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Debatt 

Byggnadsföreskrifter för birgittinklostren 

I Mereth Lindgrens utmärkta artikel Altars 
and Apostles (Lindgren 1991), där hon berör 
viktiga aspekter av den birgittinska klosterkyr
kans interiör, förekommer också avsnittet 
"The 'Occidentation' of the Abbey Church", 
s. 254—55, där hon i korthet går in på det 
förhållandet att Vadstena klosterkyrka har ko
ret i väster i stället för det allmännare före
kommande öster. 

Mereth Lindgren har inte eftersträvat en 
komplett argumentation omkring problemet 
öst- och västriktning. Hon belyser problemet 
med tre skissartat framställda alternativ: 

1. Har Birgitta efterliknat de romerska ba
silikornas västriktning? Tanken avvisas med 
argumentet, att Birgitta ännu inte hade besökt 
Rom, när hon mottog regeluppenbarelsen. 

2. Ligger hela förklaringen, svarande till 
vad Mereth Lindgren muntligen fått meddelat 
av Iwar Anderson, i att förhandenvarande 
byggnaders läge vid Vätterns strand på 1340-
talet band Birgitta och tvang henne att finna 
den lösning, hon fann? Denna möjlighet avvi
sas med den motiveringen, om jag förstår det 
rätt, att den är alltför jordbunden. 

3. Mereth Lindgren väljer därför en för
medlande, mariologisk-kristocentrisk stånd
punkt, som Aron Andersson formulerat i sin 
genomgång av klosterkyrkan i Sveriges kyr
kor: tillsammans med den Uppståndne står 
Maria i centrum för klosterkyrkans liturgiska 
liv; kyrkans mittpunkt med Marias altare står 
därför i systrarnas östkor i soluppgångens 
riktning. 

Valet av alternativ 3 framför 1 och 2 är 
aktningsvärt. Frågan är bara om det är nöd
vändigt att avvisa alternativ 1 och 2. Lyckligt
vis har jag behandlat detta problem i min 
doktorsavhandling från 1965 och hoppas där
för kunna bidraga till att det blir ytterligare 
belyst. 

Följande tankegångar formulerade jag i av

snitt I,G i Birgittinische Klostergrundungen des 
Mittelalters, 1965, s. 32-42 , under rubriken 
"Die Bauvorschriften fiir Birgittenklöster". 

Anförda primärkällor till detta avsnitt är 
Regula Salvatoris (RS) Kap. 12, 20, 21 , 25 och 
26, äldsta versionen, som innehåller utsagor 
av betydelse för byggnaderna. Forsknings
horisonten 1965 s. 32 not 1 markerades lik
som hos Lindgren 1991 s. 254 not 11 av Lux 
1936, Berthelson 1947 och Backman 1955. 
Lindblom 1965, som Mereth Lindgren också 
nämner, kunde jag inte ha med, och senare 
har tillkommit Iwar Anderson 1972 och Aron 
Andersson 1983. 

Min argumentering från år 1965 går fram i 
följande led. 

RS 12 föreskriver att den manliga persona
len i prästgården (curia) skall sjunga stiftets 
liturgi så att systrarna hör och ser den. Detta 
berör anordningar som kunde gå ut på att 
skilja nunnornas kor från kyrkorummet och 
därmed från prästernas kor genom någon 
form för vägg eller annat hinder, och kräver 
åtminstone i så fall fönster i en sådan vägg 
eller balustrad. Det utesluter också att systrar 
och präster befinner sig i två olika kyrkor 
(kyrkorum) (avsnitt A s. 33). 

(En otryckt tysk doktorsavhandling av Petra 
Zimmer, Die Funktion und Ausstattung des 
Altares auf der Nonnenempore. Beispiele 
zum Bildgebrauch in Frauenklöstern aus dem 
13. bis 16. Jahrhunder t , Phil. Fakultät, 
Universität Köln 1990, 291 s., 39 ill. finns 
recenserad av P. Ludger Horstkötter i Analec
ta Praemonstratensia 67, 1991, s. 321-323 . 
En sådan genomgång torde kunna integreras i 
sådan birgittinsk forskning som rör nunne
läktaren. Jfr Ekwall 1975, Nyberg 1977 och 
SlothCarlsen 1991.) 

RS 21 föreskriver att 13 altaren skall finnas 
samlade tätt intill varandra. Sammantaget 
med RS 12 om att systrarna skall se gudstjäns-
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ten framtvingar detta en placering av de 13 
altarna i ett prästkor, vartill det År fri sikt från 
systrarnas plats. Härtill fogas Ex 28 och Ex 
31 , som sammantagna med resultaten av res
taureringsarbetena visar, att byggnader, som 
Birgitta måste kalkylera med och integrera i 
sitt klosterkomplex, fanns på platsen. Om des
sa hus inte skulle rivas utan användas, måste 
Birgitta alltså komponera in dem i planen. 
Detta måste ha tvungit henne till att låta koret 
med de 13 altarna ligga i väster, i närheten av 
de byggnader som tilltänkts prästerna. Ett 
kor, varifrån systrarna skulle ha fri sikt mot de 
13 altarna, måste då ligga i öster (s. 34, avsnitt 
B s. 33-38). 

I det finstilta avsnittet s. 34 nedtill och 35 
upptill redogör jag för utforskningen av bygg
naderna intill 1964, i resten av det finstilta 
avsnittet för forskningen eimkring oriente
ringen (en "gewestete" resp. "geostete" kyr
ka). Backmans tolkning, att den traditionella 
böneriktningen mot öster spelat en roll för 
Birgitta, tillmäts en viss betydelse och kombi
neras med Adolf Schmidts arbete om västver-
ket, där denne visar att både begreppet recon
ciliatio, försoning, som j u hos Birgitta knyts 
till prästernas ingång i deras västkor, och sym
boliken med altaret, invigt till den Petrus som 
fiir botgöraren öppnar porten in i kyrkans 
gemenskap, i romansk tid förknippats med 
västverket. Detta stöder Backmans tanke, att 
Birgitta kan ha lärt känna denna symbolik 
t. ex. i Rhenlandet under sin resa till Santiago; 
det hänvisas till de forskningsmöjligheter, som 
ligger i ämnet (nedtill s. 35). Slutligen argu
menteras för att "gräsgårdens" skyddade läge 
mellan existerande byggnader varit ytterligare 
skäl till att Birgitta i sin vision sett klosterkyr
kan resa sig på just denna plats, och därmed 
måst acceptera dess orientering eller, som 
Mereth Lindgren kallar det, "occidentering" 
dvs. västinriktning med ingångar i östfasaden. 

Min egentliga tes omkring bakgrunden för 
Birgittas klosterkyrka och dess placering och 
orientering (s. 36) går i korthet ut på följande: 
Birgitta står inte, som nian kunde tro, och ser 
ut meit Vättern, när hon profetiskt ser kloster
kyrkans framtida utseende för sin inre blick. 
(Vad jag menar är, att Vätterns vatten inte har 
någon annan symbolisk betydelse än vattnets 

funktion som sådan: att rena och rensa.) Bud
skapets mottagare är för Birgitta människor
na, och de människor, hon tänker på, bor i 
Östergötland. Hon står m. a. o. vid vattnet 
och ser mot inlandet. Det betyder, att hon ser 
mot öster, den urgamla kristna böneriktning
en, som är soluppgången. Hon är på det klara 
med, att hennes klosterfolk måste förenas i 
denna böneriktning, både systrarna på sin 
sida och prästerna på sin. Det innebär, att 
symboliken omkring reconciliatio, dvs. präster
nas försoningsgärning och Petrusaltaret, i full 
överensstämmelse med gammal tradition på 
just de i Vadstena givna premisserna kan kny
tas till västkoret. Östsidan av kyrkan, som av 
platsskäl måste hysa folkets ingångar, får 
funktionen "syndaförlåtelseportar" (för re-
missio peccalorum), eftersom förlåtelsen i det 
andliga skeendet går före försoningen, solen 
går upp innan det blir dag, öster alltså går 
före väster, liksom inträdet i kyrkorummet 
står öppet för alla och går före försoningen 
och det fullständiga inlemmandet i kyrkans 
gemenskap genom bikt och nattvard. Mor
gonsolen i öster betecknar således själens 
uppvaknande, "höger" är sydsidan med dess 
Mikaelsaltare, "vänster" är nordsidan med 
dess Johannes Döparen-altare - på denna sida 
befinner sig porta gloriae et gratiae —, och väs
ter är dagens avslutning, liksom det funktio
nellt sett är klosterkomplexets baksida (mar
kerat genom det för vår tids naturförståelse så 
främmande arrangemanget, att latrinerna be
fann sig i två hus ute i sjön, som var sin brygga 
förde ut till). 

T ill polariteten mellan öst och väst kommer, 
att systrarnas högre status som nunnor ut
trycks med att de placeras "högre u p p " rent 
fysiskt ("de skall ha det kor som är högre upp, 
under taket"), medan prästernas placering på 
ett fysiskt lägre plan, nästan samma plan som 
folket, ger uttryck för att präster och folk står 
mera jämställda ansikte mot ansikte med var
andra. Detta i sin tur öppnar vägen för förstå
elsen för att prästernas funktion är en annan 
än nunnornas, den är också utåtriktad och 
syftar ut över klostrets gränser (s. 38 upptill), 
en tes, seim jag utvecklat i annat sammanhang 
(Nyberg 1968, jfr exkurs). 

RS 25 behandlar fönster och öppningar 
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inom klosterkomplexet med tillhörande kon
taktmöjlighet mellan systrar och präster. De 
givna betingelserna för kyrkans läge samt öst-
och västriktning gör att kommunikationen in
bördes måste placeras väster om klosterkyr
kan (den nuvarande s. k. ruinparken); på östsi
dan av klosterkomplexet kan endast samtals
rummen med omvärlden placeras, eftersom 
de två konventen inte kommer i beröring med 
varandra här. Vidare framtvingar den valda 
lösningen de långa gångarna längs klosterkyr
kans inre, där jag s. 39 talar för att behandla 
detta problem funktionellt och hänvisar till 
den utveckling, fenomenet fått senare inom 
orden t. ex. i Altomiinster (avsnitt C s. 38-40). 
Efter deiktorsavhandlingen 1965 har väsentli
ga nya resultat omkring dessa läktargångar 
kommit fram i förbindelse med Nådendal (Li
lius 1969 och 1990) och Mariager (Per Sloth 
Carlsen 1991). 

Angående RS 20 försöker jag visa, att den 
påvliga appreibationen av RS 1378 med däri ill 
hörande textförändringar försvårat forskarnas 
möjlighet att få klarhet om Birgittas grundtan
ke ur denna passage. Som opponent vid dok-
torsdisputationen saknade Jarl Gallén förstå
else för denna problemställning. Jag framför
de på denna punkt inte någon lösning eller 
något lösningsförsök, eftersom det var omöj
ligt, då den kritiska editionen av RS då ännu 
inte förelåg (avsnitt D s. 40—41). Den slutliga 
konklusionen är formulerad i Nyberg 1988. 

RS 26 har betydelse för detta problem däri 
att Birgitta gör officiellt påvligt och statligt 
godkännande av en klostergrundning till or-
densrättsligt bindande betingelse för varje bir-
gittinskt klosterbygge. Skillnaden mot andra 
ordnar ligger i, att ingen klosterregel dittills 
inkluderat föreskrifter om ett klosters stiftelse 
och uppbyggnad i själva ordensregeln, utan 
regler fiir stiftelse och grundläggning av klos
ter ingick i allmän lagstiftning. Det innebär, 
att Birgitta menar sig kallad att ge profetisk 
auktenisation åt byggnadsföreskrifterna, vilket 
är av betydelse för förståelsen av, vilken vikt 
hon själv lägger på det byggnadsmässiga som 
uttryck för Kristi befallning till henne att ska
pa den "nya vingården" (avsnitt E s. 41—42.) 

Så långt mina tankar 1965 i avsnitt I ,G:A-E. 
Härtill vill jag ansluta med några kommenta
rer. 

Det ställe, som Mereth Lindgren bygger sitt 
tredje alternativ på, Aron Andersson 1983 s. 
11-13, är denne framstående konsthisteirikers 
inspirerande försök att åstadkomma en hel
hetstolkning av kyrkans interiör, en tolkning 
som utan tvivel vilar på djupgående och om
fattande läsning. Aron Andersson anger dock 
utom regeln och uppenbarelserna bara And
reas Lindblom 1965 som källa. Helhetsbilden 
ifråga framstår inte som en vetenskaplig un
dersökning, eftersom inga histeiriska förebil
der, alternativa tolkningar eller källproblem 
diskuteras - redan Birgittas biografi ("när har 
hon mottagit regeln och de relevanta uppen
barelserna?") ger ju upphov till frågor, vilket 
Mereth Lindgrens kommentar till alternativ 1 
visar. När det t. ex. gäller läktargångarna, 
framställer Aron Andersson bara en inte när
mare argumenterad förmodan: ' 'Förmodligen 
beslöt man av detta skäl [for att kunna bygga 
flera altaren ute i kyrkorummet] att förlägga 
munkarnas processionsgång utmed långhu
sets väggar till i tegel uppförda läktare." Såda
na förmodanden gör ännu inte hans text till 
en vetenskaplig genomgång av ämnet. Här 
krävs vidare insatser, innan man kan räkna 
med att förstå de meditativa sammanhangen i 
Birgittas vision. 

Slutsatsen av detta för Mereth Lindgrens 
tre alternativ blir enligt min mening följande: 

Alternativ 1 är oerhört rikt på perspektiv 
och kan inte avvisas. Sökandet efter konst-
och arkitekturhistoriska förebilder och mo
deller bör fortsätta. 

Alternativ 2 är oavvisligt. Det är otänkbart, 
att inte de existerande byggnaderna på områ
det omkring Bjälbopalatset bundit Birgitta i 
viss utsträckning och verkat styrande på hela 
konceptet med västkoret i polaritet med kyr
kans östfasad, nunneläktaren, Mariaaltaret 
och folkets ingångar. 

Alternativ 3 måste följaktligen framställas 
betydligt mera nyanserat och välargumen-
terat, än Mereth Lindgren och hennes före
gångare Aron Andersson gjort det. Man bör 
rimligtvis räkna med att vår förståelse för Bir
gittas klosterplan fördjupas under en sådan 
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argumentationsprocess — alltså genom en ve
tenskaplig undersökning — och att kloster
planen reduceras från att vara den "sinnrika, 
konsekvent genomförda plan", som Aron An
dersson kallar den (1983 s. 13), till att bli ett 
betydligt mera mänskligt, men kanske just 
därför mer andligt inspirerat verk (inte bara 
mättat av medeltida symbolik!), där några ele
ment är de bärande utgångspunkterna, andra 
element är utfyllnad och symbolisk "efter-
rationalisering". Birgitta har haft förebilder 
och modeller, det är man på det klara med på 
en rad andra områden; inte minst Klockars 
1966 visar det med all tydlighet. Birgitta har 
varit ställd i en tvångssituation när det gällde 
de byggnader, hon på 1340-talet hoppades få 
mottaga av kungen och drottningen. Varför 
inte erkänna, att klosterplanens storhet inte 
ligger i att symboliken är hämtad ur en andlig 
värld, utan att den snarare ligger i den kombi
nation av givna element, som Birgitta förbun
dit med varandra på flera nivåer, så som hon 
såg dem förenade i klostervisionen, hennes 
profetiska budskap? 

Exkurs 

Anna Jane Rossing, som disputerat på av
handlingen Studier i den heliga Birgittas Spiri
tualitet, Stockholm 1986, behandlar Frälsare
orden under kapitlet "Birgitta och den heliga 
Jungfrun", vari hon betonar ordens mariolo-
giska karaktär. Om prästerna hävdar hon här, 
att de måste anses likställda med nunnorna — 
det är tydligen för att markera det mariologis
ka perspektivet, hon hävdar detta. Hon är 
därför en av de få som (s. 170-173) har rea
gerat på min tes om prästernas dubbla upp
gift, att vara systrarnas själasörjare och att 
vara folkpredikanter och själasörjare för till
strömmande folkmängder vid pilgrimsfester
na. Talet om en sådan dubbel uppgift avvisar 
Rossing. Hon hävdar den motsatta stånd
punkten, att det inte skulle finnas någon skill
nad mellan prästernas uppgift inom klostret 
och deras uppgift utåt gentemot omvärlden, 
och — om jag förstår rätt — att de således skulle 
vara lika "monastiska" som nunnorna. Menar 
Rossing, att hon genom att förneka prästernas 
dubbla uppgift starkare betonar deras förank

ring i en monastisk orden som är präglad av 
Modern? Eller menar hon att inte heller nun
norna representerar den rent monastiska tra
ditionen, utan även de ger sig hän åt en upp
gift, som lika mycket riktar sig till livet utanför 
som innanför klostermurarna? 

Den andra frågan tror jag inte Rossing skul
le svara j a på. Skulle svaret på den första 
frågan vara ett ja , så menar jag att det vilar på 
en missuppfattning. Jag tror inte att mäns 
medlemskap i en mariologiskt inriktad orden 
måste ha den effekten att de nödvändigtvis 
kommer att representera den monastiska livs
stilen. Ordens starka centrering omkring Ma
ria låter sig utmärkt förbinda med prästernas 
dubbla uppgift: att tjäna nunnorna och att 
utöva själavård gentemot omvärlden. De två 
uppgifterna kan gott förenas inom en ram 
som är präglad av Maria, Guds Moder, men 
ändå förblir de två skilda uppgifter. Om min 
uppfattning, att prästerna har bägge dessa 
kall, är riktig, så kan de inte anses förverkliga 
samma monastiska livsform som systrarna. 
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Tidlig jemframstilling i asbestkeramikk? 

B. Hulthén. On ceramic ware in northern Seandi
navia during the Neolithie, Bronze and Early hon 
Age. Archaeology and Environment. Umeå 
1991. 

Birgitta Hulthén har skrevet en interessant 
publikasjon om keramikk i Nord-Skandinavia i 
stcinalder, bronsealder og tidlig jernalder. 
Den delen av arbeidet som omhandler funn-
materialets karakter, fra sammensetning, 
brenningsgrad og til form og dekor virker for 
en metallurg som har samarbeidet med arke
ologer gjennomarbeidet og solid. Jeg önsker 
bare å komme inn på påstandene om funk
sjon, som blant annet konkluderer med aXjem 
ble framstilt i disse store pottene. Indika-
sjoner på slik bruk er hull i nedre del av kare-
ne, slagg som er brent fast til potteskår, for
uten en kontekst med herder, jemholelig 
sand, trekol, slagg og gjenstander. 

Det melder seg alltid som et filosofisk pro
blem om möderne naturvitenskap, skapt etter 
ca. år 1800, kan anvendes på fenomen i eldre 
tid. B. Hulthéns svar på dette sporsmålet er 
utvilsornt ja . Jeg går derfor videre i samme 
ånd. Jeg trekker ikke analyser og funnbe-
skrivelse i tvil, men önsker bare å projisere 
metallurgisk kunnskap og vår erfaring fra 
grävning i Midt-Norge inn i diskusjonen om 
funksjon. 

Ytre sett er det omlag fire krav til vellykket 
jernproduksjon: 

1) Metallet skal v a r e sammenhengende, så 
det kan handteres varmt med en tång og smis. 

2) Det skal ikke vaere sprodt, men formbart i 
varm tilstand. Dette betinget at innholdet av 
karhon ("kolhalten") ikke er över ca. 0,9%, og 
at jernet er mest mulig slaggrent. (Fosfor höi
des i denne sammenhengen utenfor disku
sjonen.) 

3) I tillegg til slike kvalitetskrav vil vedvaren-
de produksjon også ha krevd et visst utbytte for 
den som holdt på med arbeidet, utbytte i for
hold til forbruk av malm, ved og arbeidsinn-
sats. 

4) All produksjon vil etter en viss prove-og-
feile-periode også ta sikte på reproduserbarhet: 
man vil vite på förhand hva man oppnår ved et 
bestemt "program" for arbeidet. I dette lig
ger også hele motivet for systematisk arbeid 
og forskning. 

Den viktigste evidens for jernproduksjon pä 
en arkeologisk funnplass er slagg. Den kan 
spille samme rolle som lort ("spillning") fra 
dyr: formen sier oss om det er hare, hest eller 
elg. I Norge har forfatteren identifisert 4 uli
ke slaggtyper, med en morfologi senn svarer til 
hver sin ovnstype og prosess fra tidsrommet 
ca. år 0 til 1800 (bl.a. Espelund 1992). 

Den kjemiske sammensetningen for repre-
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