
Vadstena klosterkyrkas altaren
Källström, Olle
Fornvännen 152-160
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1942_152
Ingår i: samla.raa.se



152 S M Ä R R E M E D D E L A N D E N 

VADSTENA KLOSTERKYRKAS ALTAREN 

Om det forna antalet altaren i Vadstena klosterkyrka finns flera, betydlig! 
varierande uppgifter, somliga av urkundsmässig karaktär, andra konstrue
rade i senare lid. Birgitta föreskrev ursprungligen, i Regula salvatoris, tret
ton. Men i senare uppenbarelser frångår man detta tal. I de enligt veder
tagen uppfattning av ordensstiftarinnan själv givna men först efter hennes 
död tillfogade Revelationes extravagantes är nämligen antalet bestämda altaren 
ökat till sexton. Om de lie nytillkomna kan man inte, på samma säll som om 
ile tretton ursprungligen bestämda, säga att de utgör en självklar grupp. 
Någon ny synpunkt tycks ba tillkommit. Detta röjes än tydligare av en 
därpå följande bestämmelse om upprättandet av elt obestämt antal altaren 
"för främmande präster att säga sina mässor». Testamentariska bestämmelser 
om doterandet av allaren — dedicerade helt andra heliga personer än dem 
Birgitta nämnde i samband med sina sexton altaren — visar f. ö. att det redan 
vid 1900-taleta slut utanför klostret fanns en bestämd åsikt, att vissa andra 
allaren borde eller skulle komma att upprättas. Den allmänna uppfattningen 
var tydligen redan då på glid bort från den av stiftarinnan uppgjorda, enkla 
planen hän mot eu med tidens krav mer överensstämmande, rikare liturgisk 
indelning. 

Om en utländsk besökares mycket precist klingande uppgift fyrtiotvå al
taren, är 1132, skall talas närmare nedan, lians uppgift hade antingen inte 
observerats eller var inte ansedd som tillförlitlig, då man vid tidpunkten 
för utgivandet av publikationen om Birgittautställningen 1918 nödgades 
stanna inför den vaga formuleringen »vid pass fyrtio, möjligen flera». Som 
en kommentar till sistnämnda uppgift har jag en gång i förbigående sökt 
visa, hur man skulle kunna få siffran fyrtioett (Medeltida kyrksilver från 
Sverige och Finland . . . Stockholm och Uppsala 1939, s. 281 not). En tysk 
sextonlmndratalsgeograf (Megiser, Septentrio Novantiquus öder Die newe 
Nort AVolt, Leipzig 1613, s. 257) har vidarefört läsningen sextiotvä. Det är 
att höja budet kraftigt, men jag erinrar om de skäl som framdragit» för, 
att denna höga siffra helt enkelt skulle bärleda sig ur ett gammalt missför
stånd, närmast ett avskrivningsfel (Stenbock i En bok om Östergötland s. 88). 

Så mycket torde väl stå klart: alla dessa uppgifter kan inte på en gång 
vara riktiga. Även om vi för resonemangets skull understryker, att den av 
Birgitta föreskrivna, jämförelsevis enkla anordningen med sexton altaren 
troligen stannade på papperet, så är det givetvis ett problem, hur det — mot 
stiftarinnans vilja — kan komma sig att antalet altaren redan på 1430-talet 
i realiteten var fyrtiotvå. Siffran sextiotvå bortser vi alltså ifrån; men att 
sammanlagda antalet altaren som fanns eller funnits vid reformationens 
inbrott varit större än fyrtiotvå, är så gott tom bevisbart. 

Även om inte detta problem i och för sig kan anses vara av någon större 
betydelse, bör vi emellertid komma ihåg. att Birgittas egendomliga före 
skrifter om inredandet av hennes ordens moderkyrka — i synnerhet sättet 
att uppdela kyrkorummet i tre olika reservat, ett för nunnorna, ett för mun-
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karna-prästerna och ett för lekmannamenigheten — föranlett åtskilliga för
fattare till spekulationer. Varken den kyrko- eller den byggnadshistoriska 
forskningen har emellertid ännu lyckats prestera någon fullständig utredning 
på den punkten. Avsikten med detta lilla bidrag är alls inte heller att söka 
fylla brislen utan blott att framlägga en hypotes, som vidare må prövas av 
dem som har fördjupat sig i birgittinforskningen; särskilt torde man 
kunna knyta förhoppningar till ett av Lindblom planerat arbete om klost
rets altarstiftelser och deras historia. 

I detta uppsåt ber jag få jämföra några olika primäruppgifter med var
andra. Jämförelserna grundar sig dels på Birgittas uppenbarelser, huvud
sakligen uppgifterna i Regula Salvatoris, kap. 21, och Revelationes extra 
vngantcs, kap. 28, dels på uppgifter om faktiska allarinvigningar i Diarium 
vasztenense (här citerat diariet) och på sådana notiser i diplomer, av vilka 
man verkligen kan sluta sig til! något visst altares existens, dels slutligen 
på den specificerade förteckning över kyrksilver från tjugosex av kloster
kyrkans altaren, vilken ingår i »Registrum på teth sölff szom upbärs och 
anammas i . . . östergötlandh . . . szom Hans Schriffwar konglige Matz be-
falningsman hade Lateth wpscbriffwa och är for:ne sölff wpburit 19 Maij 
Anno etz 1540»; ett dokument som jag i tidigare publicerade kyrksilverforsk
ningar kallat Reduktionsprotokollet 1540 (citeras RP 1540; se förf :s Medeltida 
kyrksilver från Östergötland, Uppsala och Sthlm 1935, s. 37 ff.). Dessutom 
har givetvis tagits hänsyn till uppgifter om prebonden — även om det bara är 
i sällsynta fall som instiftandet av prebenden samtidigt betydde instiftandet 
av nya altaren — vidare till vad Lindblom sagt i »Birgittautställningen 1918», 
vad Höjer, Kjellberg, Silfverstolpe och Steffen m. fl. tidigare dragit för slut
satser av urkundsmaterialct, och till de resultat som Berthelson publicerat 
beträffande sina byggnadshistoriska undersökningar. 

Birgittas ursprungliga uppenbarelse om kyrkans altaren, i Regula salva-
loris, kap. 21, föreskriver »at altarin skulu wara trättan oc hwart altare 
skal haffua en kalk, Än högxta altare haffui twa kalka, Oc tw par ampla oc 
t»' par liwsa staka eth kors, Oc thry rökilse kaar Eth haffius hwar dagh oc 
tw om hälga dagha, oc eth kaar til min likarna». 

Birgitta har alltså följt det ej ovanliga sättet att räkna apostlarna som 
tretton, därigenom att Mattias får intaga Judas Iskariots plats och Paulus, 
hedningarnas apostel, ansluta sig till tolvtalet. Högaltaret helgas Petrus: 
»Thy skal thz första och främsta altarit. wigbias petro apostlanna höftdinga, 
For thy, at han war först källåder oc wtualder.» Även i övrigt har bon moti
veringar — de inflyta först i Rov. extr., kap. 28 — för vart och ett altares hel
gande åt vederbörande apostel, men dem behöver vi ej uppehålla oss vid här. 

Det var en enkel anordning vid 1300-talets mitt, denna, med bara 13 altaren. 
Särskilt, enkel, om man betänker att de tolv parvis på de sex trappstegen upp
ställda, högaltaret flankerande små apostlaaltarena troligtvis spelade en täm
ligen blygsam roll som sidoaltaren. Här möter oss ett drag av Birgittas från 
cisterciens- och fontevraultordnarna hämtade förkärlek för stränghet och 
enkelhet, jämförbar med hennes omständliga, ofta citerade föreskrifter om 
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enkelhet i byggnadsskicket, i målningsutsmyckningen och — inte minst — i 
högaltarets ^^ssnämnda spartanska utrustning med heliga kärl ooh annat. 
Så mycket mer iögonfallande är då kung Magnus Erikssons och drottning 
Blankas frikostiga gåva till detta samma högaltare i deras gemensamma tes
tamente av den 1 maj 1346. Gåvan blev visserligen aldrig så rikhaltig som 
vad den såg ut för på papperet, ty kungens sedermera inträffande ekonomiska 
svårigheter skulle lägga åtskilliga hinder i vägen för dess fulla förverkli
gande. Men det är into det, som är av betydelse i sammanhanget, utan av
sikten, den klara motsatsställningen till Birgittas vid samma tid under ut
arbetande varande klosterregel, om vars huvuddrag kungen och drottningen 
dä säkerligen hade full kännedom. 

Denna motstättning — som bekant påvisbar även på andra områden — är 
emellertid för altarproblemets vidkommande skönjbar ej blott i donationen 
till högaltarets utstyrsel. I strid med Birgittas uttalade önskan om barn 
tretton altaren — vi får komma ihåg att hennes egen ökning av antalet till 
sexton etc. sannolikt inte kom till förrän tidigast ett par decennier efteråt — 
föreskriver nämligen kungen och drottningen i samma testamente 1346 att 
inte mindre än fyra andra altaren skall ihågkommas med gåvor, nämligen 
Aårfrualtarot, Helga korsaltaret, Allhelgonaaltaret samt ett Olofs- och Eriks-
altare. Och ordalydelsen ger vid handen att det redan var en avgjord sak, 
att dessa allaren skulle inrättas: »Till Vårfrualtaret giver v i . . .» etc. 

Det finns inga urkundsbelägg för att Helga kors- och Allhelgonaaltarena 
verkligen byggdes. Olofs- och Eriksaltaret tycks däremot kunna identifieras 
mod det år 1540 nämnda Eriksaltaret. Men det kan väl knappast förnekas, 
alt den kända spänningen mellan Birgitta och hovet har fått sig ett talande 
uttryck också här: kungaparet skisserar i sitt testamente en helt annan plan 
för klosterkyrkans liturgiska disposition än den Birgitta drömmer om. En
dast i ett av fallen, nämligen beträffande A'årfrualtaret, tycks det som om 
hovkretsarnas och Birgittas intressen överensstämt. Ty ett Mariaaltare måste 
— som vi ska finna senare — redan tidigt ha lekt Birgitta i hågen. 

Från de två decennier som följde närmast efter kung Magnus' och drott
ning Blankas donationsbrev den 1 maj 1346, eller närmare bestämt ända 
fram till år 1368, har Höjer inte i bevarade urkunder funnit något enda spår 
av donationer till A^adstena kloster vare sig genom gåvor eller testamenten. 
Man kan ju säga att hela klosterprojektet råkat in i en stagnationsperiod 
innan bygget kommit 1 gäng, om man inte vill gå så långt som somliga 
författare som anser att redan uppförda byggnader åter raserades; och 
det är följaktligen naturligt, att inte något altarnamn möter oss från 
denna tid. Sedan följer visserligen några donations- och invigningsdata 
av allmän natur — som således inte avser altarinstiftelser — men i hittills 
kända notiser finns ingenting som tyder på, att den tendens till brytning 
med Birgittas idéer, sora fästes på papperet i testamentet av år 1346, 
nådde fram till något som helst förverkligande under slutet av 1300-talet. 

Någon gång under 1380-talet utredigerar så prior Petrus Olai av Alvastra 
Revelationes extravagantes, vari vi återfinner dels de nyssnämnda mer detal-
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jerade bestämmelserna om det åt Petrus helgade högaltaret samt de tolv alta
ren som helgades övriga apostlar, dels föreskrifter om ytterligare altaren. 
Som det flera gånger bar påpekats var det naturligt för Birgitta, och för 
don klosterorden hon planerade, att en framträdande plats skulle beredas 
åt kulten av jungfru Maria. Vårfrualtaret fick också därför den plats, som 
i vanliga kyrkor förbehållos högaltaret, nämligen mitt på kyrkans östvägg. I 
donna vägg skulle för lekmännens tillträde till kyrkan vara två symmetriskt 
placerade dörrar, och »Mith mällan tassa badha dörana skal wara jomfru 
marie altara, Haffuandis fyra alna j sinne längdh, Oc thre j widdhinne j 
östir möte wägginne, oc choren kringom altarit skal haffua x alna j längd-
hinne oc x j breddhinne, Oc han skal kringom gärdhas mz iärngaddrom» 
(järngaller). 

I fråga om detta Mariaaltare kan man ju gott säga. att ingen oenighet rådde 
mellan Birgittas och klostret utomstående kretsars uppfattningar. Troligen 
visste kung Magnus och drottning Blanka redan tidigt på 1340-talet, genom 
samtal med Birgitta, att hon planerade en framskjutenplats för Maria; där
av självklarheten i formuleringen i testamentets omnämnande av detta altare. 
Ett den heliga jungfrun helgat altare är för övrigt det första urkunderna 
nämner. På tal om riddaren Erik Niklassons begravning i kyrkan den 18 
mars 1402 säger nämligen diariet: »Hans grav är framför den heliga jung
fruns altare.» Denna benämning kunde då syfta på olika altaren. Eftersom 
klosterkyrkan ännu var långt ifrån färdig, kunde det vara, fråga om ett 
altare i ett träkapell, provisoriskt efterträdande det kapell, som brann 1388. 
Men eftersom vi vet, att det s. k. systrarnas kor var färdigt — d. v. s. den 
eller de anordningar vid östväggen, möjligen fördelade på två olika vånings
plan, som bildade ett avgränsat utrymme, för systrarna tillåtet att beträda 
— så kan det också vara fråga om det definitiva altaret, ty systrarnas kor 
omtalas av diariet såsom användbart för ceremonier den 6 februari 1403, då 
biskop Knut i Linköping invigde abbedissan Gerdeka Hartlefsdotter Bolk till 
hennes ämbete där. Och biskopen torde näppeligen ha ofticierat vid ett altare, 
om detta inte varit vigt. Åtminstone hade det väl fått en provisorisk vigning, 
en benedictio constitutiva, i väntan på den verkliga och definitiva vigning, 
konsekration, som erfordrades men vilken inte kom till stånd förrän den 8 
oktober 1443, då det enligt diariet vigdes av >berr biskop Nikolaus i Lin
köping till den heliga Marias, Sankta Annas och Sankta Birgittas ära». De 
på 1920-talet av Berthelson företagna byggnadshistoriska undersökningarna 
bekräftar i stort sett vad urkunderna bar att förmäla om detta »Mariakor», 
men om altarets eller ev. flera altarens placering där kan de givetvis inte 
väntas ge några upplysningar. 

De övriga altaren som antingen kom till utförande eller i varje fall plane
rades under klosterkyrkans byggnadstid — jag tillåter mig kalla denna 
första period för »byggnadsperioden» — är ett för Johannes döparen på norra 
och ett för Mikael på södra långväggen (i överensstämmelse med Rev. extr. 
kap. 28) samt troligen det åt de båda nordiska helgonkungarna Erik och 
Olof redan i Magnus' och Blankas testamente förebådade altaret. Det 
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förut omtalade RP 1540 nämner silver taget från »Erici» altare och 
det får alltså anses säkert att det funnits; att Olofsnaranet tappats bort 
under tidens lopp får väl inte tillmätas någon betydelse, möjligen den 
att Eriks popularitet steg under senmedeltiden på bekostnad av Olofs. 
Genom avlatsbrev, utfärdat under kyrkomötet i Konstanz 1418, för dem 
som besöker Birgittas altare i Vadstena (Sv. dipl. I I I nr 2470) får 
vi bekräftelse på att — som naturligt är — ett altare till stiftarin-
nans ära redan så tidigt fanns eller planerades; och på grund av biskop 
Knuts i Linköping avlatsbrev s. å. (ibid. 2457), för dem som tillbcdjer 
en Annabild i Vadstena, kan vi väl dra den slutsatsen, att även Anna hade 
ett altare. Därmed är >byggnadsperiodens» altarbestånd sannolikt fulltecknat. 
Som synes är det en kompromiss mellan Birgittas och andras ståndpunkter 
men en kompromiss där Birgittas krav på enkelhet ännu icke helt förlorat 
sin aktualitet. 

En andra period, sora skulle kunna kallas >invigningsperioden» emedan det 
då sker ett koncentrerat stiftande och invigande av altaren, omfattar egent
ligen blott de två stora decennierna ungefär från 1420-talets mitt till fyrtio
talets. Liksom på Magnus' och Blankas tid är det också nu ett kungapar, 
Erik av Pommern och hans drottning Filippa av England, som går i spetsen 
för altarstiftandet; egendomligt nog medverkar även dotta kungapar till att 
leda utvecklingen bort från Birgittas ideal och fram till ett för en »vanlig» 
kyrka mera typiskt altarbestånd — samtidigt som kungaparet ju emellertid 
med stor iver spelar ut sitt politiska inflytande för att i Rom gagna birgittin-
ordens sak som sådan. Det är nu antalet altaren springor i höjden. När ve-
nezianaren Pietro Quirini efter utståndna vedermödor som skeppsbruten vid 
Lofoten omsider kommer i gott kvarter hos sin beryktade landsman kunglige 
fogden på Stegeborg Giovanni Franco, alias Johan Franke, och i dennes 
svit gör ett turistbesök i A7adstena i augusti 1432, får han beskedet att klos
terkyrkan har inte mindre än 42 altaren. Det är visserligen sant, att Quiri-
nis resa bevarats åt eftervärlden i två olika, ursprungliga relationer och att 
många uppgifter däri tarvar kritisk sovring iöre användandet. Men om man 
får döma av det flitiga bruk, som Carlsson i den nyutkomna tredje delen 
av Sveriges historia intill våra dagar (s. 223 f.) gör sig av Quirinis upp
gifter, så är dot tydligt att mångt och mycket i dem kan godtas. Så altar-
siffran. Kommer nämligen on person i så fint och mäktigt sällskap som 
kungens fogde och gör en sådan där typisk turistfråga som om hur många 
altaren kyrkan kan ha, så är det tämligen säkert, att han har fått ott korrekt 
svar; och don felmöjlighet, som man har att räkna med, inskränker sig 
därför till frågan i vad mån han kan ha missuppfattat erhållna uppgifter. A7i 
ska nu skärskåda detta altarbestånd. 

Det är betecknande, att när nu ånyo en drottning, Filippa, hängivet tar 
sig an Vadstena kloster och där stiftar ett altare och låter inrätta ett kor, 
i vilket hon själv skall få sin gravplats, begagnar bon tillfället att skaffa en 
annan stor kvinnlig helgongestalt en hedersplats i kyrkorummet. Och de* 
blir sannolikt i brödernas kor (västerkoret), bakom eller i närheten av 
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högaltaret, som kyrkans andra skyddshelgon får sitt Anna-kor, en värdig 
motpol till Maria-koret i öster. Koret betecknas i RP 1540 »Anne in mo-
nasterio» och tycks vid medeltidens slut ha varit ett av kyrkans silver-
rikaste. 

För att kunna förstå hela den härefter följande raden av altaruamn, där 
ett och samma helgon ofta namnes i samband med två olika placerade al
taren, måste man erinra sig kyrkorummets indelning i olika reservat, en 
indelning som påtagligast träder oss till mötes i RP 1540, där det nämligen 
beträffande ett flertal altaren anges, om det haft sin plats »in monasterio», 
»in claustro» eller »in templo». Jag skall inte nu gå in på hur man kan tänka 
sig att dessa reservat fördelar sig över kyrkoplanen utan bara understryka 
hur värdefullt detta RP 1510 är för en blivande, definitiv »kartläggning» av 
kyrkan. 

Förutom Anna-koret torde till »invigningsperioden» ha hört följande 
större och mindre altaren: ett helgat Kristus, ett Treenigheten, två för Helga 
lekamen (ett »in claustro», som f. ö. bara måtte ha haft en enkel koppar-
monstrans, och ett »in templo», som däremot ägde en stor monstrans), vidare 
ett åt Johannes döparen ooh Maria Magdalena helgat, ett Barbara-, ett Ge
orgs-, ett kombinerat Laurentius- och Franciskusaltare, ett (annat) Magda
lena-, ett Martins-, ett Nikolaus-, ett Rochus- samt ett Sigfridsaltare. Med 
ledning av den bevarade bilden av Katarina av Alexandria bar Lindblom 
antagit förekomsten av ett altare för detta populära helgon. Vidare kan 
man anta att det i RF 1510 så kallade biskopskoret (sannolikt den plats 
utanför jänigallerklausuron där linköpingsbiskopens notoriska officierin-
gar inför lekmannamenighcten ägde rum) hade eget altare (Helga kors?), 
ty det kunde redovisa eget silver; dessutom namnes som silverleverantörer 
dels ett borgmästaraltare »in templo» och en Johannes Arneri prebenda, 
möjligen också den med eget altare. Huruvida även ett altare funnits till 
åminnelse av Marias och Elisabets möte är vanskligt att avgöra, mon man 
bör ej glömma att ATisitatio Mariae var en omhuldad högtid i Norden, 
inte utan sina ganska bestämda anknytningar till Aadstena (jfr T. Schmid, 
En okänd svensk sekvens? samt Vadstenahandskrifter på Ängsö, Nord. 
tidskr. f. bok- och bibi.-väsen 25 s. 105 resp. 26 s. 23 ff.), och Lindblom 
synes ined utgångspunkt från kyrkans bevarade små Maria- och Elisabets-
bilder vara böjd att antaga ett särskilt altare i samband mod dem (Bir-
gittautst. s. 38). 

Allt detta gör sammanlagt 38 altaren, om vilka Pietro Quirini kan ha 
hört talas i augusti 1432. Men han fick den uppfattningen, att där fanns 
42. Sannolikt blir det väl aldrig möjligt att fullt invändningsfritt lösa pro
blemet, utan man får nöja sig mod den rimligaste förklaring, som täcker 
flesta fakta. 1'ör det första kan för Quirini ha nämnts de båda Allhelgona-
och Helga korsaltaren, vilka fanns upptagna i Magnus' och Blankas tes
tamente men vilka aldrig tycks ha blivit invigda. De kunde ju då ännu 
stå på byggnadsprogrammet; ja de kunde |u rentav vara byggda fast de 
sedermera skulle komma att helgas andra ändamål än de ursprungligen 
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avsedda. För det andra kan han ha fattat de båda dubbeldedicerade altarena 
(åt Johannes döparen och Maria Magdalena samt åt Laurentius och Frän 
ciskus) som fyra olika altaren. Huruvida han på samma sätt missuppfattat 
Eriks- och Olofsaltaret är inte så säkert. Han kan ha uppfattat även detta 
som två; i så fall skulle något av de övriga mer problematiska altarnamnen 
få strykas ut, t. ex. Elisabets. Men han kan också ha fattat saken rätt, ty 
det är ju möjligt att Eriks- och Olofsaltaret redan på 1430-talet övergått atl 
benämnas som i RP 1540, nämligen blott och bart »Erici» altare, vilket i så 
fall, som redan antytts, skullo sammanhänga mod att don mot medeltidens 
senare del allt livligare Erikskulten skulle ha tagit loven av Olofs. 

Detta förslag till specifikation av do altaren, vilka Quirini år 1432 kan ha 
hört talas om, är sora synes beroende av åtskilliga konjekturer, några av 
dem synnerligen diskutabla. Men det finns dock ett allt annat överflyglande 
faktura, som resonemanget stöder sig på: eftersom inte ens högaltaret eller 
de tolv apostlarnas altaren då var vigda — de vigdes ju nämligen, högaltaret 
1442 och do andra först 1445 — och säkerligen inte heller så värst många 
av de övriga heller — så tordo det vara ställt utom tvivel, atl dot inte var vad 
Quirini med egna ögon fick se av invigda altaren, som han antecknade i 
sin dagbok, utan det var en under inredning varande kyrkointeriör, vars rika 
liturgiska organisation först, tretton år efter hans besök fick sin formella 
och definitiva vigning åt Guds och helgonens tjänst. Att många smärre om-
dispositioner kunnat äga rum under dessa tretton år är väl tänkbart; där
med säger det sig också självt, att vårt försök till beskrivning av altar-
beståndet år 1432 måste te sig hypotetiskt, eftersom det även för den tidens 
människor i mångt och mycket var teoretiskt. 

Innan »invigningsperioden» ännu är slut inträder altardispositionerna i 
ett nytt skede, som i brist på bättre namn kan kallas för en »mellanpe
riod»; den tår anses räcka till dess det för den egentliga senmedeltiden 
typiska kultlivet kommer till synes i altarstiftelserna. Vill man få kontrast
verkan gentemot de tidigare perioderna kan man sätta dess första förebud 
till 1440, då nämligen Karl Knutsson söker balansera de stora heliga kvinno
gestalternas hegemoni genom ett mer raaskulint betonat omhuldande av Petri 
altare, högaltaret, i anslutning till vilket han stiftar ett kor. I övrigt märkes 
blott, att de redan under föregående period såsom kända (planerade) alta
rena för Mikael och Johannes döparen viges 1455, det stora Birgittaskåpet 
uppställes 1459 på ett »nymurat» Birgittaaltaro; en omkr. år 1465 uppställd 
Doroteabild kan möjligen indicera ett eget altare åt detta helgon, och ett 
»eget altare åt den saliga Katarina, Birgittas dotter», namnes i berättelsen 
om hennes translation 4/8 1489. 

Nu återstår blott två par altaren, dem man av kulthistoriska skäl vill 
lägga långt in i senmedeltiden, nämligen två Compassionis beatae Mariae-al-
taren (ett »in claustro» och ett »in templo»), vilka lorde sammanhänga med 
ett senkommet och sentimentalt dyrkande av jungfrumoderns smärtor och 
sorger, och två rosenkransaltaren (likaledes ett i vartdera reservatet), vilka 
också är lypiska representanter för den utgåonde medeltidens mest mystiska 
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Maria-devotion; ott av dessa altaren stiftades f. ö. så sent som 1519 av 
Mårten Skinnare. 

Dubbleringen av altainamn, d. v. s. förekomsten av två altaren med sam
ma namn i olika reservat inom kyrkan, bar två intressanta saker att lära oss. 
Den en& är, att var och en kult bland dessa, som representeras av minst två 
lika benämnda altaron, måste ha åtnjutit särskilt stor popularitet i Sveriges 
mest berömda kloster, vilket givetvis är värdefullt att veta ur kulthisto-
risk synpunkt: 5 gånger Maria, 2 gånger Helga lekamen, Anna, Johannes 
döparen och Birgitta. 

Den andra synpunkten är, att det faktum, att man i så procentuellt hög 
grad måsto tillgripa altardubhleringar för att tillfredsställande kunna möta 
kultfrekvensen inom kyrkans olika reservat, bekräftar på sitt sätt hur 
strängt man höll på gränsdragningen mellan de olika delarna av kyrko
rummet. Differentieringen i RP 1540 av altaren »in monasterio»», »in claustro» 
och »in templo» kan således — i växelverkan med de i övrigt sparsamma 
platsuppgifterna: innanför eller utanför järngallren och på norra eller södra 
sidan o. s. v. — tillmätas en icko ringa beviskraft för att inte säga grund
läggande betydelse för fortsatta utredningar i ämnet Men att åstadkomma 
en klar framställning av hela detta tarvar vidlyftigare apparat och större 
utrymme än vad som står till buds på denna plats; och det blir väl 
därför knappast tillfälle för mig att återkomma till problemet, om Lind
blom med större resurser o<-h i vidare sammanhang kan väntas ta upp dot 
till behandling. 

Tillägg: Sedan ovanstående en längre tid legat i korrektur i väntan på 
publicering, har prof. Lindblom i ett föredrag i Svenska fornminnesför
eningen den 30 mars 1942 angivit siffran på beläggbara altaren till 54 
(min totalsumma i ovanstående blir högst 49). A7i ba kommit till dessa 
varandra ganska näraliggande tal medelst olika undersökningsmetoder, 
vilket synes mig tyda på att vi är på god väg mot den riktiga siffran. 
Det tyckes mig då meningslöst att, som prof. Lindblom i detta föredrag 
ville göra, söka förklara Quirinis omtvistade högre siffra 62 genom att 
antaga ott stort antal provisoriska altaren vid hans besök. 

O. Källström 

SUMMARY 
O. KÄLLSTRÖM: The, Altars at the Convent Church at Vadstena. 

In ber original planning of Vadstena Convent Church, Birgitta had 
in mind an arrangement which was very simple for 14th century condi-
tions, with a high altar dedicated to the apostle St Peter and 12 side-
altars dedicated to the 12 apostles (incl. St Matthias and St Paul) plaeed 
on the steps of the choir. In låter revelations (Rev. extr. 28) this basic 
figure of thirteen is increased to sixteon altars, mentioned by name, 
and further an unspecified number of altars for visiting priests. In this 
lhe author is inelined to see a divergonce between tho viows of Birgitta 
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and of those surrounding King Magnus and Queen Blanka. The author 
indicates a first period, »the building period», during whieh were erected 
— apart from the 13 original altars — altars to St Mary, St John the Bap
tist and St Michael, to St Erik and St Olof. lo St Birgitta and St Anna. 

During a second period, »the dedication period», the number of altar 
foundations increases. From a well-known account of his travels «by the 
ATenetian Pietro Quirini, we know that in 1432 the number of altars 
was no less tban 42. The most important new altar is that in the choir 
hearing the name of Philippa of England, consort of King Erik of 
1'omerania, the altar of which was founded in honom- of iSt Anna. Further, 
the altars to Christ, to the Trinity, two to the Holy Body, to tho Saints 
John the Baptist and Mary Magdalene, to Barbara, George, Lawrence 
and Francis, Magdalene, Martin, Nicholas, Rochus and Sigfrid. In addition 
probably one to St Katharine of Alexandria, a bishop's sanotuary witli 
altar (to the Holy Cross?), a burgomaster's altar, a Johannes Arneri 
prebenda, and possibly an altar dedicated to Visitatio Mariae. Altogether 
this would be 38 altars, and tho author goes into the question of how 
the above-mentioned Quirini can have arrived at 42 altars. 

During an »intermediate period», at the middle of the 15th century, 
a Karl Knutsson's choir was added, possibly a St Dorotbea altar and a 
private altar to Birgitta's not eanonized daughter Katarina. 

Finally, the author is inclined to assign to the låter Middle Ages cer
tain altars typical of that period, namely two Compassionis beatae Mariae 
altars and two rosary altars; one of tho latter was consecrated as late 
as 1519. 

The method employed by the author for this previously untried grouping 
of tho altars is as follows: in a document referring to the confiscation 
of the church silver of the convent in 1540, published earlier by the 
author, 26 altars are mentioned by name, among them several with in
formation about their siting »in monasterio», »in templo», or »in claustro», 
referring to the division of the church into three different »reserves» 
for the nuns, priest-monks and lay congregation, which is peculiar to the 
Birgitta order. The author tries to show that, with the help of this document 
— and other scanty indications as to the siting — a »mapping-out» 
of the church may be arrived at which is certainly not complete, but 
nevertheloss is far more detailed tban has been the case hitherto. Further, 
the author adduces certain cult-bistorical information which has been 
brought to light through this investigation. 


