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Ego sum Regina celi, mäter Dei 
Om några medeltida bebådelsebilder och S. Birgittas uppenbarelser 
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Äkestam, M. 2004. Ego sum Regina celi, maler Dei. Om några medeltida bebå
delsebilder och S. Birgittas uppenbarelser. (Ego sum regina celi, maler dei. The 
Annundation motif in medieval Swedish art, exemples related to S. Birgitta's 
Revelations.) Fornvännen 99. Stockholm 

With the tympanum of the west portal of the Cathédral of Uppsala as a point of 
departnre, this paper discusses a rare feature in Medieval Anmmciation repre
sentations: Mary wearing a crown. Its rarity is surprising as the Virgin is olien 
crowned when depicted in other situations. The few examples of the motif in 
Sweden have two other features in common, a courteously kneding ängel and 
the absence of the döve, the Holy Spirit. The Annundation motif is presented, 
and it is argued that none of these pictures was created at random. They were 
carefully chosen to support Birgitta's Revelations, her canonisalion and the 
establishment of the Birgittine order. 

There is a clear iconographic correspondence, bul no main master or com
mon style can be lied to the elaboration of the different motifs. Seen interna-
tionally, lhe specific iconography cannot be linked to any of the previously 
established monastic orders. It is argued that in Sweden they are most likely to 
be related to St. Birgitta and the Birgittine order. The paper discusses how lhe 
Annundation motif in art is dependenl 011 the Revelations, esp. Book 1:10, Book 
V Liber Qtiestionum, and book VII, edited by Alfonso Pecha. Furthermore it is dis
cussed how the Revetalions can explain the connection between the Anmm
ciation, lhe Flagdlation and Pietä in ihese motifs. 

Mia Åkestam, Storkholms Universitet, Konstvetenskapliga institutionen, SEA 106 g i 
Stockholm. 
111ia.akeslam@bostream.se 

Västportalens tympanon i Uppsala domkyrka budbäraren. Ängeln kommer från höger. Han 
är tvådelat, där framställs Kristi gisslande till knäböjer djupt med vingarna hopslagna över 
vänster och bebådelsen till höger. I det vänstra huvudet. Budskapet är skrivet på ett språkband 
tympanonfältet står en plågad Kristus bunden som ringlar uppåt indian dem. Under tympa-
vid en pelare, klädd i ett litet höftskynke. Han nonfältet, på linteaun, flankeras två lejon avär-
hukar under slagen från gisslen. Två personer kestiftets vapen och rikets Tre kronor. I ytter-
gisslar med ris och med stora, taggiga kulor. I kanterna finns inskrifter i minuskler: »anno 
det högra fältet framställs Maria sittende vid en domini MCDXXXI factum est hoc opus» och 
pu lpe t Hon bär en stor krona på huvudet och »pax hnic domui». Relieferna är alltså datera-
är klädd i en omfångsrik mantel. Ena handen de år 1431. På portelens mittpelare återfinns S. 
vilar på en bok, hennes hållning är mjuk och Erik, numer i kopia, i nästan naturlig storlek 
hövisk när hon vänder sig om och tar emot (fig.l). De stora figurerna fyller sitt utrymme. 
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Fig. i. Gisslandet och Bebådelsen, 1431. Uppsala domkyrka, västportalens tympanon. Relief i gotländsk 
sandsten. (Foto förf.) —Flagdlation and Annundation, 1431. Archiepiscopal Cathédral of Uppsala. 
Tympanum of the west portal. Relief, Gotland sandstone. 

Tympanet är monumentalt, stilen och den plat
ta reliefen till trots. Och det bestämdes att just 
dessa motiv skulle placeras på huvudingången 
till Uppsala domkyrka, Sveriges ärkebiskopssäte. 

Västportalen är inte särskilt populär i svensk 
konsthistoria. Boéthius & Romdahl beskriver 
den som besynnerlig och tympanet som utfört 
med »tafatt plattskärningsteknik». De konsta
terar också att de flacka relieferna har en ytak-
tig karaktär och förlagorna antagligen är ut
förda av en målare eller går tillbaka på träsnitt 
(Boéthius & Romdahl 1935, s. 161-162). För
sonligare i sina omdömen är Cornell och Wal
lin, de ter upp Tenstaspåret från Boéthius & 
Romdahl, och tycker sig se en allmän överens
stämmelse mellan Uppsala västtympanon och 
Johannes Rosenrods målningar i Tensta kyrka 
från 1437 (Cornell & Wallin, 1962,8. 16). För
slaget att en målare utfört förlagan lill tympa
net förstärks av Lindahl då han skriver att reli

eferna mest liknar valvmålningar från tiden 
(Nilsén igg2,s . 57). Tympanets reliefer är låga 
och ytmässiga, och har något av tyska träsnitt 
över sig konstaterar Svanberg mer analytiskt 
återhållsamt (Svanberg iggö, s. 16g). 

Ett underliggande antagande som går igen 
hos dem som i olika sammanhang skrivit om 
västportalen är att tympanet sattes upp i stor 
tidsnöd, och med knappa resurser. Därför fick 
man ta vad som fanns tillgängligt och, får man 
då anta, låg och skräpade någonstans. Detta 
skulle förklara varför man satte upp ett tympa
non av tvivelaktig estetisk kvalitet ined en märk
lig motivsammanställning. Ett sådant resone
mang förutsätter ett förhållande där stora sten-
reliefer tillverkas för en öppen marknad och 
alltså finns färdiga med givna motiv - ett för
hållande som mig veterligen inte förelåg. Ett 
annat alternativ skulle vara att något annat 
stort byggnadsprojekt försiggick samtidigt och 
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Fig. 2. Bebådelsen. 1360—80. Järstads kyrka, Östergötland. »Kalkmåleri. SV valvkappan, ovanför ingångsdör
ren. (Foto Sten Peterson, ATA. —Annundation, 1360-80. Järslad church, Östergötland. Mural, SW vault cell, 
above the entrance. 

att man där hade refuserat dette stora tympa
non. 

Jag kommer inte att diskutera estetiska kva
liteter, men jag kommer atl hävda att det inte 
är av en slump som motivet utformats och pla
cerats på sin plats. Det är främst bebådelsesce-
nen som här ska diskuteras. Syftet är att under
söka om det är möjligt att finna förebilder lill 
motivet och diskutera orsaker till varför det val
des till Uppsala domkyrka. 

Behådelsemolivet, variation och spridning 
På Uppsalatympanet är det mest utmärkande 
draget i bebåddsebilden att Maria bär krona. 
Det kan verka förvånande, ett av de vanligaste 
sätten att framställa Maria under medeltiden är 
ju som krönt Madonna. Bebådelsen är inled
ningen på den kristna frälsningshistorien, och 
i bilderna bär Maria vanligen dok eller är bar
huvad, en krönt jungfru är mycket ovanlig i 

sammanhanget. Ett annat utmärkande, och 
mindre vanligt drag är att ängeln Gabriel är hö
visk. När han knäböjer inför Maria, placerar 
han sig på en lägre nivå. Spiran, som är ängelns 
vanligaste attribut, fattas här. Den helige andes 
duva som brukar finnas med i bebådelsescener, 
är utesluten. Dessa särdrag skiljer Uppsalatym
panet från större delen av övriga bevarade be
bådelsescener. 

I Sverige är drygt 360 medeltida bebåddse-
bilder kända idag. Alla typer av material finns 
representerade: stenskulptur och dopfuntar, 
träskulptur, kalkmåleri, pannåmåleri, textil 
och metall. De tidigaste är från mitten av 11 oo
talet, de senaste från mitten av 1500-talet Av 
dessa 360 har fem i stort sett samma utmärkan
de drag som bebådelsen på tympanet i Upp
sala. Fyra av dem kommer från Östergötland 
och de är alla tillverkade mellan 1370 och 
1400. Tre av dem är tillverkade i Vadstena. Den 
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fjärde finns nästgårds, ijärstad. (Den femte är 
ett engelskt alabasterarbete från Nyköping, da
terat 1430—50. Tidsmässigt ligger det alltså nä
ra Uppsalatympanet, men som ett senare im
portarbete behandlas det inte här.) 

/ärstad 
I kyrkan ijärstad, nära Skänninge, är valven de
korerade med sirliga kalkmålningar. Målningar
na, som är mycket fragmentariska, togs fram så 
sent som ig88. 

Bebåddsebilden finns i västra valvet ovan
för ingångsdörren till kyrkan. Gabriel står, 
hans mantel är snävt draperad runt kroppen. 
De hopslagna vingarna är mycket stora och når 
högt ovanför huvudet. Han pekar uppåt med 
sin högra hand. Maria är krönt, ett spräkband 
skymtar ovanför hennes huvud. Man anar även 
en mantel över hennes axlar, och eventuellt en 
lyft arm. Mellan dem finns ett krus, ur vilket en 
blonnanka reser sig (fig. 2). Figurstilen med 
magra figurer med stramt draperade mantlar 

Fig. 3. Bebådelsen, 1384 eller 1390-tal. Kapitdsalen, 
Vadstena nunnekloster. SV väggen. Kalkmåleri. 
(Foto förf.) —Annunciation, 1384 or 1390. Chap
ter house, Vadstena convent, SW wall. Mural. 

och Marias krona i bebådelsen bekräftar sam
bandet med Vadstena (Nisbeth iggs , s. 2 2 1 -
2 2 2 ) . 

I den motstående valvkappan framställs Kristi 
födelse. Maria ligger nerbäddad i en säng med 
hög sänggavel. Krubban med det lindade bar
net finns ovanför Maria och en oxe och en ås
na ser på. En figur, troligen Josef, sitter vid 
sängens fotande. Detta är ett ålderdomligt sätt 
att avbilda födelsen, som kom att ändras i slu
tet av 1300-talet i och med S. Birgittas födelse
vision, den hon fick under sin sista pilgrimsre
sa i Betlehem 1372 (Svanberg 2003, s. g3). När 
uppenbarelserna fick spridning efter hennes 
död övergick man i konsten till att framställa 
Maria knäböjande framför Jesusbarnet som 
ligger naket på marken omgiven av strålglans 
(Comell ig24,s. 1—45. Se Svanberg igg7,s. 132— 
134 och 2003 för redogörelse över tidigare forsk
ning.) 

I långhusets västra valv framställs också S. Erik 
och Folkungavapnet I det östra valvet finns Aspe-
näs-ättens vapen. Genom vapensköldarna daterar 
NisbethJärstads målningar till 1360-eller 1370-ta-
let Folktingavapnet syftar på Katarina Bengts-
dotter, heliga Birgittas moster, och frun till Aspe-
näs (Nisbeth 1995, s. 221—222). Det var där Bir
gitte och hennes syster växte upp sedan deras mor 
dött 

Nisbeths datering har alltså stöd även i iko
nografin, med dels en krönt Maria i bebådelse-
scenen och en födelsescen av äldre typ. 

Kapitelsalen i Vadstena kloster 
Kapitelsalen i Vadstena nunnekonvent är för
sedd med kalkmåleri på väggar och i valv. I val
ven har troligen inga figurscener funnits, me
dan väggfällen har varit rikt dekorerade. De 
kvarvarande målningarna är fragmentariska, 
men fältet med bebådelsescenen är relativt 
välbevarat. Där knäböjer Gabriel höviskt inför 
Maria. Ängeln framställs som budbärare som 
överlämnar ett budskap till en drottning. Jung-
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frun bär krona och har röd gloria, det långa 
blonda håret täcks inte av någon slöja. Hennes 
mantel är blå och klänningen röd. Med vingar
na flaxande över huvudet överlämnar ängeln 
sitt budskap. Han kommer in från höger, tuni
kan har varit röd, men är nu nött och svartnad. 
Handen är överdimensionerad och markerar 
att han talar. Mellan dem svävar språkbandet, på 
golvet står ett liljekrus (fig. 3). Under bebåddse-
scenen finns en mycket fragmentarisk framställ
ning av vad som förefaller vara »Kristi födelse en
ligt Birgittas vision. Mycket talar för att de här mål
ningarna var färdiga till invigningen av Vadstena 
nunnekonvent 1384. Eventuellt kan de vara ut
förda efter 1390, då delar av klostret skadades i en 
brand. Nunnornas kapitelsal hade en central 
funktion i konventet. Bilder som valdes till en så
dan placering var med all sannolikhet helt i över
ensstämmelse med ordens ideologi. 

Mariaskåpet från Norra 1'ågelås 
Mariaskåpet från Norra Fågelås har förlorat sin 
skulptur men det yttre dörrparet finns kvar. På 
dessa är bebådelsen ensam scen, synlig då skå
pet var stängt. På altarskåpsdörrarna framställs 
både Maria och Gabriel stående. Ängeln verkar 
ha kommit rakt uppifrån och nyss landat på det 
lilla podiet. Språkbandet och vingarna står än
nu rakt upp av vinddraget. Även Maria står på 
ett podium. Rosrankan över hennes huvud sling
rar lugnt och stilla, tungt i kontrast till ängeln 
vindblåsta språkband och vingar. Den över 
jordiske ängelns gloria är klart blå, den jordis
ka jungfruns gloria är röd, som i »Kapitdsals-
målningen. Gabriels klädnad är överjordiskt 
blå, men han har svept sig i den jordiska röda 
manteln (fig. 4) . »Som den skönaste man, men 
inte av kött», säger Jungfrun i Birgittas uppen
barelse, bok 1:10. Marias klädnad är röd, och 
hon har en överjordiskt blå mantel. Även ge
nom placeringen på varsin litet podium mar
keras deras upphöjdhet över detta jordiska. Så 
kan himmel och jord mötas. Det gudomliga ska 
ta skepnad på jorden, men det jordiska måste 
höja sig för att kunna ta emot gudomen. Den 
enkla draperibehandlingen med inandar stramt 
svepte runt kroppen, ansiktsteckning och hårbe
handling har likheter med målningarna både i 
Järstad och i Kapitelsalen i Vadstena. Altarskå-
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Fig. 4. Bebådelsen, sent 1300-tal/ca. 1400. Dörrar 
frän Mariaskäp från Norra Fågelås kyrka, Västergöt
land. Nu i Statens historiska museum. (Foto SHM.) — 
j\nmmciation, late 141b century/c.1400. Painted 
doors from a Madonna shrine. Norra Fågelås church, 
Västergötland. Currently in Statens historiska mu
seum, Stockholm. 
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Fig. 5. Bebådelsen, sent l300-tal/c.l400. Broderat altarbrun frän Linköpings domkyrka. Nn i Linköpings 
slotts- domkyrkomuseum. (Foto ATA.) —Annundation, late 141b century/c.1400. Embroidered altar front-
let Linköping Cathédral. Currently in Linköping Cathédral museum. 

pet tillverkades omkring år 1400 och kom från 
Vadstena kloster senast 1405 för att ersätta 
föremål som förlorats i en brand. Bytet stadfäs
tes genom biskop Brynolf i Skara den 31 de
cember (SD 677). Nu förvaras Mariaskåpet i 
Statens historiska museum, Stockholm. 

Det finns stilmässiga och ikonografiska pa
ralleller med böhmiskt måleri från tiden om
kring 1360-80, och Vadstena hade täta kon
takter med Prag. Meister Bertram von Minden 
i Hamburg brukar ofte nämnas, och även 
Konrad av Soest. Dessa likheter är av allmän ka
raktär, och de gemensamma dragen är inte till
räckliga för att man ska kunna hävda ett direkt 
samband (Nisbeth igg5, s. 228—22g). Däremot 
kan altartavlan från Vyssi Bröd/Hohenfurt no
teras. Den är tillverkad ca 1350 av Meister des 
Hohenfurter Zyklus. (För kontakterna med Prag 
se Härdelin igg8.) 

Altarbrunet från Linköpings domkyrka 
I Linköpings domkyrka, som är Vadstenas stifts
kyrka, fanns ett Birgittaaltare som invigdes år 
1400. Stiftare var marsken Sten Bosson Natt 
och Dag, bror till Linköpings biskop Knut 
Bosson och Birgittas syssling (Nisbeth igg5 s. 
232, s. 235—236). Altarbrunet från Linköping 
är det äldsta bevarade Vadstenabroderiet. Det 
är troligen tillverkat för detta Birgittaaltare. 
Brunei är utfört i yttäckande silkebroderi och 
guldbroderi och har ursprungligen varit rikt 
besatt med sötvattenspärlor (Estham 2001, s. 
105, 10g). Dominerande färg är rött. Altar
brunet finns nu i Slotts- och Donikyrkomuseet 
i Linköping. Det innehåller tre figurscener: be
bådelsen, pietä och Kristi födelse. Övriga motiv 
är donatorsvapen och franska liljor. Bebådel-
sebilden kan jämföras med Kapitdsalens mål
ning, den är bara spegelvänd. Under en pelar-
buren arkad med arkitekturdetaljer och mot 
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Fig. 6. Uppsala domkyrkas väst
portal, 1420-30. (Folo förf.) — 
West portal of archiepiscopal 
Cathédral of Uppsala, 1420S. 

röd grund framställs scenen. Gabriel knäfaller 
djupt med flaxande vingar. Han talar som i 
»Kapitdsalen med orden på språkbandet: »Ave 
Maria grada plena». Och Maria står lika majes
tätisk och tar emot budskapet, på sitt språk
band svarar hon »ecce ancilla domini» (fig. 5). 
På altarbrunet framställdes också Födelsesce
nen enligt Birgittas uppenbarelse, förtydligat 
genom att Birgitta knäböjer med Maria i bil
den, medan Josef saknas. Den tredje scenen, 
pietä, med Kristi pinoredskap, är den självklara 
följeslagaren till de andra två. I Bok 1:10, som 
citerades ovan, uttrycks sambandet mycket 
klart. Birgittas uppenbarelse fortsätter efter be
bådelsen (se nedan) med att mycket kort be
rätta om den underbara födelsen. I samma 
stund såg också Jungfrun Sonens kommande 
öde, och hon blev förtvivlad. Lika vackert som 
bebådelsen beskrivs, lika stark är skildringen av 
mänskligt lidande, där pinoredskapen, gisslan

det och korsfästelsen beskrivs i detalj. Slutligen 
läggs den döde Sonen i Moderns knä. Då är 
hans händer så stela, 

... att de ej kunde böjas ned över bröstet 
utan över magen, ungefär vid naveln. Så 
som han hängt på korset, så hade jag ho
nom i knäet, och han var liksom förlamad i 
alla lemmar. (Himmelska uppenbarelser, 
b d l , S. 9 1 , Bok 1:10)' 

Sambandet mellan bebådelsen, gisslandet och 
korsfästelsen återkommer nedan. 

Tympanon, Uppsala domkyrka 
Uppsala domkyrkas västtympanon beskrevs i 
början. Här framställs alltså Kristi gisslande till 
vänster och bebådelsen till höger. Bebådelse-
scenen är inte helt olik den i Vadstena kapitel
sal, men den krönta Maria sitter här vid en pul-
pet, med en bok i ena handen. Ängeln kommer 
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in från höger, som i Kapitelsalen. Han knäbö
jer djupt, med vingarna hopslagna över huvu
det. Språkbandet ringlar sig uppåt mellan 
dem, med änglahälsningen »Ave Maria grada 
plena». Stilen är en annan än den i de tidigare 
bilderna från Östergötland. Det är innehållet 
som förenar denna relief med de övriga bil
derna. Jag vill presentera ett förslag till sam
band mellan dem. 

1431, tympanets dateringsår, var Johannes 
Haquini (Jöns Håkansson) ärkebiskop i Upp
sala. Han hade invigts till Vadstenabroder 1411. 
Som en av klostrets framstående bröder hade 
han många uppdrag och fick också behålla sin 
status trots att han övergick till annat ämbete. 
Han vigdes till ärkebiskop 1422 i Vadstenas 
brödrakor (Pernler iggg, s. 125). 

I Vadstenadiariet antecknades den 10 feb
ruari 1430: »Vidare, på den heliga Scholasticas 
dag begravdes här en av klostrets tjänare vid 
namn Tyrgils Murare. Han hade vistats en tid vid 
Uppsala domkyrka i sitt hantverk, men nyligen 
hade han återförts död.» (Gejroth iggö, VD 
41 o) 2 . Sex dagar senare, den 16 februari 1430: 
»Vidare, dagen efter Sigfrid, det vill säga torsda
gen efter söndagen Septuagesima, i närvaro av 
kungen, rikets stormän och dessutom biskopen 
i Linköping invigde broder Jöns Håkansson, är
kebiskop i Uppsala, klostret i Vadstena till jung
fru Maria och heliga Birgittas ära, utan att invi
ga något altare» (Gejroth iggö, VD 412)3. 

Dessa två notiser gör attjag vågar konstatera 
att man vid domkyrkobygget i Uppsala borde 
ha kännt lill bebådelsebilderna från Vadstena 
och Linköping. Det framgår också av den se
nare att man hade viktiga kontakter året innan 
Baselkonciliet började. 

Under koncilierna i Konstanz och i Basel 
under början av 1400-talet ifrågasattes Bir
gittas kanonisation och klosterorden. I Kons
tanz 1415-18 var Jean Gerson aktiv i sin kritik 
av kanonisationen av Birgitta. I Basel 1431 tog 
kritiken fart igen; ursprunget var en tvist mel
lan birgittinklostret Marienwold och staden 
Lubeck. Birgitta blev kraftfullt försvarad av den 
spanske dominikanen Juan Torquemada, och 
konciliet accepterade slutligen hans försvar 
(Morris iggg, s. 157-158). I det slutliga utlå
tandet heter det att Uppenbarelserna inte kun

de godkännas i sin ursprungliga form, på grund 
av vissa oklarheter i uttryck och bilder, utan be
hövde jämkas. I övrigt skulle domen inte få upp
fattas som ett angrepp mot Birgittas helighet, 
dyrkan, helgonförklaring eller hennes orden 
(Härdelin iggo, s. 133). 

Det intensiva arbetet med att slutföra dom
kyrkobygget skedde alltså samtidigt som man 
under koncilierna i Konstanz och Basel disku
terade Birgittas kanonisation och klosteror
den. Västtympanet sattes slutligen upp samma 
år som Baselkonciliet inleddes 1431. 

Text och Inkl 
Om det stämmer att både bild och text ansågs 
läsbara och interagerade under medeltiden 
borde det vara möjligt att hitte en textuell mot
svarighet lill den visuella bilden. Med tanke på 
motivets omedelbara koppling till Vadstena, 
och tiden som överensstämmer med det Bir
gittinska klostergrundandet ligger det närmast 
till hands att söka i S. Birgittas Uppenbarelser. 

Ett medeltida förhållningssätt kan inte illust
reras bättre än genom ett exempel från den 
centrala uppenbarelsen Frågornas bok, Liber 
Questionum. »Kristus talar till Gudsmodem: 

»Dina öron voro högst rena och öppna som 
de fagraste fönster, när Gabriel kungjorde 
dig min vilja och jag, Gud, blev kött i dig.» 
(Himmelska uppenbarelser, bd. 3, bok 5:4, 
s274)4 

Citatet är en påtaglig illustration till en upp
fattning om text och bild som samverkande, 
synliga och hörbara. Metaforen med öron som 
fönster är både talande och poetisk. Det råkar 
dessutom vara ett bebådelsemotiv, vilket gör ci
tatet än mer relevant här. Vad som också fram
går är att Gabriel är budbärare, ingenting an
nat, och det är Guds vilja han bär fram till 
Jungfrun som ska motta Ordet. 

Den mest omfattande visionen av bebådel
sen finns i första boken, 1:10. Birgitta vistades 
då i Alvastra kloster, och texten är följaktligen 
granskad och översatt till latin av Magister 
Mattias. Det är Jungfrun som talar till Birgitta 
och hon inleder: Ego sum Regina celi, mäter 
Dei... 
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Jag är Himladrottningen, Guds moder ... 
såg jag tre underbara ting: Jag såg en stjär
na men icke en sådan som lyser på himlen, 
jag såg ett ljus, men icke ett sådant som ly
ser i världen, jag kände en doft, icke som av 
örter eller något liknande, uten outsägligt 
ljuvlig, och den uppfyllde mig helt så attjag 
jublade av fröjd. Därefter hörde jag genast 
en röst, men icke från en mänsklig lunga, 
och när jag hörde den bävade jag och fruk
tade, att det kunde vara något bländverk. 
Strax visade sig för mig en Guds ängel; han 
var som den skönaste man men icke iklädd 
kött, och han sade till mig: »Hell dig, du 
högtbenådade!»... 

(Himmelska uppenbarelser, bd I, bok 1:10 
S.87)5 

Gudsmodem talar därpå 0111 hur hon reagera
de då hon hade hört ängelns ord och nämner 
sedan i korthet hur hon sett sin sons födelse. 
Hon fortsätter sin berättelse med att berätta 
om gisslandet: 

... Så fördes han till gisselpelaren, och han 
tog själv av sina kläder. Han lade själv sina 
händer runt pelaren, och hans fiender 
blindo dem uten skonsamhet När han stod 
bunden hade han alls intet skylande på sig 
utan stod naken som han blivit född och led 
skammen av sin nakenhet Hans vänner flyd
de, och hans ovänner kommo samman... såg 
jag hans kropp piskad och gisslad ända intill 
revbenen så att dessa syntes. Och vad som var 
än bittrare - när gisslen rycktes ut, plöjdes 
hans kött som jord av plogen... (Himmelska 
uppenbarelser, bd I, bok 1:10, s. 88)' ' 

Hennes berättelse i denna långa passage slutar 
då hon sitter med sin döde son i knät som även 
citerades ovan: 

... och hans händer voro så förstelnade, att 
de ej kunde böjas ned över bröstet uten 
över magen, ungefär vid naveln. Så som 
han hängt på korset, så hade jag honom i 
knäet, och han var liksom förlamad i alla 
lemmar. (Himmelska uppenbarelser, bd I, 
s. 9 1 , Bok I:io)7 

När det gäller Bebådelsen är det sällan ängelns 
besök i Marias lilla kammare som engagerar Bir
gitte. Betydligt fler uppenbarelser handlar om 
Inkarnationen och Guds människoblivande. Det 
är det himmelskas förening med det jordiska och 
Guds beslut som utgör kärnan. Jungfrun och Gud 
talar till varandra och avhandlar mänsklighetens 
framtid genom Birgitta. Budbäraren är just en 
budbärare. Gud har bestämt sig, men Uots allt be
höver han jungfruns medgivande eftersom män
niskan har en fri vilja gentemot Gud. Utgången är 
given då Jungfruns dygd, renhet och Gudskäiiek 
överstiger allt annat 

I femte boken, Frågornas bok, Liber Queslio-
num, fjärde uppenbarelsen talar Sonen till Guds
modem: 

Jag är en krönt konung i min gudom, ulan 
begynnelse och utan slut »Kronan, som var
ken har början eller slut, betecknar min 
makt som icke hade någon begynnelse och 
ej heller ska hava något slut Men jag hade 
även en annan krona i mitt förvar, och den 
kronan var jag själv, Gud. Den kronan var 
beredd åt henne, som hade den största kär
leken till mig, och du, ljuvaste moder, vann 
den och drog den till dig med rättvisa och 
kärlek. Ty änglar och andra luigi 111 bära det 
vittnesbördet om dig, att du hyste en mer 
brinnande kärlek till mig än andra, och att 
din kyskhet var renare än andras ocb beha
gade mig mer än alla andras. Sannerligen, 
ditt huvud var såsom skinande gnid och dina 
lockar såsom solstrålar ... och därför kallas 
du med rätta en krönt drottning över allt 
som är skapat; drottning för din renhets 
skull och krönt för din höga värdighets 
skull ... Därför, käraste moder, skulle den 
krona, som förvarades hos mig (den kro
nan är jag, Gud, som tog mandom), icke 
sättas på någon annan än på dig, ty du är 
sannerligen moder, jungfru och alla drott
ningars kejsarinna. 
(Himmelska uppenbarelser, bd II, s. 27 | ) s 

Fadern, sonen och den Helige Ande är ett, 
ulan början och man slut Kronan som Maria 
bär är nian början och utan slut, och hon bär 
kronan i sig. Kronan som förvarades hos Gud 
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skulle inte sättas på någon annan än modern. 
Det är den inkarnerade gudomen som är kro
nan. Därför framställs Maria med krona i 
Bebådelsebilderna, och därför är den heliga 
andes duva utesluten - den har redan nått sitt 
mål. 

Uppenbarelsen i Frågornas bok fick Bir
gitta under en ritt till Vadstena våren 134g, allt
så innan hon flyttade till Rom. Del är viktigt att 
nämna detta, eftersom en bild av en krönt 
Maria i en bebådelsebild knappast existerar 
före 1355 vare sig i Italien eller i Böhmen. (I 
dessa två områden finns huvudsakligen de ex
empel som existerar av motivet). Birgitta kan 
alltså inte ha inspirerats till dessa bilder i up
penbarelserna av den konst hon mötte i Rom, 
eller genom kontakter med Böhmen. Däremot 
hade hon varit på pilgrimsresa till Santiago de 
Compostela, passerat Burgos och därmed 
Santo Domingo de Silos. Hon hade rest genom 
Frankrike och stannat i Anas. Inspirationen är 
troligare mer allmän. Kronan som symbol för 
både världslig och himmelsk makt var vanlig 
vid tiden. 

Bok VIII, Liber cekstis imperatoris ad reges, re
digerades av den spanske eremiten och biktfa
dern Alfonso Pecha på Birgittas önskan och var 
färdig senast 137g. I den valde och samlade 
han uppenbarelser med politiskt innehåll, och 
där understryks igen Gudomen som kronan 
och treenighetens enhet. Det kapitel som valts 
till första kapitel är ingivet i Sverige. Där be
skrivs inkarnationen; det är Kristus som talar 
med Birgitte: 

Gudomen sände ju sitt ord till jungfru Maria, 
genom sin ängel Gabriel, men samme Gud 
som sände och var sänd av sig själv, var med 
ängeln Gabriel, i Gabriel och före Gabriel 
hos jungfrun. Och sedan ordet sagts av äng
eln, blev ordet kött i jungfrun. Dette ordet är 
jag, som talar med dig... Denna gudom lik
nas med rätte vid en krona, ty kronan är utan 
början och utan slut Liksom man i ett rike 
gömmer kronan för den framlida konung
en, så gömdes min gudom för min mandom 
som skulle krönas därmed. (Himmelska upp
enbarelser, bd. III, s. 169)9 

Alfonso Pecha väljer alltså att lyfta fram denna 
speciella bild av gudomen i bebådelsen i det in
ledande kapitlet. Den världsliga och den him
melska kronan möts i prologen där han upp
manar kejsare, kungar och drottningar att öd
mjukt motta den dyrbara, himmelska kunga
kronan ur händerna på en furstlig Kristi brud. 

Sammanfattande diskussion 
Avsikten var alt Birgittas texter skulle spridas, 
flerfaldigas och illustreras. Genom Uppen
barelserna lades grunden för en klosterregel, 
det är ett projekt på ett annat plan än det som 
t.ex. mystiker som »Katarina av Siena represen
terar. Mot den bakgrunden är det troligt att inte 
bara texten utan också de visuella bilderna valdes 
med omsorg för att stimma överens med Bir
gittes idé och visioner. 

De bebådelsebilder som avhandlats här visar 
alla en himladrottning, en krönt Jungfru Maria. 
Gabriel knäböjer eller framställs i något mindre 
skala än Jungfrun. Deras höviska hållning är på
taglig. Fler drag förenar dem: Den Helige An
des duva är inte närvarande. Bådejiingfrun och 
ängeln har stora och uttrycksfulla händer. 
Gabriel gör telgest när han kommer med Ordet. 
Han har språkband men däremot inte spira. 

Tre av dessa bebådelsebilder är tillverkade i 
Vadstena; Kapitdsalen, altarbrunet från Lin
köping och altarskåpet från Norra Fågelås. En 
fjärde finns mycket nära Vadstena, ijärstad kyr
ka. Den femte är tillverkad mer än 30 år sena
re än de andra och finns i Uppsala. I artikeln 
vill jag knyta motivet på Uppsala domkyrkas 
västtympanon till de övriga bilderna. 

Ijärstad, nära Aspenäs, framställs bebådel
sen på ett sätt som senare kunde harmoniera 
med Birgittas synsätt. Föddseinotivets utform
ning enligt Birgittas uppenbarelse kan inte ha 
nått Sverige före 1373, och Kristi födelse är i 
Järstad framställd enligt det äldre mönstret. 
Spridandet av uppenbarelserna i kanonisations
processen dröjde ytterligare några år. Date
ringen av målningarna ijärstad är ganska vid, 
1360- eller 70-tal, odi det är svårt att dra några 
slutsatser. I Kapitdsalen i Vadstena, där mål
ningarna är från 1384 eller senare, finns en 
fragmentarisk födelsescen under bebådelsen, 
som eventuellt är enligt Birgittas vision. 
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Bildsviten på L inköp ings a l t a r b r u n , från strax 

före 1400 i n n e h å l l e r b e b å d e l s e n , födelsen och 

pie tä , allt så som Birgitta beskrivit de t . I 

Uppsa la 1431 sammans tä l l s b e b å d e l s e n m e d 

giss landet , också d e n s a m m a n s t ä l l n i n g e n av-

mot iv h a r s töd i U p p e n b a r e l s e r n a . De u p p e n 

ba re l se r som j a g h a r c i te ra t ä r från cen t ra l a 

b ö c k e r i Birgittas U p p e n b a r e l s e r : Bok 1 :kap 1 o, 

m e d e n p r o g r a m f ö r k l a r i n g som börjar: »Ego 

sum r eg ina celi, m ä t e r dei» , F r å g o r n a s bok, 

Liber Queslionum, Bok V:kap 4 samt Liber Celestis 

ad Reges, B o k V I I L k a p 1. 

F o r m u l e r i n g a r n a i F r å g o r n a s b o k visar sig 

vara högst app l i c e rba r a i bild. I Birgittas u p p 

e n b a r e l s e beskrivs h u r G u d är k r o n a n . N ä r d e n 

i b i lden sitter p å J u n g f r u n s h u v u d är G u d in

k a r n e r a d , ä n g e l n s b e b å d e l s e h a r r e d a n skett . 

D e n he l ige A n d e s duva h a r r e d a n nå t t sitt mål . 

B i lde rna som h ä r d i sku te ras p o ä n g t e r a r alltså 

snarare inkarna t ionen , föreningen mellan h im

melskt och jo rd i sk t , än Marias b e b å d e l s e . Att 

d e n He l ige A n d e s duva utes luts är en na tu r l ig 

följd. De t h ä r sät tet at t framställa b e b å d e l s e n är 

ovanligt , de t h a r inga fö r egånga re och får 

k n a p p a s t n å g r a efterföljare i Sverige. 

J a g t ro r in le att m a n b e h ö v e r söka e n förla

ga, s o m t.ex. Biblia Pauperum el ler Speculum 

H u m a n a e Salvalionis, till b e b å d e l s e b i l d e r n a i 

d e t h ä r mater ia le t , hos n å g o n a n n a n specifik 

k l o s t e r o r d e n el ler kons tnä r l ig t rad i t ion . De 

som fo rmule rade b i ld idéerna levde alla jus t dä r 

historia skapades och behövde inte lyssna till 

e k o n . Enligt min m e n i n g bygger dessa b i lde r 

p å e n g e m e n s a m idé , s n a r a r e än på e n g e m e n 

sam mäs ta re , e l ler g e m e n s a m m a förlagor u tan

för Birgittas u p p e n b a r e l s e r . Motivet m e d e n 

k r ö n t j u n g f r u o c h e n hövisk änge l är in te unik t , 

m e n mycket ovanligt även i et t i n t e rna t ione l l t 

perspektiv. Att m a n i Uppsa l a d o m k y r k a finner 

e n t y m p a n o n r e l i e f vars mot iv d i rek t kan rela

teras till Vads tena klos ter o c h hel iga Birgittas 

u p p e n b a r e l s e r är in te f ö r v å n a n d e , och d e t är 

sannol ik t atl inan valde b i ldmot ive t som e n ma

nifestat ion av U p p e n b a r e l s e r n a s gi l t ighet . 
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Summary 

On the west portal, the main entrance of the 
archiepiscopal Cathédral of Uppsala, the tym
panum depicts two scenes: the Annundat ion 
and the Flagdlation. The style of this tympa
num, dated 1431 on the lintel, has been held 
in low regard by Swedish art historians, and the 
combination of motifs has been considered 
puzzling. The Annundation scene shows Gab
riel kneding in front of the Virgin. Mary, wear
ing a large crown, tums to him as she receives 
his message (fig. i ) . In this paper I attempt to 
point out possible models for this motif and 
discuss the reasons why it was chosen for the 
Cathédral of Uppsala. I argue that it was not 
put there haphazardly. 

The Annundat ion is one of the most com
mon motifs in Medieval art. Another very com
mon trait in High and Late Gothic art is the 
crowned Virgin. A combination of these two, 
on the other hand, is very uncommon. The 
portrayal of the Virgin crowned, like a celestial 
queen, with the Ängel courteously kneding 
before her, is infrequent all över Medieval Eu
ropé. Sweden has c. 360 preserved Medieval 
representations of the Annundat ion. Except 
for the Uppsala tympanum only four of them 
show a crowned Mary and a courteous Ängel, 
all dated to 1370—1400.1 attempt to prove that 
they are related to Vadstena convent and the 
Revelations of St. Birgitte. 

The murals in Järstad parish church near 
Skänninge and Vadstena are dated to 1360— 
1380. One of the donors was Katarina of Aspe-
näs, St. Birgitta's a u n t On the vault at the 
entrance is the earliest representation in Swe
den of the Annundation with the crowned 
Mary (fig. 2). On the opposite vault the Birth 
of Christ is depicted according to the old mo
del. The similarities with the murals in the 
chapter house of Vadstena nunnery are ob-
vious both regarding style and iconography. 
These murals show the crowned Virgin and a 
kneding Ängel in the Annundat ion scene (lig. 
3). The same master is likely to have painted 
the Annundat ion scene on the outer doors of 
the Norra Fågelås reredos, where Mary and 
Gabriel are depicted standing. The colours are 

the same as in Vadstena: Mary's halo is earthly 
red and the angefs heavenly blue. Mary wears 
a red dress and a heavenly blue cloak while the 
ängel is dressed in earthly red with blue tunic. 
Both stånd on small podia. The doors are da
ted to c. 1400 (fig. 4) . 

On an altar frontlet from Vadstena church, 
executed in the last years of the 141b century, 
the motif is repeated. This altar frontlet is the 
earliest known textile work from the convent 
of Vadstena. It has three picture scenes: the 
Annundation, the Nativity with St. Birgitta 
kneding next to Mary (in accordance with St. 
Birgitta's revelation in Bethlehem in 1372) 
and the Pietä (fig. 5). This Annundation is si
milar to the one in Vadstena chapter house, 
but reversed. 

Låter, in the Cathédral of Uppsala, the 
Annundation scene returns in the same way as 
depicted in Vadstena chapter house and on 
the Linköping altar frontlet. Four iconographic 
features unite these five pictures and distingu
ish them from others: 1) Mary wearing a crown, 
2) the absence ofthe döve ofthe Holy Spirit, 3) 
a courteous Gabriel, 4) the absence of 
Gabriefs sceptre, his most characteristic attri-
bute. 

The tympaninn in Uppsala depicts the An
nundat ion and the Flagdlation. This is lhe sa
me idea as on the Linköping altar frontlet and 
can be related to St. Birgitte's Revelations 1:10 
(see notes 1, 3 and 4 for Latin text). This text 
can explain an otherwise odd combination of 
motifs. In Revekitions 1:10, the Celestial Queen, 
the Virgin, speaks to St. Birgitte. She describes 
the Annundation and the Ängel with humiliiy 
and strong feeling (Latin text in note 2). When 
she has told St. Birgitte about the An-
nuncialion the Virgin mentions the Nativity 
rather briefly and then continues with a soul-
stirring and detailed account of the Flagdla
tion and Crudfixion. 

Book V, Liber Questionum, is a central part of 
lhe Revelations. In rev. 4 the Son of God speaks 
and praises bis mother. He calls himself the 
Crown and his mother a crowned queen. He 
calls himself lhe Crown that is God who look 
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manhood and would never crown anyone ex
cept the Virgin (see note 5 for Latin text). St. 
Birgitta received this revelation in Sweden 
when riding from Afvastra to Vadstena. Hence 
it must be dated before 1349 when she moved 
to Rome. St. Birgitta commissioned the Spa-
nish hermit Alfonso Pecha to edit and disiri-
bute the Revelations all över Europé after her 
death. In his edition of book VIII, Liber cekstis 
imperatoris ad reges, he stresses the crown as sym
bol ofthe Son, God and lhe Incarnation in the 
first chapter (see note 6 for Latin text). It 
seems unlikely that St. Birgitte's sources of in
spiration would have been pictures in chur
ches or books in this case. As rev. V:4 on the 
Incarnation and rev. 1:10 on the Annundat ion 
were both received before 1349 they cannot 
have been inspired by Italian or Bohemian art. 
Irrespective of St. Birgitta's possible knowled
ge of ftalian and Bohemian art before she mo
ved to Rome, the crowned Virgin in the 
Annundation appears in those areas only after 

1 350-55-
The Swedish archbishop in 1431, when the 

tympanum was put in place, was Johannis 
Haquini (Jöns Håkansson), who had been a fri
ar in Vadstena since 1411. He was an impor
tant man in the monastery and kept his rights 
there when he was elected archbishop in 1422. 
In 1430 he consecrated the Vadstena convent 
in the presence of the Swedish King, the knights 
ofthe realm and lhe bishop of Linköping. 1430 
was the year before the council of Basel began and 
die tympanum was executed. This meeting is no
ted in the Diarium Vculstenen.se, as well as a note, two 
weeks earlier, on the burial of a friar who had be
en working with masonry in Uppsala. At die coun-
cils of Konstanz in 1415 and Basel in 1431 the 
Birgittine order and tfie canonisation of St. 
Birgitte were discussed and critidsed. Possibly die 
motif was chosen to strengtiien the support for 
the Birgittine order. During the council the 
strongest support came from the Spanish 
Dominican Juan Torquemada who finally won 
the council for his cause. 

Bearing in mind the purposeful task and 
distinct instructions and goals for the order 
that St. Birgitte formulated, it is most likely that 
also the pictorial programme was carefully 
chosen. It appears that the pictures dealt with 
here form a group. 

At no time previously or låter in Swedish 
Medieval art was the Annundation represen
ted in the same way as at Vadstena. The Virgin 
is crowned in all these representations. She is a 
queen and the Ängel a courteous messenger. 
The Incarnation and the conversation betwe
en the Mother of God, God and the Son are 
stressed in St. Birgitta's revelation. The ängel 
Gabriel, Mary as a little girl and the Annun
dation are of minor importance. The crown 
on the Virgin's head represents the deity in-
carnate and confirms her words: »Ego sum re
gina celi, mäter Dei...». The döve of the Holy 
Spirit has reached its goal, and consequently it 
is omitted in the pictures. 

It seems unlikely that those who formula
ted the pictorial ideas would have needed a 
model such as e.g. the Biblia Pauperum or the 
Speculum Humanae Salvationis. They lived and 
worked right where history was created and did 
not have to listen to echoes. In my opinion the
se pictures are founded on a joint idea, rather 
than on a master-painter or any specific icono
graphical original outside of St. Birgitta's 
Revelations. The Annundation scene with the 
Virgin as a Celestial Queen and lhe Ängel cour-
teously kneding is not unique but uncommon 
in a Swedish as well as in an international per
spective. The international examples of the 
motif cannot be associated with one specific or
der or nation. Much indicates that the 
Birgittine image ofthe Annunciation was care
fully selected. The incarnation is the central 
event and the role of the Ängel is reduced to 
that of a humble messenger. It is the Virgin and 
her Son who tell the story: »Ego sum regina ce
li, mäter Dei...». 
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Noter 

Sancta Birgitta, Revelaciones Book 1 (Undhagen, C. 
G., ed) , s.270—271. 

Libri primi cap. 10: 34 »Manus qnoque sie diri-
gneranl, quod non possent deponi nisi circa umbi-
licum. Siquit stetit in cruce, sie habui eum genu quasi 
hominem conlraclum in omnibus membris.» 

2 Gejroth, 1996.S. 198. 
410. Item, die beate Scolastice sepultus fuit hic 

quidam servitör monasterii nomine Thurgillus 
Murator; qui alliquanto tempore demoratus apud 
ecclesiam Upsalensem in artificio suo, modo rda tus 
est mortuus. 

3 Gejroth, 1996.5. 198. 
412. Item, crastino Sigfridi, scilicetquinta feria 

postdominicam Ixx, in presecia regis et procerum 
regni ac eciam episcopi Lincopensisdedicavil fräter 
Iohannes Haquini, archiepiscopus Upsalensis, mo-
nasterium Wadstenense in honore beate Marie vir
ginis et sanete Birgitte sine consecracione alicuius 
allaris. 

4 Sanda Birgitta. Revelaciones Bok V. Eiber queslionum 
(Bergh, B., ed.) s. 122. 

LIBRI QUINTI REV.4, 9. Aures tue fuerunt mun-
dissime et aperte tamquam fenestre pulcherrime, 
quando protulit tibi Gabriel velie meum et quan
do ego Deus faclns sinn in te caro. 

ä Sancta Birgitta, Revelaciones Book l (Undhagen, C. 
G., ed.), s. 264-265. 

Libri primi cap. 10: 1. Ego sum regina celi, ma
ler Dei... .8. Et cum hec mirarer, vidi tria mirabilia. 
Vidi namque sydus, sed non quale fulget de celo. 
Vidi lumen, sed non quale lucet in mundo. Sensi 
odorem, sed non qualis herbarum vel aliquid tale, 
sed suauissiiiium et vere indfabilem, quo tota reple-
bar et pre gaudio exultabam. Inde statim audiui 
unani vocem, sed non de ore humano. Et ea audita 
satis timui, reputans, ne forte esset illusio. 9. Et sta-
lim apparuit ante me ängelns Dei quasi homo pul-
cherrimus, sed non carne vestitus, qui dixit ad me: 
»Aue, gracia plena!» etcetera. Quod cum audissem, 
mirabar, quid significaret hoc, vel cur talem profer-
ret salutacionein. Sciebam enim me et credebam in-
dignam ad aliquid lale vel ad aliquid boni, Deo ta
men non esse impossibile facere, quidquid vellet 1 o. 
Tune secundo angelus ait: »Quod nascetur in te, 
sanctum est, et vocabitur lilius Dei, et siciuit ei 
placuerit, sie fiel.» Nec tamen credebam me dignani 
nec quesiui ab angelo: Quare »vel» Quando fiet?, 
sed quesiui: Qnoinodo fiel, qoud ego indigna sim 
maler Dei, que et virum non cognosco? Et respondil 
michi ängelns, siqul dixi, Deo nichil esse impossibi 

le sed " Quidquid ipse vnlt facere, fiel etcetera. 11. 
Quo verbo angeli audito, femenussimum alferlimi 
habni esse maler Dei, et loquebatur anima mea pre 
amore: »Ecce ego, fiat voluntas tua in me!» Ad quod 
verbum illido concipiebalur lilius meus in utero meo 
cum ineffabili exultacione anime mee et omnium 
membromm. 

" Sancta Birgitta, Revelaciones Book I (Undhagen, C. 
G., ed.) , s. 266. 

Libri primi cap 10: 15. »Deinde duclus ad co-
lumpnam, personaliter se vestibus exuit et persona
liter maunus ad columpnam applicuit, quas inimici 
sine misericordia l igauerunt 16. Alligatus autem ni
chil omnio operimenli habebat sed, sicuit natus est, 
sie stabat et paciebalur, erubescenciam nuditatis 
sue. Consurexerunt autem inimici eins, qui, fugien-
tibns amicis suis»... 17. »vidi corpus eius verberatum 
et flaggelatum uscue ad costas, ita ut eius coste 
viderentur.» 

V Sanda Birgitta, Revelaciones Book I (Undhagen, C. 
C , ed.) s. 270-271. 

Libri primi cap. 10: 34 »Manus quoque sie diri-
guerant, quod non possent deponi nisi circa umbi-
licnni. Siquit .stetit in cruce, sie habui eum genu quasi 
hominem contractum in omnibus membris.» 

Q 

Sanda Birgitta. Revelaciones Book V. Liber Qnestio-
iinin (Bergh, B., ed.), s. 1 24. 

Libri quinti rev. 4, 21—22. AFiliusloquitur: »ego 
sum coronatus rex in deltate mea sine principio et 
sine fine. Nec inicium habet corona nec finem, sig-
nificans potestatem meam que non habuit principi-
um nec habebit finem. 2. Verum ego aliam coronam 
habni custoditam in me, que quidem corona sum 
ego ipse Deus. 3. Hec autem corona preparata fuit 
ei, qui niaximam caritatem haberet ad me, et hane 
coronam, dulcissima maler mea, vicisti et traxisti ad 
te In cum iusticia et caritale. 4. Nam de hoc testimo-
ninm perhibent angeli et alii sancti, quod in te ar-
dencior fuit caritas ad me el castitas tua pniior om
nibus, que placuit michi super omnes. 5. Caput 
quippe tuum fuit quasi aurum fulgens el capilli qu
asi radii solis, quia tua nuindissinia virginilas, que est 
in te quasi caput omnium virliitiim, cl continencia 
omnium illicitorum niotiiiini placuerunl et fnlse-
runt in conspectu meo cum omni humililate. (i. Ideo 
merito vocaris coronata regina super omnia, que 
creata sunt; regina propter mundiciam, coronata 
propter exdlentem dignitatem.».. .2i. Hic itaque 
locus veniris tui, tam spiritnalis quam corporalis, 
lantnin michi erat desidcrabilis et tantiim anima Ina 
michi placita, quod a summo celo descendere ad te 
et in te morari non abhourri, ymmo suanissime de-
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lectatus sum. 22. Ideo, mäter carissima, corona illa, 
que custodiebatur in me, que quidem corona sum 
ego Deus, qui debebam incarnari nulli debuit im-
poni nisi tibi, quia es vere mäter et virgo 

9 Sanda Birgitta Revelaciones, Book VIII (Aili, H., ed.), 
s. 85. 

Libri octavi cap 1, C »Deitas quippe misit ver
bum suum Marie virgini per angelum suum Gab-
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rielem. 14. Nichilominus tamen idem Dens mittens 
et missusa seipso erat cum angelum, erat in Gabride 
et ante Gabrielem in virgine. 15. Dicto autem verbo 
ab angelo verbum factum est caro in virgine. Hoc 
verbum ego sum, qui locuor tecum.»...E 25» Hec 
igitur deitas merito corone assimilatnr, quia corona 
sine principio et sine fine eS. Sicut autem in regno 
corona seruati rego futuro, sie deitas mea seruaba-
tur humanilate mee, qua ipsa coronaretur.» 
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