattvarden un
der själva mässan (nattvardsgudstjänsten). 
De mottog ibland nattvarden efteråt genom 
en särskild öppning, som definieras i ordens
regeln utifrån kriteriet om huruvida man 
bara kan höras, eller både kan höras och ses, 
genom öppningen: 

vers 247 i 
ursprung
liga texten 
(Eklund 1975, 
s. 130) 

tillägg i 
approberade 
texten (ibidem 
s. 169 f.) 

biktfönster: 
sorores confessiones suas 
faciant ad fenestras ita 
ordinatas, quod audiri 
quidem possint, minime 
autem videri. 

. . . . (fenestras) seu 
crates ferreas 

nattvardsfönster: 
Communicare vero debent ad 
fenestras ubi audiri possint 
pariter et videri. 

. . . . (videri), per quas 
et corpus Domini et calix 
possit eis libere ministrar!. 
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Den påvligt godkända texten av 1378 säger 
alltså utöver den ursprungliga versionen, 
att biktfönstren skall vara försedda med 
järngaller, samt att nattvardsfönstren skall 
vara stora nog för att man skall kunna räc
ka brödet och kalken med vin igenom. 

Jag skall inte här gå in på det arkitekto
niska problemet om trapporna, som från 
ordensprästernas omgång runt kyrkans golv
plan skulle möjliggöra deras passage till d d 
mariaaltare, där nämnda dagliga mariamäs-
sa skulle firas: texten vacklar mellan om 
trappan skall gå sub ambobus ostiis, under 
bägge portarna, eller super ambas ianuas, 
över bägge portarna.3 Ekwalls diskussion 
om de båda alternativen är relevant och för
anleder henne till ett nytt rekonstruktions-
förslag (1975, s. 187). Trapporna beskrivs 
här som "munkarnas viadukter över allmän
hetens ingångsportar och ned till Mariako
ret vid kyrkans östra vägg", i den engelska 
texten: "The monks' v iaduds above the en-
trances for the laity and down to the Virgin 
Chancel at the east wall of the church." 

I stället kan problemet behandlas ur funk
tionens synpunkt. Ekwall har berört det med 
utgångspunkt i de liturgiska föreskrifterna 
i Lucidarium. Men det existerar också and
ra källor, som kan bidra till att kasta ljus 
över frågan. Tryggve Lunden fann vid sin 
genomgång av birgittanunnornas tidegärd 
och den dagliga mariamässans texter,4 att 
de båda hade mycket litet med varandra att 
göra. Medan tidegärden är ett självständigt, 
till stor del av magister Petrus Olavi för
fattat och komponerat verk, vari ingår Bir
gittas egen text Sermo angelicus,5 är maria
mässorna ett hopplock av liturgiskt allmän
gods. Tidegärden är en veckoritual, medan 
mariamässornas texter skiftar efter kyrko
årstiden. Endast mässans sekvens ansluter 
till veckodagens innehåll, och de sju se
kvenserna från söndag till lördag motsvarar 
någorlunda grundtankarna i de sju vecko
dagarnas texter i tidegärden.6 Mellan hel
hetsstrukturen i nunnornas dagliga böner 
och deras mariamässocykel finns alltså in
nehållsligt sett en klyfta, som endast sekven
sen nödtorftigt överbryggar. Detta förhål
lande ökar sannolikheten för att man upp

fattat tidegärden och mässcykeln som två 
skilda saker, och därför inte heller ryggat 
tillbaka för att också arkitektoniskt skilja 
systrarnas kor från den plats, där prästen 
skulle fira mariamässan. Då denna skulle 
sjungas, och inte bara läsas, behövde nun
norna i och för sig inte ha fritt synfält till 
det altare, där prästen stod. De skulle ju 
själva inleda mässan med att sjunga Introi-
tus, Kyrie och Gloria; efter dialogen Domi
nus vobiscum — Et cum spiritu tuo med den 
celebrerande prästen, kyrkobönen och det 
avslutande Amen bör prästen ha sjungit 
episteln, nunnorna graduale och allelujaj 
tractus med sekvensen, prästen evangeliet 
osv. Ingen av parterna behövde se varandra 
och, som poängterat, nunnorna mottog inte 
nattvarden i samband med gudstjänsten. 

Ett annat argument hos Ekwall (1975, s. 
188 f.) lyder så: "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 sällskap med confessor och två 
klerker infann sig i koret för att inviga en 
nyvald abbedissa, utan invigningen skedde 
blott med biskopens uttalade välsignelse 
över nunnan, 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, 
som förblev sittande med den uppslagna 
Regeln i sitt knä." 

Detta argument för att systrakoret haft 
ett altare "sine cura, utan prästtjänst" syns 
vid första ögonkastet lätt kunna avvisas. Ab
bedissan blev nämligen faktiskt vigd av bis
kopen och två präster i systrakoret i sam
band med mässa. Detta framgår otvetydigt 
bl.a. av en tysk översättning av reglerna för 
val och invigning av abbedissa i Maihinger 
Hausbuch, ur vilken flera passager utgivits 
i samband med editionen av texter från de 
bayerska birgittinklostren.7 Den här avsedda 
texten utmönstrades i sista stund ur editio
nen, eftersom en jämförande analys av den 
däri omtalade förlagan, ritus vid invigning 
av abbedissa i benediktinklostren, inte kun
nat genomföras. Av denna text framgår, att 
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ordensprästerna i Gnadenberg 1521, kort 
innan boken lades upp, hade sänt ett revi
derat formulär av invigningsritualen till dot
terklostret Maihingen för att följas där fram
deles i stället för den ritus man dittills prak
tiserat. När det gällde avsjungandet av Te 
Deum hade kronisten redan anmärkt detta: 

"aber in dem jar als man zalt M funffhundcrt vnd 
XXI jar schribend vnser besetzer vom Gnaden-
perg her, sy sengend in der wal eines vaters daz 
lobgesang Te Deum in der kirchen mit zusammen-
leuten der glocken wie einer apptisin; solichs wird 
man furhin bey vns auch thon, als bilich ist."8 

Om själva mässan heter det: "Als er nun einget 
in der schwester kor, so solend all schwester ge-
maingklich versamlet sein vnd sten in ire stulen 
im demutiglich naigen. So er get zu dem altar 
sprechende daz confiteor, hebend an zu singen die 
schwestern mit hoher stym solemnipter [sie] totum 
duplex gantz hochzeitlich die mes." Detta var tyd
ligen det normala bruket, som alltid iakttagits. 
Men texten fortsätter: "Es ist auch zu wisen, daz 
wir vil jar, nemlich bey der benedicirung dreier 
oder firer apptisin, gesungen haben daz ampt de 
assumpcione Marie virginis; da hat man vns ein 
genotirz ampt geschickt von dem Gnadenperg, ist 
nach lut der zusatzung vnser heiligen regel an 
dem VII capitel also sprechend: 'Mit solichen se-
gen domit die appt(isin)'." 8a 

Den paragraf i prior Petrus' tilläggsstadgar, 
Additiones eller Constitutiones, som här åsyf
tas, återfinns i textutgåvan av de äldsta till-
läggsstadgarna :9 

"Et ingrediatur episcopus cum confessore in cho-
rum sororum, et ibi consecret electam eisdem be-
nedictionibus, quibus benedicitur abbatissa regule 
sancti Benedicti, excepto quod non habeat bacu-
lum nec benedicitur ei anulus."10 

Åberopande denna paragraf om att abbe
dissan skall vigas med samma välsignelser, 
som används för abbedissan i benediktinor
den, med undantag av stav och ring, har 
nu alltså gnadenbergfäderna undersökt, vad 
benediktinritualen egentligen utsäger om sa
ken. De har så funnit det mässformulär, 
som de nu sänt till Maihingen och som skall 
ersätta det dittills i dotterklostret (och, får 
man väl anta, också i Gnadenberg) tidiga
re använda formuläret Marie himmelsfärds 
mässa. Men mässa har firats i systrarnas 

kor, både före och efter 1521, i sartihand 
med abbedissevigning. 

Hade inte de goda och litet pratsamma 
nunnorna i Maihingen 1522 givit oss ännu 
en liten upplysning om denna gudstjänst-
handling," så skulle Sara Ekwalls argument 
alltså ha måst utgå. Men kronisten i Mai
hingen var angelägen om att allt skulle stå 
väl berett för framtida abbedissevigningar — 
som det inte blev många av; klostrets plund
ring under bondeupproret 1525 gör kröni
kan till ett patetiskt minnesmärke över en 
avslutad epok. (Nyberg 1965, Exkurs D, 
och dens. 1971.) Avsnittet om abbedissevig
ningen lydde ursprungligen så: 

"Als man nun hat erlangt einen bestympten tag 
der benedicirung von dem bischoff, solend sich 
die schwester aller ding darzu ordenlich richten, 
nemlich in irem kor setzen bey der rechten seyten 
des altars, zwen oder drey schrit darvon, einen 
tisch bedeckt mit einem schonen dischtuch; darvff 
sol sten ein hocher leuchter mit einer waschskert-

Efter att satsen hade skrivits, föll tanken 
på ytterligare ett för ceremonin nödvändigt 
rekvisita. Ovan raden tillfogades efter "nem
lich" de tre orden: "mit altarstein vnd". ! 1 

Detta tillägg är en avgörande bekräftelse på 
Sara Ekwalls argument. Det är visserligen 
inte riktigt, att mässa inte firades på altaret 
i systrarnas kor. Mässa har firats. Men kra
vet om att medta en altarsten visar, att ab
bedissevigningen sannolikt var det absolut 
enda tillfället, då mässa firades i systrakoret. 
En konsekrerad, lös altarsten krävs, om mäs
sa skall firas på ett vanligt bord eller ett 
icke konsekrerat altare, ett andaktsaltare. 
Altaret i systrarnas kor var alltså ett andakts
altare, där mässa annars aldrig firades.12 

På grundval av detta källbelägg bör man 
alltså räkna med, att regelns grundprincip, 
att de två konventen skulle vara helt åtskil
da från varandra och inte på någon punkt 
ha tillträde till varandras klausurområden, 
också gällt i arrangemangen vid kyrkans öst-
ände. Det har inte funnits ett nunnealtare, 
till vilket klostrets egna präster haft tillgång. 
Äter markeras i denna detalj biskopens ställ
ning som Kristi ställföreträdare i det birgit-
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tinska klosterkomplexet, "das Gesamtklos-
ter", där abbedissan representerar Maria 
och generalkonfessorn Petrus. (Nyberg 1965, 
s. 27 f., s. 31 f.; dens. 1968, s. 23—37.) Det 
altare, vid vilket en av klostrets ordenspräs
ter dagligen firat den mariamässa, som nun
norna sjöng med i, har varit tillgängligt för 
honom genom ett trappsystem, som inte 
givit honom tillträde till någon del av nun
nornas område. (Jfr holländskt träsnitt, 
Berthelson 1947, s. 45.) 

Innan jag framlägger några tankar om 
detta altarsystem och Ekwalls lösningsför
sök, vill jag fästa uppmärksamheten på yt
terligare två källbelägg ur bayerskt material, 
som kan belysa nunnekorets utseende och 
läge. 

I en reformtraktat från 1440-talet från 
Gnadenberg (Dokumente Bd. XXVI /2 , Nr. 
227, s. 141 f.), efterlyser författaren, som 
är en av klostrets egna ordenspräster, en 
förbättring av sången och av det latinska 
uttalet i det som sjungs: "quod illa expres-
se et distinde proferant, quod ab omnibus 
fratribus possint audiri et intelligi, quemad-
modum sorores faciunt, que sie expresse le-
gant earum gratias et similia, ut etiam ab 
unoquoque fratrum in choro nostro possunt 
dist inde intelligi." Av denna passage fram
går alltså, att man i brödernas kor i kyrkans 
västände kunde höra varje ord och stavelse, 
som systrarna sjöng på sin läktare i kyrkans 
östände. Strax efteråt betygar författaren, 
att han ofta hört systrarna vid sina läsning
ar "unum vocalem trivies vel ultra emen-
dari, donec perfede expr imerdur" — att en 
syster (tydligen vid den dagliga recitatio
nen av Sermo angelicus i tidebönens matu-
tin o. likn.) ibland tar om en vokal både 
två och tre gånger, tills den blir den riktiga. 
Detta källställe visar, att nunneläktaren åt
minstone i Gnadenberg knappast kan ha 
varit avskärmad från kyrkan genom sådana 
gallerfönster, som Ekwall funnit i San Gag-
gios kyrka utanför Florens. Akustiken måste 
ha varit god, och systrarna måste ha sjungit 
för öppna valv i Gnadenbergs klosterkyrka, 
från en plats, som garanterade maximal hör-
barhet . 1 3 

Till frågan om systrakords inredning och 

de två körernas eller körhalvornas recitation 
sinsemellan, kan man citera Maihingenkro-
nistens berättelse om hur tidegärden firades 
under Maihingens första år omkring 1475 
(Dokumente Bd. XXVI /2 , Nr. 229 avsnitt 
11:2, s. 163): 

"Die schwester sungend alle tag ir siben zeit 
fleisig, aber die pruder lassend ir gezeit im kor, 
wan ir waz zu wenig zu singen." 

De fåtaliga bröderna sjöng ingen korbön, 
men de 8 nunnorna gjorde det, fast någon 
eller några av dem ofta var förhindrade. 
Kronisten berättar det så: 

"Es lag in offt gantz hört, daz ir zu dem merer 
mal nit mer waren dan zwo vff einem kor, vnd 
die funfft sass in der mitt vnd sang vff beid kor." 

Varje sida representerades alltså i värsta 
fall av endast två nunnor, medan den femte 
fick ta plats i mitten och hjälpa bägge 
parter, dvs. hon fick sjunga först med den 
ena, sedan med den andra körhalvan, och 
måste alltså vara igång oavbrutet, medan de 
andra kunde lyssna till varandra varannan 
vers. Bruket av ordet kor svarar här mot vad 
Ekwall framhäver: "Även om deras sång 
används uttrycket högra och vänstra choren." 
(Ekwall 1975, s. 188.) 

De ovannämnda källbeläggen är hämtade 
från Gnadenberg och Maihingen. Gnaden
berg var dotterkloster till Maribo. Grund
stenen till Gnadenbergs klosterkyrka blev 
lagd 1437 (Dokumente Bd. X X V I / 1 , inled
ning s. 20), medan Maribo klosterkyrka be
fann sig i den första byggnadsfasen, som an
ses ha legat mellan åren 1416 och ca 1440. 
(Berthelson 1947, s. 241 f.; F d t e r 1966, s. 52 
—60) . Från Maribo finns ett brev av 18 no
vember 1446 bevarat i avskrift, som ger vik
tiga upplysningar om kor- och altararrange-
mangen i klosterkyrkans östände. Originalet 
är förlorat, men handlingen är känd i en 
avskrift av Bartholin. I Erslevs repertorium1 4 

ges texten med moderniserad stavning på 
följande sätt: "Maette Jensdottir, H r Luder 
Cabels R. Efterleverske, cenobio de Marie-
bo donat 13 curias med saadant Vilkaar, at 
Abbedisse, Konfessor og alt Konvent, Sostre 
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og Brodre inden Klostret aarlig skal lade 
holde en Hverdagsmesse for Hr. Luders 
Sjael og min og vore Foraddres og alle kristne 
Sjade inden s. Birgitte Kapel for hendes Al
ter, inden hvilket Kapel jeg undvadger mit 
Lejested, om den "grinden" udflyttes, der 
nu for Koret staar, for jeg dor, at jeg ej kan 
faa mit Lejested hos fornaevnte min Herre, 
som jeg for har "utkest", dersom det Kapel 
nu skikkes at vaere under vor Frue Alter in
den den ny Klosterkirke hos den ostre Gavl, 
naar det til "rede" kommer . . ." Därefter 
förordnas om prästerna och mässorna, och 
texten fortsätter: "og denne Hverdagsmesse 
skal höides inden s. Birgitte Kapel, som det 
nu er i Kirken, til det andet hendes Kapel 
og Alter aldeles rede vorder . . . " Kloster
kyrkan i Maribo förlängdes i andra bygg
nadsfasen österut, och 1446 visste man, att 
birgittakapellet, som avslutade första bygg
nadsfasens östände, skulle flyttas till den slut
giltiga östväggen, när andra byggnadsfasen 
var avslutad. Lokalitetsbestämningen för ka
pellet är: "under vor Frue Alter inden den 
ny Klosterkirke hos den ostre Gavl, naar det 
til "rede" kommer . . ." 

Detta belägg talar alltså om ett birgitta
kapell under Vår Frus altare. Om det fanns 
ett birgittakapell under ett mariaaltare, var 
skall man då placera det mariaaltare, på 
vilket ordensprästerna dagligen firade den 
av nunnorna sjungna mariamässan? Proble
met löser sig inte utan vidare. Vi kan nu ut
gå från, att altaret i systrakoret inte var det
ta altare. San Gaggios klosterkyrka har ett 
mariaaltare under systrakoret (läktaren). 
Detta är den plats i birgittakyrkan, man 
hittills trodde var reserverad för birgittaal
taret med dess kapell. Om detta inte är fal
let, men om i stället ett nedre mariaaltare 
skall placeras här, var låg då birgittakapel
let med dess tillhörande a l tare? 1 5 

I frågans formulering ligger också en kom
mentar till Sara Ekwalls förklaringsförsök. 
Jag vill här inte gå in på tanken, att nun
norna skulle ha skiftat plats, när de skulle 
sjunga mariamässan, och satt sig över på en 
läktare på norra sidan i klosterkyrkan. En 
sådan teori om en vandring syns mig överflö
dig. Det måste ha verkat störande, eftersom 

mässan föregicks och följdes av delar av ti
degärden, som i så fall skulle avsjungas i 
systrakoret igen. Vidare är läktarnivån än
nu inte klarlagd med de av Ekwall fram
lagda synpunkterna. Tanken, att abbedissan 
haft plats på en liten balkong, medan nun
norna kommit in i klosterkyrkan genom den 
större bågöppningen i kyrkans nordvägg, 
torde inte vara hållbar. Så vitt jag förstått, 
måste man i stället räkna med, att den lilla 
dörröppningen varit enda passage för nun
norna på deras väg från dormitoriet över 
östflygelns övervåning in i kyrkan. Man kan 
lätt konstatera vid ett besök i Vadstena, att 
dörren från dormitoriet (kungsgården) lig
ger exakt i höjd med denna lilla dörröpp
ning på klosterkyrkans nordvägg. Den stör
re bågöppningen har snarare varit en på 
kyrkans utsida, i talehuset, befintlig läkta
re, från vilken förnäma besökare kunnat del
ta i mässan utan att synas, så som också 
Iwar Anderson förutsätter (1972, textban
det, s. 101—107, fig. 128; bildbandet pl. 48 
med rum 12 f ) . 1 6 Alla hypoteser om nun
neläktarens golvnivå måste ta hänsyn till den
na de två öppningarnas funktion, som alltså 
torde avvika från Berthelsons två rekonstruk
tionsförsök. Abbedissans balkong bortfaller i 
varje fall för Maihingens del genom följan
de passus i den ovan citerade abbedissevig-
ningsbeskrivdsen: 

"Von stund fiert sy der bischoff mit etlichen colec-
ten in den stul der apptisin; der sol vff daz mal 
mit einem debich erlich bereit sein. Vnd der 
bischoff gibt ir die schlussel uber alle gewaltsa-
migkeit des closters nach lut ir heiligen regel, vnd 
dieselben schlussel solend mitsampt der regel im 
anfang der mes vff dem dischs ligen. Vnd so dass 
volendt ist, get der bischoff zu dem altar vnd die 
schwester hebend zu stund an daz lobgesang Te 
Deum laudamus . . ." 

Den "stul" det här talas om kan inte vara 
någon balkong; en sådan anordning vore 
helt okänd och utan paralleller. Abbedis
sans särskilda korstol befinner sig snarare i 
ena änden av en av de två halvkorernas kor
stolsrader. Det bör ha funnits 30 i varje kor
halva; den förnämsta platsen längst fram el
ler längst bak på ena sidan bör ha tillkom
mit abbedissan, den motsvarande på mot-
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satt sida priorinnan, så som normalt är fal
let i klostcrkommuniteters korinredning. Bi
skopen kan inte ha vandrat ut med abbe
dissan och placerat henne på en balkong, 
upphöjd över allas huvuden, vilket Berthel-
sons rekonstruktionsförsök och Ekwalls för
slag skulle implicera, om en sådan arkitek
tonisk detalj hade tillhört ordenstraditio
nen och återfunnits i Maihingen. 

Det väsentligaste resultatet av Ekwalls un
dersökning och här ovan anförda källstäl-
len är följande. Det står klart att altaret i 
systrarkoret var ett andaktsaltare utan mäss
läsning, och att det altare, vid vilket den 
dagliga mariamässan sjöngs tillsammans med 
systrarna, ännu inte har placerats entydigt av 
forskningen. Ekwall har dessutom framlagt 
ett konstruktivt lösningsförsök. Hennes för
slag, att mariaaltaret låg i kyrkans mitten
axel vid östväggen i golvplanet, skulle vin
na ytterligare i trovärdighet, om birgittinkyr-
kornas birgittakapell och -altare kunde pla
ceras entydigt. Har birgittaaltaret legat så, 
att det inte nödvändigtvis kommit i vägen 
för ett till ordensprästernas klausurområdc 
hörande mariaaltare, till vilket det fanns 
passage för dem genom ett trappsystem, så 
kan det sistnämnda säkert ha stått på kyr
kans golvnivå. 

Men kan birgittakapellet med dess altare 
inte placeras annorstädes än i golvplanet vid 
östväggen, så kvarstår nästan bara det tradi
tionella lösningsförsöket: att det mariaalta
re, vid vilket ordensprästerna firade den dag
liga sjungna mariamässan, låg något högre 
än kyrkans golvnivå. Det kan vara värt att 
påminna om att <om altaret för den dagliga 
sjungna mariamässan verkligen legat här 
vid östväggen mer eller mindre under syst
rarnas kor (läktare), kanske osynligt där
ifrån, så finns det inga tvingande skäl, var
för det skulle anpassa sig vare sig till kyr
kans golvnivå eller till systraläktarens golv
nivå. Höjden över kyrkans golvnivå beting
ades ju endast av att altaret skulle vara be
kvämt att komma till för prästen via den 
trappa, som ledde som en viadukt över in
gångsporten. Det skulle ju inte vara nöd
vändigt för honom att gå lika många trapp
steg ned igen, som han förut gått upp. Har 

mariaaltaret i ett tidigt skede i Vadstena be
funnit sig på kyrkans golvnivå, så kan det 
mycket väl på en senare tidpunkt ha höjts, 
så att prästen slapp gå ned till kyrkans golv
plan efter att ha vandrat upp över "viaduk
ten". O m varken lekmännen i kyrkorum
met eller nunnorna på läktaren direkt ha
de tillträde till firandet av den dagliga ma
riamässan, så var det ju likgiltigt, hur långt 
över golvnivån, den firades. Man skulle utan 
problem kunna placera upp altaret så högt, 
att man sparade några extra trappsteg — 
kanske en "halvtrappa" el. likn. — för att 
komma ned till det. Vinsten skulle bli, att or
densprästerna fick en god processionsväg runt 
kyrkan utan alltför många onödiga trapp
steg, samt att man nedanför på kyrkans 
golvnivå kunde ställa upp ett för försam
lingen tillgängligt birgittaaltare i ett birgit
takapell. Också ett sådant altare kunde sä
gas ligga "under" mariaaltaret, även om det 
mera exakt borde beskrivas som liggande 
"framför och nedanför" mariaaltaret. Med 
denna konstruktion skulle det också bli plats 
för en övre processionsomgång i höjd med 
nunneläktarens golvnivå eller högre, utan 
att denna behövde interferera med maria
altaret. 

Efter avslutningen av manuskriptet hade 
förf. tillfälle att besöka Pirita birgittinklos-
ter utanför Tallinn, där genomgripande ut
grävningar äger rum under ledning av riks
antikvarien för ESSR, Villem Raam. Bland 
de nya resultat, som framkommit härvid, 
kan nämnas följande, för temat relevanta 
aspekter. Det har visat sig oförenligt med 
klosterkyrkans byggnadshistoria att placera 
nunneläktaren endast de få meter över golv
ytan, som Berthelson (1947, fig. 194 och 
197) föreslagit. I stället måste man anta, att 
de tre lågt sittande öppningar på norra väg
gen, som Berthelson tolkade som ingångar 
till läktaren, i stället varit fönsteröppning
ar, genom vilka nunnorna kunnat följa mäs
san på de altaren, som var placerade un
der nunneläktaren. Ingången till denna är 
i stället att söka i den lilla dörr, som Berthel
son tolkade som dörren till abbedissans bal
kong. Balkongen måste, liksom i Vadstena, 
utmönstras, och från denna dörr, som varit 
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n u n n o r n a s i n g å n g i ky rkan , h a r i stäl let n å g 

r a t r a p p s t e g till väns t e r let t u p p p å läk ta 

r en , som tydl igen befunni t sig över de t re 

låga föns t ren och m o t t a g i t sitt ljus f rån de 

ras övre de lar , de t re höga , nedt i l l t i l lmura 

d e f ö n s t e r ö p p n i n g a r n a . D e n n a s tora l äk ta 

re m å s t e enl igt V i l l em R a a m a n t a s h a fyllt 

h e l a de t n o r r a s idoskeppet och h a va r i t u p p 

h ä n g d p å kyrkans n o r r a p e l a r r a d . M e d h ä n 

syn till ös tväggens u t s eende m e d d e t hög t 

l i ggande fönstret i n o r r a skeppet , t vå kor

fönster i m i t t skeppe t , och e t t hög t fönster, 

som s t räcker sig n e d till go lvp lane t , i södra 

skeppet , förel igger möj l ighe ten , a t t söd ra 

skeppe ts f r ämre del i go lvp lane t a n v ä n t s 

s o m p r ä s t k o r i ana log i m e d n o r r a skeppets 

f r ä m r e del i l ä k t a r p l a n e t . V i l l em R a a m h a r 

in te funni t n å g r a s p å r av e t t m u r a t m a r i a 

a l t a r e i n ä r h e t e n a v ös tväggen . M a n m å s t e 

således f ö r m o d a e t t a n d a k t s a l t a r e sine c u r a 

p å n u n n e l ä k t a r e n l iksom i V a d s t e n a . Förf. 

föreslog d e n lösningen, a t t d e v id u t g r ä v 

n i n g a r n a p å t r ä f f a d e f u n d a m e n t e n av e t t i 

ky rkans m i t t p u n k t ( " t r i u m f b å g e n " ) be läge t 

a l t a r e i s jä lva ve rke t u p p b u r i t M a r i a a l t a r e t , 

som p å så sä t t va r i t p rob lemfr i t t t i l lgäng

ligt för klostrets p r ä s t e r i n n a n f ö r de ras k lau-

sur , som o m f a t t a t h a l v a ky rkan , s amt d ä r 

till b e k v ä m t synligt f rån he l a d e n hög t be 

l ä g n a n u n n e l ä k t a r e n . I de t för klostrets p r ä s 

t e r r e se rve rade k l a u s u r o m r å d e t , o m f a t t a n d e 

k y r k o r u m m e t s ös t ra hälf t , h a r Vi l l em R a a m 

på t rä f fa t f u n d a m e n t e n in te b a r a av höga l t a 

re t , u t a n av y t te r l igare 12 a l t a r en , som m å s 

te tolkas som d e 12 a p o s t l a a l t a r n a . F r å n 

akust isk s y n p u n k t m å s t e a n o r d n i n g e n m e d 

hög t be läge t n u n n e k o r i n o r r a och lågt be lä

ge t p r ä s tko r i söd ra s idoskeppets f rämsta d e 

lar h a var i t cn stor t i l lgång. 

N o t e r 

1 Opera minora sanctae Birgittae I : Regvla Sal-
vatoris, utgiven av Sten Eklund, SSFS ser. 2, bd. 
VI I I :I , Lund 1975, vers 151 : Ipsi [clerici] qui-
dern a monasterio sororum sint omnino exclusi 
unam per se habentes curiam, in qua habilabunt, 
et de curia introitum in ecclesiam et chorum in-
feriorem habebunt. Chorus vero sororum erit su-
perius sub tecto, s. 118; den approberade versio
nen har separati i stället för exclusi, s. 159, 195. 

- Ibidem vers 71, s. 108, 148, 184; i den appro
berade texten s. 148 lyder föreskriften: Omnibus 
quoque diebus festivis et privatis missa de beata 
Virgine per sorores cantetur. Föreskriften avslutar 
det kapitel, som handlar om systrarnas dagliga 
tidegärd till Guds Moders ära, med beskrivelse av 
den inledande ritus vid vespern. Då tidebönerna 
hör hemma i systrakoret, bör man förmoda, att 
också mässan gör det. 
3 Den heliga Birgittas Reuelaciones extrauagantes, 
utgivna av Lennart Hollman, SSFS ser. 2, bd. V, 
Uppsala 1956, rev. 28 vers 14, s. 140 rad 40 med 
varianter; Ekwall 1975, 186. 
4 Den heliga Birgitta och den helige Petrus av 
Skänninge, Officium parvum beate Marie Virginis. 
Vår Frus tidegärd utgiven med inledning och 
översättning av Tryggve Lunden, I-—II, Acta Uni
versitatis Upsaliensis, Studia Historico-Ecclesiastica 
Upsaliensia 27—28, Lund 1976, här bd. I inled
ning s. XLVI—XLVII I . Jfr. The Bridgettine 
Breviary of Syon Abbey, ed. by A. Jefferies Collins. 
Henry Bradshaw Society vol. XCVI 1963, Wor
cester 1969, s. 139—145. 
3 Opera minora sanctae Birgittae I I : Sermo ange
licus, ed. by Sten Eklund, SSFS ser. 2, bd. VI I I :2, 
Uppsala 1972. 
8 Lunden har ej utgivit mässtexterna. 
7 Dokumente und Untersuchungen zur inneren 
Geschichte der drei Birgittenklöster Bayerns 1420— 
1570, bearbeitet von Tore Nyberg. Quellen und 
Erörterungen zur bayerischen Geschichte, Neue 
Folge XXVI/1—2, Miinchen 1972—74, Nr. 228— 
242 (Bd. XXVI/2 s. 146—272). 
8 Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Miinchen, Kl. 
Lit. Maihingen Nr. 1, fol. 130r—132r. 
8a överskrivna vokaler, som betecknar omljud, har 
av trycktekniska orsaker inte kunnat medtas för 
följande ord i detta och följande, med petit tryckta, 
medelhögtyska citatställen; fiinffhundert; sölichs; 
fiirhin; solend; demiitigklich; schonen, schlussel; 
iiber; priider; hört; fiinfft; kör. 
9 Dokumente (not 7) , Bd. XXVI/2 , Nr. 223, s. 71. 
10 Den äldsta versionen av Additiones kap. A 
[ l l a ] = C 15 [a], går igen i den approberade ver
sionen 1420 av Const. kap. 7. Stället förekommer 
också i nägot kortare form som tillägg till Rev.ex. 
22, Hollman (not 3) s. 133. Ekwall (1975, 189 
not 20) hänvisar till motsvarande ställe i den av 
Klemming utgivna fornsvenska texten. Denna text 
föreligger numera i facsimile: Sancta Birgitta Re
gula Sancti Salvatoris suecice cum libellis de vita 
monasteriali coniunctis e codice membr. Bibi. Be
rol. Germ. fol. 726 utg. av Elias Wessén, Corpus 
codicum Suecicorum medii aevi 18, Hafniae 1965, 
fol. 62r. 
11 Dr. Ulrich Montag hade vänligheten att kon
trollera stället i handskriften. De tre orden befinner 
sig över raden och hänvisningstecknet, som är av 
ofta använd typ, befinner sig efter ordet "nemlich". 
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12 Ett speciellt problem uppstår vid tolkningen av 
Rev.ex. 37, Hollman (not 3) s. 153. Här talas 
om att maler mea eligere sibi vult filias, tydligen 
syftande på systrarna; som bevis på Kristi faderliga 
omsorg om dessa hans moders döttrar ger han 
två privilegier, varav det ena är, att de skall få 
ha altarsakramentet, sacramentum corporis mei, 
super altare suum iugiter repositum habeant in 
vase decenti. "Deras" altare eller "hennes" altare 
— altare suum — kan syfta på mariaaltaret eller 
på andaktsaltaret i systrakoret, på vilket alltså en
ligt denna text altarsakramentet tänktes befinna 
sig. I fall en syster blev sjuk, skulle abbedissan få 
ta sakramentet, föra det till den sjuka och visa 
henne det med orden : "Din tro skall styrka dig till 
frälsning och evigt liv" — ad salutem et vitam eter-
nam, varvid Salus ju också kan betyda "hälsa". 
Detta tyder på, att det var andaktsaltaret i systra
koret, som tänktes vara sakramentsaltare — man 
frågar sig bara, vem som skulle placera det där, 
när prästen inte hade tillträde till systrakoret; å 
andra sidan, om det var mariaaltaret, som skulle 
vara sakramentsaltare, kunde ju abbedissan inte 
hämta sakramentet och visa det för den sjuka. När 
prior Petrus skulle kommentera denna uppenbarel
se (Dokumente Bd. XXVI/2 s. 98f), förutsätter 
han, att abbedissan skulle mottaga, recipiat, sakra
mentet, som en av prästerna tydligen skulle räcka 
henne genom något av samtalsfönstren. Det tyder 
på, att vad än Birgitta tänkt sig, så har prior 
Petrus säkert inte ansett, att sakramentet skulle 
förvaras på andaktsaltaret i systrakoret, utan en
dast att det skulle vara tillgängligt för prästerna. 

1 3 Jfr. kyrkoherde Kantianus Buchsbaums beskriv
ning från Gnadenberg 1507 : "Also pin ich freitag, 
sabbat, suntag beliben vnd mess gelessen vnd hab 
ir gesankch gehört. O du allerheyligiste regel, wie 
gross andacht da ist!" Dokumente Bd. XXVI /1 , 
Nr. 196, s. 406. 
1 4 Danmarks Breve fra Middelalderen ved Kr. 
Erslev I I I , Köbenhavn 1906, nr. 7636. Cit. Felter 
1966, 60 not 44. 

1 5 "Birgittaaltaret utanför klausuren hade normalt 
sin placering under Vårfrualtaret", Wallin, KA 
1976, 29f. 
1 6 Andersons rekonstruktion förutsätter, att nun
norna vid sin vandring från dormitoriet till kyr
kan varje morgon och sin vandring motsatt väg 
om aftonen efter kompletorium har använt sig av 
en trappa, som fört dem ned till marknivån både 
utanför klostrets norra flygel och utanför kyrkans 
norra vägg. Är det troligt, att detta var fallet? 
Antagandet, att de gått på en svalgång, som för
bundit dormitoriet med den lilla ingången i kyr
kans nordvägg — den, som Berthelson menade 
förde till abbedissans balkong — syns mig enklare. 
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Marian mäss and the nuns' choir in the Birgittine convents 

The author discusses a contribulion by Sara 
Ekwall in Fornvännen 1975. Ekwall attemp-
ted to interpret the instrudions of the Rule 
for the placement of the altars in the east 
end of a Birgittine convent church in con
nection with the system found in the church 
of St. Gaggio outside Florence. The latter 
has a nuns' choir with a devotional altar in 
a gallery and under this gallery (at floor 
level), a Lady altar where mäss was celebra
ted, in which the nuns could participate. 
Since the Birgittine nuns did not receive 
Holy Communion in the daily Marian mäss 
(jointly sung by one of the Orders' priests 
and the nuns), the altar at which the priest 
celebrated, could have been inaccessible 
from the nuns' gallery. Tryggve Lundcn's 
demonstration of the difference between 
the nuns' Hours (the off ice of Our Lady) 
and the daily Marian mäss may have had an 
architectural expression in the distindion 
between the nuns' gallery and the Lady 
altar. From Maihingen in Bavaria, however, 
it is known that in 1522, mäss also was cele
brated in the nuns' gallery by the bishop, 
at the ordination of the abbess. But since a 
special altarstone is enumerated among 
the necessary accessories for that mäss, one 
must condude that mäss was not normally 

celebrated there. On the other hand, the 
nuns cannot have been separated from the 
church room by grilled windows as in St. 
Gaggio. As is testified from Gnadenberg in 
the 1440's every syllable of their singing could 
be heard clearly throughout the whole 
church! From the Maihingen chronicle it is 
evident that the nuns in their gallery sang 
in two choir-groups in the normal way. On 
the other hand, a Danish source from 1446 
teils that there was a Birgitta altar "under" a 
Lady altar in the east end of the church. But 
since the Lady altar must have been separa
ted from the nuns' gallery it may well have 
been placed at any level at the east wall be
tween the two entrances. Practical matters, 
namely the priests' system of steps, must have 
been decisive for how high it stood. Even if 
it was built at "half height" between floor 
level and the level of the nuns' gallery, there 
should have been sufficient room for a Bir
gitta altar, which could be said to be "under" 
the Lady altar, in fact "in front of and 
below it". 
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